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คํานํา
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ม. 1–6 ชุดนี้เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ที่จดั ทําขึ้น เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ โดยยึดหลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design ที่เน้ นผู้เรียน
เป็ นศูนย์ กลาง (Child-Centered) ตามหลักการที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ เพื่อให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมและ
กระบวนการ เรี ยนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ดว้ ยตนเอง ทั้งเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม บทบาทของครู มีหน้าที่
เอื้ออํานวยความสะดวกให้นกั เรี ยนประสบผลสําเร็ จ โดยสร้างสถานการณ์การเรี ยนรู ้ท้ งั ในห้องเรี ยนและนอก
ห้องเรี ยน ทําให้นกั เรี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ ได้ในเชิงบูรณาการด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปความรู ้ดว้ ยตนเอง ทําให้นกั เรี ยนได้รับการพัฒนาทั้ง
ด้านความรู ้ ด้านทักษะ/กระบวนการ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นําไปสู่การ
อยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
การจัดทําคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ม. 1–6 ชุดนี้ได้จดั ทําตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งครอบคลุมทุกสาระการเรี ยนรู ้ โดยภายในเล่มได้
นําเสนอแผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นรายชัว่ โมงตามหน่วยการเรี ยนรู้ เพื่อให้ครู นาํ ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
ได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้แต่ละหน่วยการเรี ยนรู้ยงั มีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ท้ งั 3 ด้าน ได้แก่
ด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทํา
ให้ทราบผลการเรี ยนรู้แต่ละหน่วยการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนได้ทนั ที
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ม. 1–6 ชุดนี้นาํ เสนอเนื้ อหาแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 คําชี้แจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยแนวทางการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
สัญลักษณ์แสดงลักษณะและเป้ าหมายของกิจกรรมการเรี ยนรู้ การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิด
ของ Backward Design (BwD) เทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยนรู ้–การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของหน่วยการเรี ยนรู้กบั สาระ/มาตรฐานการ
เรี ยนรู้และตัวชี้วดั ชั้นปี โครงสร้างการแบ่งเวลารายชัว่ โมงและขอบข่ายสาระการเรี ยนรู ้
ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการเรี ยนรู้แต่ละหน่วยการ
เรี ยนรู้ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน แบ่งเป็ นแผนย่อยรายชัว่ โมง ซึ่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละแผนมี
องค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรู้เสริมสํ าหรับครู ประกอบด้วยตัวอย่างแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู ้เสริ ม
สําหรับครู ซึ่งบันทึกลงในซีดีรอม (CD-ROM) เพื่ออํานวยความสะดวกให้ครู ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ม. 1–6 ชุดนี้ได้ออกแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ย
เทคนิคและวิธีการสอนอย่างหลากหลาย หวังว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของนักเรี ยนต่อไป

คณะผู้จัดทํา
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ตอนที่ 1
คําชี้แจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

2

1. แนวทางการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษาและพลศึกษาเล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางให้ครู ใช้ประกอบการ
จัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งการแบ่งหน่วยการเรี ยนรู้สาํ หรับจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นรายชัว่ โมงในคู่มือครู
แผนการจัดการเรี ยนรู้เล่มนี้ สามารถใช้ควบคู่กบั หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 คู่มือ
การสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 และสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็ น 5 หน่วยการเรี ยนรู้ ประกอบด้วยหน่วยการเรี ยนรู้ดงั นี้
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 เรี ยนรู้ตวั เรา
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุ ขภาพ
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ีได้นาํ เสนอรายละเอียดไว้ครบถ้วนตามแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ของ
สถานศึกษา นอกจากนี้ยงั ได้ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนได้พฒั นาองค์ความรู้ สมรรถนะสําคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครู
ควรศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู้น้ ีให้ละเอียด เพื่อปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ และสภาพของ
นักเรี ยน
ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้จะแบ่งแผนการจัดการเรี ยนรู้ออกเป็ นรายชัว่ โมง ซึ่งมีจาํ นวนมากน้อยไม่เท่ากัน
ขึ้นอยูก่ บั ความยาวของเนื้อหาสาระ และในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้จะระบุ
1. ผังมโนทัศน์ เป้ าหมายการเรียนรู้และขอบข่ ายภาระงาน เป็ นการแสดงขอบข่ายเนื้อหาการจัดการเรี ยนรู ้ที่
ครอบคลุมความรู้ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะ/กระบวนการ และภาระงาน
/ชิ้นงาน
2. กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพือ่ เน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง (Backward Design
Template) เป็ นกรอบแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้ แบ่งเป็ น 3 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ตามที่
กําหนดไว้อย่างแท้จริ ง
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรี ยนรู้จะระบุวา่ ในหน่วยการเรี ยนรู้น้ ีแบ่งเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้กี่แผน และ
แต่ละแผนใช้เวลาในการจัดกิจกรรมกี่ชวั่ โมง
3. แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามกรอบแนวคิดผังการออกแบบการเรี ยนรู ้
เพื่อเน้นสู่ผลลัพธ์ปลายทาง (Backward Design) ประกอบด้วย
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3.1 ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยลําดับที่ของแผน ชื่อแผน สาระการเรี ยนรู ้ที่ ระดับชั้น หน่วย
การเรี ยนรู ้ที่ และเวลาเรี ยน เช่น แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 เรื่ อง การปฐมนิเทศ และระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย สาระ
การเรี ยนรู ้ที่ 1 การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา
เวลา 1 ชัว่ โมง
3.2 สาระสํ าคัญ เป็ นความคิดรวบยอดของเนื้อหาที่นาํ มาจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3.3 ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น เป็ นตัวชี้วดั ที่ใช้ตรวจสอบนักเรี ยนหลังจากเรี ยนจบเนื้อหาที่นาํ เสนอในแต่ละแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสูตร
3.4 จุดประสงค์ การเรียนรู้ เป็ นส่วนที่บอกจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นแก่นกั เรี ยนภายหลังจากการเรี ยน
จบในแต่ละแผน ทั้งในด้านความรู ้ (K) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) ซึ่งสอดคล้องสัมพันธ์กบั ตัวชี้วดั ช่วงชั้นและเนื้อหาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
3.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็ นการตรวจสอบผลการจัดการเรี ยนรู้วา่ หลังจากจัดการเรี ยนรู้ในแต่
ละแผนการจัดการเรี ยนรู้แล้ว นักเรี ยนมีพฒั นาการ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเป้ าหมายที่คาดหวังไว้หรื อไม่ และ
มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุ งส่งเสริ มในด้านใดบ้าง ดังนั้น ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้จึงได้ออกแบบ
วิธีการและเครื่ องมือในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นต่าง ๆ ของนักเรี ยนไว้อย่างหลากหลาย เช่น การทํา
แบบทดสอบ การตอบคําถามสั้น ๆ การตรวจผลงานหรื อการสังเกตพฤติกรรมทั้งที่เป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม โดย
เน้นการปฏิบตั ิให้สอดคล้องและเหมาะสมกับตัวชี้วดั และมาตรฐานการเรี ยนรู ้
วิธีการและเครื่ องมือในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้เหล่านี้ ครู สามารถนําไปใช้ประเมินนักเรี ยนได้
ทั้งในระหว่างการจัดการเรี ยนรู้และการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
3.6 สาระการเรียนรู้ เป็ นหัวข้อย่อยที่นาํ มาจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่งสอดคล้องกับ
สาระการเรี ยนรู ้แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.7 แนวทางบูรณาการ เป็ นการเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่เรี ยนรู้ของแต่ละแผน
ให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กบั สาระการเรี ยนรู้อื่น ๆ ได้แก่ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ศิลปะ การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เพื่อให้การเรี ยนรู ้สอดคล้องและครอบคลุมสถานการณ์จริ ง
3.8 กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็ นการเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เนื้อหาในแต่ละเรื่ อง โดยใช้
แนวคิดและทฤษฎีการเรี ยนรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ครู นาํ ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอนที่
สําคัญ ได้แก่
ขั้นที่ 1 นําเข้าสู่บทเรี ยน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู ้
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(หมายเหตุ: ในแผนที่ 1 ของการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้ ครู อาจเพิ่มขั้นตอนการจัดการ
เรี ยนรู ้อีก 1 ขั้น เป็ นขั้นเตรี ยมก่อนนําเข้าสู่บทเรี ยนเพิ่มก่อนเข้าสู่ข้ นั ที่ 1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรี ยนหรื ออาจยุบรวมเข้าสู่
ขั้นที่ 1 เลยก็ได้)
3.9 กิจกรรมเสนอแนะ เป็ นกิจกรรมเสนอแนะสําหรับให้นกั เรี ยนได้พฒั นาเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ
นอกเหนือจากที่ได้จดั การเรี ยนรู ้มาแล้วในชัว่ โมงเรี ยน กิจกรรมเสนอแนะมี 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมสําหรับผูท้ ี่มี
ความสามารถพิเศษและต้องการศึกษาค้นคว้าในเนื้อหานั้น ๆ ให้ลึกซึ้งกว้างขวางยิง่ ขึ้น และกิจกรรมสําหรับผูท้ ี่ยงั
ไม่เข้าใจเนื้อหาหรื อยังไม่เกิดการเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมาย ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนซํ้าหรื อซ่อมเสริ มตลอดจนการใช้
เวลาว่างในการฝึ กสร้างเสริ มทักษะเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับทักษะในการเคลื่อนไหวร่ างกายและ
ทักษะกีฬาโดยเฉพาะ
3.10 สื่ อ/แหล่งการเรียนรู้ เป็ นรายชื่อสื่ อการเรี ยนรู ้ทุกประเภทที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีท้ งั สื่ อ
ธรรมชาติ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยี และสื่ อบุคคล เช่น หนังสื อ เอกสารความรู ้ รู ปภาพ เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
วีดิทศั น์ ปราชญ์ชาวบ้าน
3.11 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เป็ นส่วนที่ให้ครู บนั ทึกผลการจัดการเรี ยนรู้วา่ ประสบความสําเร็ จ
หรื อไม่ มีปัญหาหรื ออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้าง ได้แก้ไขปั ญหาและอุปสรรคนั้นอย่างไร และข้อเสนอแนะสําหรับ
การจัดการเรี ยนรู้ครั้งต่อไป
นอกจากนี้ยงั อํานวยความสะดวกให้ครู โดยการจัดทําแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู ้เสริ มสําหรับครู
บันทึกลงในซีดี (CD–ROM) ประกอบด้วย
1) แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน เป็ นแบบทดสอบเพื่อใช้วดั และประเมินผลนักเรี ยนก่อนการ
จัดการเรี ยนรู ้และหลังการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่งครู สามารถนําแบบทดสอบฉบับดังกล่าวมาใช้ตรวจสอบความรู ้พ้นื ฐาน
และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมก่อนเรี ยน นอกจากนี้การนําแบบทดสอบดังกล่าวมาใช้ยงั จะช่วยให้ครู ทราบถึงระดับ
ของพัฒนาการการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีพฒั นาการขึ้น และปกติการวัดและประเมินผลดังกล่าวนี้จะไม่นาํ ผลมาใช้
พิจารณาการตัดสิ นผลการเรี ยน
2) แบบทดสอบระหว่ างเรียน เป็ นทั้งรู ปแบบของกิจกรรมพัฒนาการเรี ยนรู้และแบบทดสอบประจํา
หน่วยการเรี ยนรู ้แต่ละหน่วยทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ที่จดั ทําไว้ทา้ ยหน่วยการเรี ยนรู ้แต่ละหน่วยซึ่งครู สามารถ
นํามาใช้วดั และประเมินผลเพื่อตรวจสอบการพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ว่าบรรลุผลหรื อเป้ าหมายตามตัวชี้วดั ใน
แต่ละหน่วยหรื อไม่ หากพบข้อบกพร่ องครู สามารถให้คาํ แนะนําและแก้ไขในส่วนดังกล่าวนั้นได้
นอกจากนี้ครู ยงั สามารถตรวจสอบผลการประเมินตนเองของนักเรี ยนในแต่ละหน่วยเพื่อประเมินความ
คิดเห็นของนักเรี ยนต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ ซึ่งจะช่วยให้ครู สามารถนํามาใช้พฒั นาการด้านความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional Quotient (EQ)) ความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient (IQ)) ความฉลาดทางสังคม (Social
Quotient (SQ)) ฯลฯ ให้กบั นักเรี ยนได้อีกด้วย
3) แบบทดสอบ เป็ นแบบทดสอบเพื่อใช้วดั และประเมินผลการเรี ยนปลายปี 3 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู ้ มีแบบทดสอบทั้งที่เป็ นแบบปรนัยและอัตนัย
(2) ด้านทักษะ/กระบวนการ เป็ นตารางการประเมิน
(3) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นตารางการประเมิน
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4) ความรู้เสริมสํ าหรับครู เป็ นการนําเสนอความรู ้ในเรื่ องต่าง ๆ แก่ครู เช่น
(1) หลักการจัดทําแฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) และวิธีการคัดเลือกผลงานเพื่อเก็บในแฟ้ มสะสม
ผลงาน
(2) ความรู ้เรื่ องโครงงาน
4. แบบฟอร์ มโครงสร้ างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Backward Design
ครู ควรศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อเตรี ยมการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้
พัฒนาครบทุกสมรรถนะสําคัญที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตร กล่าวคือ สมรรถนะในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา
การใช้ทกั ษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและกิจกรรมเสนอแนะ
เพื่อการเรี ยนรู้เพิ่มเติมให้เต็มตามศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละคน ซึ่งได้กาํ หนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู้น้ ีแล้ว
นอกจากนี้ครู สามารถปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับสภาพความพร้อมของนักเรี ยน และ
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ ซึ่งจะใช้เป็ นผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้ แผนการจัดการเรี ยนรู้น้ ีได้อาํ นวยความ
สะดวกให้กบั ครู โดยได้พิมพ์โครงสร้างแผนการเรี ยนรู้ที่ออกแบบการเรี ยนรู ้แบบ Backward Design ให้ครู เพิ่มเติม
เฉพาะส่วนที่ครู ปรับปรุ งเองไว้ดว้ ยแล้ว
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2. สั ญลักษณ์ แสดงลักษณะและเป้าหมายของกิจกรรมการเรียนรู้
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษาและพลศึกษาชุดนี้ สามารถใช้คู่กบั หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา และยังสอดรับกับคู่มือการสอน ฯ สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint (CD) และแบบฝึ กทักษะ
ั ลักษณ์กาํ กับกิจกรรมการเรี ยนรู้ไว้ทุกกิจกรรมเพื่อช่วยให้
รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งทุกเล่มได้มีสญ
ครู และนักเรี ยนรู ้และเข้าใจถึงลักษณะและเป้ าหมายของกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดกิจกรรมได้ดียิ่งขึ้น
สัญลักษณ์แสดงลักษณะกิจกรรมการเรี ยนรู้มีดงั นี้
โครงงาน เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนพัฒนาการคิด การวางแผน และการแก้ปัญหา
การพัฒนากระบวนการคิด เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
ด้านต่าง ๆ
การประยุกต์ ใช้ ในชีวติ เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนนําความรู ้ ทักษะไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การทําประโยชน์ ให้ สังคม เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการทําประโยชน์เพื่อสังคม
เพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
การปฏิบัตจิ ริง/ฝึ กทักษะ เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิจริ งหรื อฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อเกิดทักษะ
อันจะช่วยให้การเรี ยนรู้เป็ นไปตามเป้ าหมายอย่างสมบูรณ์และติดตัวคงทน
การสั งเกต เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนรู้จกั สังเกตสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้จนสร้าง องค์ความรู ้ได้
อย่างเป็ นระบบและมีเหตุผล
ทักษะทางภาษา เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางภาษาเพื่อเป็ นพื้นฐาน
ในการพัฒนาทักษะทางภาษาต่อไป
ทักษะการฟัง/ดู เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการฟังและการดูต่าง ๆ
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ทักษะการพูด เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการพูดประเภทต่าง ๆ
ทักษะการอ่าน เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการอ่านประเภทต่าง ๆ
ทักษะการเขียน เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการเขียนประเภทต่าง ๆ
การคิดคํานวณ เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการคิดคํานวณ
กิจกรรมสํ าหรับกลุ่มพิเศษ เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนใช้พฒั นาการเรี ยนรู้เพิ่มเติม เพื่อการ
พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ
ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนใช้พฒั นาทักษะการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
การเคลือ่ นไหว เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกายของตนเองให้
ดียงิ่ ขึ้น
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3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ Backward Design (BwD)
การจัดการเรี ยนรู ้หรื อการสอนเป็ นงานที่ครู ทุกคนต้องใช้กลวิธีต่าง ๆ มากมายเพื่อให้นกั เรี ยนสนใจที่จะ
เรี ยนรู ้และเกิดผลตามที่ครู คาดหวัง การจัดการเรี ยนรู้จดั เป็ นศาสตร์ที่ตอ้ งใช้ความรู้ความสามารถตลอดจน
ประสบการณ์อย่างมาก ครู บางคนอาจจะละเลยเรื่ องของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้หรื อการออกแบบการสอน
ซึ่งเป็ นงานที่ครู จะต้องทําก่อนการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทําอย่ างไร ทําไมจึงต้ องออกแบบการจัดการเรียนรู้
ครู ทุกคนผ่านการศึกษาและได้เรี ยนรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรี ยนรู ้มาแล้ว ในอดีตการออกแบบการ
เรี ยนรู ้จะเริ่ มต้นจากการกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ การวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ การดําเนินการจัดการเรี ยนรู้
และการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ปั จจุบนั การเรี ยนรู้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และ
สังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ซึ่ง
นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้จากสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่มีอยูร่ อบตัว ดังนั้นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้จึงเป็ น
กระบวนการสําคัญที่ครู จาํ เป็ นต้องดําเนินการให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละบุคคล
แกรนต์ วิกกินส์ (Grant Wiggins) และเจย์ แมกไท (Jay McTighe) นักการศึกษาชาวอเมริ กนั ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่งเขาเรี ยกว่า Backward Design เป็ นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
ที่ครู จะต้องกําหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนก่อน โดยทั้งสองให้ชื่อว่า ความเข้ าใจที่คงทน
(enduring understandings) เมื่อกําหนดความเข้าใจที่คงทนได้แล้ว ครู จะต้องบอกให้ได้วา่ ความเข้าใจที่คงทนของ
นักเรี ยนนี้เกิดจากอะไร นักเรี ยนจะต้องมีหรื อแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง ครู มีหรื อใช้วธิ ี การวัดอะไรบ้างที่จะบอกว่า
นักเรี ยนมีหรื อแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นแล้ว จากนั้นครู จึงนึกถึงวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่จะทําให้นกั เรี ยนเกิดความ
เข้าใจที่คงทนต่อไป

แนวคิดของ Backward Design
Backward Design เป็ นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่ใช้ผลลัพธ์ปลายทางเป็ นหลัก ซึ่งผลลัพธ์ปลายทาง
นี้จะเกิดขึ้นกับนักเรี ยนก็ต่อเมื่อจบหน่วยการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ครู จะต้องออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรอบความคิด
ที่เป็ นเหตุเป็ นผล มีความสัมพันธ์กนั จากนั้นจึงจะลงมือเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ขยายรายละเอียดเพิ่มเติมให้มี
คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพต่อไป
กรอบความคิดหลักของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดย Backward Design มีข้ นั ตอนหลักที่สาํ คัญ 3
ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 กําหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ขั้นที่ 2 กําหนดภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ซ่ ึงเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้
ตามที่กาํ หนดไว้อย่างแท้จริ ง
ขั้นที่ 3 วางแผนการจัดการเรี ยนรู้

9

ขั้นที่ 1 กําหนดผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ก่อนที่จะกําหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนนั้น ครู ควรตอบคําถามสําคัญต่อไปนี้
1. นักเรี ยนควรจะมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถทําสิ่ งใดได้บา้ ง
2. เนื้อหาสาระใดบ้างที่มีความสําคัญต่อการสร้างความเข้าใจของนักเรี ยน และความเข้าใจที่คงทนที่ครู
ต้องการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยนมีอะไรบ้าง
เมื่อจะตอบคําถามสําคัญดังกล่าวข้างต้น ให้ครู นึกถึงเป้ าหมายของการศึกษา มาตรฐานการเรี ยนรู ้ดา้ น
เนื้อหาระดับชาติที่ปรากฏอยูใ่ นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551รวมทั้งมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรื อท้องถิ่น
การทบทวนความคาดหวังของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมาตรฐานแต่ละระดับ จะมี
ความสัมพันธ์กบั เนื้อหาสาระต่าง ๆ ซึ่งมีความแตกต่างลดหลัน่ กันไป ด้วยเหตุน้ ีข้ นั ที่ 1 ของ Backward Design ครู
จึงต้องจัดลําดับความสําคัญและเลือกผลลัพธ์ปลายทางของนักเรี ยน ซึ่งเป็ นผลการเรี ยนรู้ที่เกิดจากความเข้าใจที่
คงทนต่อไป
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
ความเข้ าใจที่คงทนคืออะไร ความเข้าใจที่คงทนเป็ นความรู ้ที่ลึกซึ้ง ได้แก่ ความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์
และหลักการของเนื้อหาและวิชาที่นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็ นความรู ้ที่อิงเนื้อหา ความรู้น้ ีเกิดจาก
การสะสมข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรี ยน และเป็ นองค์ความรู ้ที่นกั เรี ยนสร้างขึ้นด้วยตนเอง
การเขียนความเข้ าใจที่คงทนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ถ้าความเข้าใจที่คงทนหมายถึงสาระสําคัญของสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้แล้ว ครู ควรจะรู ้วา่ สาระสําคัญหมายถึงอะไร
คําว่า สาระสําคัญ มาจากคําว่า Concept ซึ่งนักการศึกษาของไทยแปลเป็ นภาษาไทยว่า สาระสําคัญ ความคิดรวบ
ยอด มโนทัศน์ มโนมติ และสังกัป ซึ่งการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้นิยมใช้คาํ ว่า สาระสําคัญ
สาระสําคัญเป็ นข้อความที่แสดงแก่นหรื อเป้ าหมายเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปรวมและข้อ
แตกต่างเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง โดยอาจครอบคลุมข้อเท็จจริ ง กฎ ทฤษฎี ประเด็น และการสรุ ปสาระสําคัญและ
ข้อความที่มีลกั ษณะรวบยอดอย่างอื่น
ประเภทของสาระสําคัญ
1. ระดับกว้าง (Broad Concept)
2. ระดับการนําไปใช้ (Operative Concept หรื อ Functional Concept)
ตัวอย่ างสาระสําคัญระดับกว้ าง
– การเจริ ญเติบโต หมายถึง การที่ร่างกายมีขนาดใหญ่ข้ ึน มีน้ าํ หนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น
ตัวอย่ างสาระสําคัญระดับนําไปใช้
– การเจริ ญเติบโตของมนุษย์จะเป็ นไปตามเพศและวัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทัว่ ไปลักษณะการ
เจริ ญเติบโตของร่ างกายมนุษย์ สามารถดูได้จากผลการชัง่ นํ้าหนักและวัดส่วนสูงตามช่วงเวลาที่ผา่ นมา แล้วนํามา
เปรี ยบเทียบกับปัจจุบนั โดยถ้าร่ างกายของเราเจริ ญเติบโตขึ้นนํ้าหนักและส่วนสูงก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
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แนวทางการเขียนสาระสําคัญ
1. ให้เขียนสาระสําคัญของทุกเรื่ อง โดยแยกเป็ นข้อ ๆ (จํานวนข้อของสาระสําคัญจะเท่ากับจํานวนเรื่ อง)
2. การเขียนสาระสําคัญที่ดีควรเป็ นสาระสําคัญระดับการนําไปใช้
3. สาระสําคัญต้องครอบคลุมประเด็นสําคัญครบถ้วน เพราะหากขาดส่วนใดไปแล้วจะทําให้นกั เรี ยนรับ
สาระสําคัญที่ผดิ ไปทันที
4. การเขียนสาระสําคัญที่จะให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญวิธีการหนึ่งคือ การเขียนแผนผังสาระสําคัญ
ตัวอย่างการเขียนแผนผังสาระสําคัญ

โครงสร้าง

ระบบห่ อหุ้ม
ร่ างกาย

ความสําคัญ

การบํารุ งรักษา
ระบบห่อหุม้

ประกอบด้วยผิวหนัง เล็บ
ขน และผม

ช่วยปกปิ ดอวัยวะภายใน
ของร่ างกาย

ส่งผลดีต่อสุขภาพ

สาระสํ าคัญ ระบบห่อหุม้ ร่ างกาย เป็ นระบบที่มีหน้าที่หลักในการป้ องกันอันตรายให้กบั อวัยวะภายใน
ควบคุมอุณหภูมิ และรับสัมผัส การรู ้จกั บํารุ งรักษาระบบห่อหุม้ ร่ างกายอย่างถูกต้องเหมาะสมจะส่งผลดีต่อสุ ขภาพและ
ร่ างกายของคนเรา
5. การเขียนสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่ องใดนั้นควรเขียนลักษณะเด่นที่มองเห็นได้หรื อนึกได้ออกมาเป็ นข้อๆ
แล้วจําแนกลักษณะเหล่านั้นเป็ นลักษณะจําเพาะและลักษณะประกอบ
6. การเขียนข้อความที่เป็ นสาระสําคัญ ควรใช้ภาษาที่มีการขัดเกลาอย่างดี เลี่ยงคําที่มี
ความหมายกํากวมหรื อฟุ่ มเฟื อย
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ตัวอย่ างการเขียนสาระสําคัญ เรื่ อง ระบบห่ อหุ้มร่ างกาย
ระบบห้อหุม้ ร่ างกาย

ลักษณะจําเพาะ

ลักษณะประกอบ

– ประกอบด้วยผิวหนัง เล็บ ขน และ
ผม
– เป็ นระบบที่มีหน้าที่หลักในการ
ป้ องกันอันตรายให้กบั อวัยวะภายใน



–



–

–



– ควบคุมอุณหภูมิ และรับสัมผัส

สาระสํ าคัญ ระบบห่อหุม้ ร่ างกายเป็ นระบบที่ประกอบด้วยประกอบด้วยผิวหนัง เล็บ ขน และผม โดยมี
หน้าที่หลักในการป้ องกันอันตรายให้กบั อวัยวะภายใน ควบคุมอุณหภูมิ และรับสัมผัส
ขั้นที่ 2 กําหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรี
ผลการเรียนรู้
ตามที่กาํ หนดไว้อย่างแท้ จริง
เมื่อครู กาํ หนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนแล้ว ก่อนที่จะดําเนินการขั้นต่อไป ขอให้
ครู ตอบคําถามสําคัญต่อไปนี้
– นักเรี ยนมีพฤติกรรมหรื อแสดงออกในลักษณะใด จึงทําให้ครู ทราบว่า นักเรี ยนบรรลุผลลัพธ์ปลายทาง
ตามที่กาํ หนดไว้แล้ว
– ครู มีหลักฐานหรื อใช้วิธีการใดที่สามารถระบุได้วา่ นักเรี ยนมีพฤติกรรมหรื อแสดงออกตามผลลัพธ์
ปลายทางที่กาํ หนดไว้
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ตามหลักการของ Backward Design เน้นให้ครู รวบรวมหลักฐานการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ที่จาํ เป็ นและมีหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวได้วา่ การจัดการเรี ยนรู้ทาํ ให้นกั เรี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์
แล้ว ไม่ใช่เรี ยนแค่ให้จบตามหลักสูตรหรื อเรี ยนตามชุดของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ครู กาํ หนดไว้เท่านั้น วิธีการของ
Backward Design ต้องการกระตุน้ ให้ครู คิดล่วงหน้าว่าครู ควรจะกําหนดและรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์
อะไรบ้างก่อนที่จะออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักฐานดังกล่าวควรจะเป็ นหลักฐานที่สามารถใช้
เป็ นข้อมูลย้อนกลับที่มีประโยชน์สาํ หรับนักเรี ยนและครู ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ครู ควรใช้วิธีการวัดและประเมิน
แบบต่อเนื่องอย่างไม่เป็ นทางการและเป็ นทางการ ตลอดระยะเวลาที่ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดที่ตอ้ งการให้ครู ทาํ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่
เรี ยกว่า สอนไปวัดผลไป
จึงกล่าวได้วา่ ขั้นนี้ ครู ควรนึกถึงพฤติกรรมหรื อการแสดงออกของนักเรี ยน โดยพิจารณาจากผลงานหรื อ
ชิ้นงานที่เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทางตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้แล้ว และ
เกณฑ์ที่ใช้ประเมินควรเป็ นเกณฑ์คุณภาพในรู ปของมิติคุณภาพ (Rubrics) อย่างไรก็ตาม ครู อาจจะมีหลักฐานหรื อ
ใช้วิธีการอื่น ๆ เช่น การทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน การสัมภาษณ์ การศึกษาค้นคว้า การฝึ กปฏิบตั ิขณะเรี ยนรู ้
ประกอบด้วยก็ได้
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การกําหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตาม
ผลลัพธ์ ปลายทางที่กาํ หนดไว้แล้ว
หลังจากที่ครู ได้กาํ หนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนแล้ว ครู ควรกําหนดภาระงานและ
วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ตามผลลัพธ์ปลายทางที่กาํ หนดไว้
แล้ว
ภาระงาน หมายถึง งานหรื อกิจกรรมที่กาํ หนดให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้/
ตัวชี้วดั ชั้นปี /มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่กาํ หนดไว้ ลักษณะสําคัญของงานจะต้องเป็ นงานที่สอดคล้องกับชีวิตจริ งใน
ชีวิตประจําวัน เป็ นเหตุการณ์จริ งมากกว่ากิจกรรมที่จาํ ลองขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบ ซึ่งเรี ยกว่างานที่ปฏิบตั ิเป็ นงาน
ที่มีความหมายต่อนักเรี ยน (Meaningful Task) นอกจากนี้งานและกิจกรรมจะต้องมีขอบเขตที่ชดั เจน สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู้/ตัวชี้วดั ชั้นปี /มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ทั้งนี้เมื่อได้ภาระงานครบถ้วนตามที่ตอ้ งการแล้ว ครู จะต้องนึกถึงวิธีการและเครื่ องมือที่จะใช้วดั และ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนซึ่งมีอยูม่ ากมายหลายประเภท ครู จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับภาระงานที่นกั เรี ยน
ปฏิบตั ิ
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ตัวอย่างแสดงภาระงาน/ชิ้นงาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การปฐมนิเทศ และระบบต่ าง ๆ ของร่ างกาย
รวมทั้งการกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายองค์ประกอบของ • การปฐมนิเทศ
ร่ างกายอย่างถูกต้อง
1. ระบบต่าง ๆ ของ
ได้(K)
ร่ างกาย
2. อธิบายโครงสร้าง หน้าที่
1.1 องค์ประกอบของ
และแนวทางการสร้าง
ร่ างกาย
เสริ มและดํารง
1.2 ระบบห่อหุม้
ประสิ ทธิภาพของระบบ
ร่ างกาย
ห่อหุม้ ร่ างกายอย่าง
ถูกต้องได้ (K)
3. เห็นความสําคัญของการ
ดูแลรักษาระบบห่อหุม้
ร่ างกายให้ดาํ รง
ประสิ ทธิภาพการทํางาน
ที่ดี (A)
4. แสดงทักษะในการสร้าง
เสริ มและดํารง
ประสิ ทธิภาพการทํางาน
ของระบบห่อหุม้ ร่ างกาย
ของตนเองได้อย่างถูกวิธี
(P)

กิจกรรมการ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
เรียนรู้
1. วิเคราะห์และ
ซักถามความรู ้
เกี่ยวกับ
ตอบคําถาม
องค์ประกอบของ 2. ทบทวนความรู้
ร่ างกายและระบบ
ควบคูก่ าร
ห่อหุม้ ร่ างกาย
พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด

การวัดและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
1. การซักถาม
1. แบบประเมินผลการนําเสนอ
2. การทํางานกลุ่ม
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
3. การปฏิบตั ิกิจกรรม
ความคิด
วิเคราะห์และ
2. แบบประเมินทักษะ/
อภิปราย
กระบวนการ
4. การเขียนสรุ ป
3. แบบประเมินคุณธรรม
ความรู ้
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย
ระดับคุณภาพ 4
ขึ้นไป

สื่อการเรียนรู้
1. แผนผังภาพ
องค์ประกอบของ
ร่ างกายมนุษย์
2. ภาพประกอบ
อธิบายเรื่ อง
โครงสร้างของ
ผิวหนัง เล็บ ขน
หรื อผม
3. สื่ อการเรี ยนรู้ใน
ห้องสมุดโรงเรี ยน
และอินเทอร์เน็ต
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ความเข้าใจที่คงทนจะเกิดขึ้นได้ นักเรี ยนจะต้องมีความสามารถ 6 ประการ ได้แก่
1. การอธิบาย ชี้แจง เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการอธิ บายหรื อชี้แจงในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ได้อย่างถูกต้อง
สอดคล้อง มีเหตุมีผล และเป็ นระบบ
2. การแปลความและตีความ เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการแปลความและตีความได้อย่างมี
ความหมาย ตรงประเด็น กระจ่างชัด และทะลุปรุ โปร่ ง
3. การประยุกต์ ดัดแปลง และนําไปใช้ เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการนําสิ่ งที่ได้เรี ยนรู้ไปสู่การ
ปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล มีประสิ ทธิ ภาพ และคล่องแคล่ว
4. การมีมุมมองที่หลากหลาย เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการมีมุมมองที่น่าเชื่อถือ เป็ นไปได้ มีความ
ลึกซึ้ง แจ่มชัด และแปลกใหม่
5. การให้ ความสํ าคัญ ใส่ ใจในความรู้สึกของผู้อนื่ เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการมีความละเอียด
รอบคอบ เปิ ดเผย รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ระมัดระวังที่จะไม่ให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อผูอ้ ื่น
6. การรู้จักตนเอง เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการมีความตระหนักรู ้ สามารถประมวลผลข้อมูลจาก
แหล่งที่หลากหลาย ปรับตัวได้ รู้จกั ใคร่ ครวญ และมีความเฉลียวฉลาด
นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดสมรรถนะสําคัญของนักเรี ยน
หลังจากสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก
และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อประนีประนอม การเลือกที่จะรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงคุณธรรม และการคิดอย่างเป็ นระบบเพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู ้หรื อ
สารสนเทศ เพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมีการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิภาพโดย
คํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ ทักษะกระบวนการและทักษะในการดําเนินชีวติ เป็ นความสามารถของผูเ้ รี ยนในด้านการ
นํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางาน และการอยูร่ ่ วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ ม
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการและหาทางออกที่
เหมาะสมด้านความขัดแย้งและความแตกต่างระหว่างบุคคล การปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม การสื บเสาะหาความรู ้ และการรู้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซ่ ึงจะส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่น
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5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการเลือกใช้เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ ทั้งด้าน
วัตถุ แนวคิด และวิธีการในการพัฒนาตนเองและสังคมด้านการเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การทํางาน การแก้ปัญหา และการอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
นอกจากสมรรถนะสําคัญของนักเรี ยนหลังจากสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรที่กล่าวแล้วข้างต้น หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนเพื่อให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุ ขในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกไว้ 8 ประการ ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวินยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทํางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตามบริ บทและจุดเน้นของ
ตน ดังนั้นการกําหนดภาระงานให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิ รวมทั้งการเลือกวิธีการและเครื่ องมือประเมินผลการเรี ยนรู ้น้ นั ครู ควร
คํานึงถึงความสามารถของนักเรี ยน 5 ประการ ตามแนวคิดของ Backward Design สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรี ยนหลังจากสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น เพื่อให้ภาระงาน วิธีการ และเครื่ องมือวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู ้ครอบคลุมสิ่ งที่สะท้อนผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้การออกแบบการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ Backward design ในขั้นที่ 2 นี้ ครู จะต้องคํานึงถึงภาระงาน
วิธีการ เครื่ องวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ที่มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ มีประสิ ทธิ ภาพ ตรงกับสภาพจริ ง มีความยืดหยุน่
และให้ความสบายใจแก่นกั เรี ยนเป็ นสําคัญ
ขั้นที่ 3 วางแผนการจัดการเรียนรู้
เมื่อครู มีความรู้ความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับการกําหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน รวมทั้ง
กําหนดภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู้ซ่ ึงเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามที่กาํ หนดไว้อย่างแท้จริ ง
แล้ว ขั้นต่อไปครู ควรนึกถึงกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่จะ จัดให้แก่นกั เรี ยน การที่ครู จะนึกถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดให้
นักเรี ยนได้น้ นั ครู ควรตอบคําถามสําคัญ ต่อไปนี้
– ถ้าครู ตอ้ งการจะจัดการเรี ยนรู้ให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้เกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง ความคิดรวบยอด หลักการ และทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นสําหรับนักเรี ยน ซึ่งจะทําให้นกั เรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทางตามที่กาํ หนดไว้ รวมทั้งเกิดเป็ นความ
เข้าใจที่คงทนต่อไปนั้น ครู สามารถจะใช้วิธีการง่าย ๆ อะไรบ้าง
– กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่จะช่วยเป็ นสื่ อนําให้นกั เรี ยนเกิดความรู้และทักษะที่จาํ เป็ นมีอะไรบ้าง
– สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมและดีท่ีสุด ซึ่งจะทําให้นกั เรี ยนบรรลุตามมาตรฐานของหลักสูตรมีอะไรบ้าง
– กิจกรรมการเรี ยนรู้ต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ควรจัดกิจกรรมใดก่อน และควรจัดกิจกรรมใดภายหลัง
– กิจกรรมต่าง ๆ ออกแบบไว้เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยนหรื อไม่ เพราะเหตุใด
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การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทางตามแนวคิดของ Backward Design นั้น วิกกินส์
และแม็คไทได้เสนอแนะให้ครู เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของ WHERETO (ไปที่ไหน) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
W แทน กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่จดั ให้น้ นั จะต้องช่วยให้นกั เรี ยนรู้วา่ หน่วยการเรี ยนรู้น้ ีจะดําเนินไปในทิศทางใด
(Where) และสิ่ งที่คาดหวังคืออะไร (What) มีอะไรบ้าง ช่วยให้ครู ทราบว่านักเรี ยนมีความรู้พ้นื ฐานและความสนใจอะไรบ้าง
H แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรดึงดูดความสนใจนักเรี ยนทุกคน (Hook) ทําให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจในสิ่ งที่จะ
เรี ยนรู ้ (Hold) และใช้สิ่งที่นกั เรี ยนสนใจเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
E แทน กิจกรรมการเรี ยนรู้ควรส่งเสริ มและจัดเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ (Equip) เพื่อให้นกั เรี ยนได้มี
ประสบการณ์ (Experience) เกิดแนวคิดหลัก/ความคิดรวบยอด และรู้จกั สํารวจ (Explore) รวมทั้งวินิจฉัย) ในประเด็นต่าง ๆ
ที่น่าสนใจ ทําให้เกิดเป็ นองค์ความรู ้ในตนเองต่อไป
R แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้คิดทบทวน (Rethink) ปรับ (Revise) ความเข้าใจในความรู้
และงานที่ปฏิบตั ิ
E แทน กิจกรรมการเรี ยนรู้ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ประเมิน (Evaluate) ผลงานและสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู้
T แทน กิจกรรมการเรี ยนรู้ควรออกแบบ (Tailored) สําหรับนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ ความสนใจ และความสามารถที่แตกต่างกันของนักเรี ยน
O แทน การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ให้เป็ นระบบ (Organized) ตามลําดับการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน และกระตุน้
ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการสร้างองค์ความรู้ต้ งั แต่เริ่ มแรกและตลอดไป ทั้งนี้เพื่อการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิผล
อย่างไรก็ตาม มีขอ้ สังเกตว่า การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีการกําหนดวิธีการจัดการเรี ยนรู้ การลําดับบทเรี ยน
รวมทั้งสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เฉพาะเจาะจงนั้นจะประสบผลสําเร็ จได้กต็ ่อเมื่อครู ได้มีการกําหนดผลลัพธ์ปลายทาง
หลักฐาน และวิธีการวัดและประเมินผลที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ตามที่กาํ หนดไว้อย่างแท้จริ งแล้ว การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้เป็ นเพียงสื่ อที่จะนําไปสู่เป้ าหมายความสําเร็ จที่ตอ้ งการเท่านั้น ด้วยเหตุน้ ีถา้ ครู มีเป้ าหมายที่ชดั เจนก็จะช่วยทําให้
การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถทําให้นกั เรี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนดไว้ได้
โดยสรุ ปจึงกล่าวได้วา่ ขั้นนี้เป็ นการค้นหาสื่ อการเรี ยนรู้ แหล่งการเรี ยนรู้ และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับนักเรี ยน กิจกรรมที่กาํ หนดขึ้นควรเป็ นกิจกรรมที่จะส่งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถสร้างและสรุ ปเป็ นความคิดรวบ
ยอดและหลักการที่สาํ คัญของสาระที่เรี ยนรู้ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่คงทน รวมทั้งความรู ้สึกและค่านิยมที่ดีไปพร้อม ๆ กับ
ทักษะความชํานาญ
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กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพือ่ เน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง
Backward Design Template
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ ................
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน (Design Results)
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
.........................................................................................................................................................
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรี ยน
คําถามสําคัญที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจที่
• เมื่อศึกษาจบหน่ วยการเรียนรู้นี้ นักเรียนจะ เข้ าใจ คงทน
– ...............................................................
ว่ า...
– ...............................................................
1............................................................
– ...............................................................
2............................................................
ทักษะ/ความสามารถของนักเรี ยนที่นาํ ไปสู่ความเข้าใจ
ความรู ้ของนักเรี ยนที่นาํ ไปสู่ความเข้าใจที่คงทน
ที่คงทน
• เมื่อศึกษาจบหน่ วยการเรียนรู้นี้ นักเรียนจะ
• เมือ่ ศึกษาจบหน่ วยการเรียนรู้นี้ นักเรียนควรมีทักษะ
รู้ว่า...
และสามารถ ที่จะ...
1............................................................
1............................................................
2............................................................
2............................................................
3............................................................
3............................................................
ขั้นที่ 2 หลักฐานในการประเมินเพือ่ แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กาํ หนด
(Assessment Evidence)
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
– ..................................................................................................................................
– ..................................................................................................................................
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– .............................................................
– ............................................................
– .............................................................
– ............................................................
3. สิ่ งที่ม่ ุงประเมิน
–...............................................................................................................................
ขั้นที่ 3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้
–...................................................................................................................................................
–...................................................................................................................................................
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รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมงจากการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ BackwardDesign
Backward Design เขียนโดยใช้รูปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเรี ยงหัวข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 ชื่อแผน... (ระบุชื่อและลําดับที่ของแผนการจัดการเรี ยนรู้)
 สาระที่... (ระบุสาระที่ใช้จดั การเรี ยนรู ้)
 เวลา... (ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ต่อ 1 แผน)
 ชั้น... (ระบุช้ นั ที่จดั การเรี ยนรู้)
 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่... (ระบุชื่อและลําดับที่ของหน่วยการเรี ยนรู้)
 สาระสําคัญ... (เขียนความคิดรวบยอดหรื อมโนทัศน์ของหัวเรื่ องที่จะจัดการเรี ยนรู้)
 ตัวชี้วดั ช่วงชั้น... (ระบุตวั ชี้วดั ช่วงชั้นที่ใช้เป็ นเป้ าหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู้)
 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้... (กําหนดให้สอดคล้องกับสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรี ยนหลังจากสําเร็ จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551) ซึ่งประกอบด้วย
– ด้านความรู้ (Knowledge: K)
– ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attribute: A)
– ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)
 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้... (ระบุวิธีการและเครื่ องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ด้าน)
 สาระการเรี ยนรู ้... (ระบุสาระและเนื้อหาที่ใช้จดั การเรี ยนรู ้ อาจเขียนเฉพาะหัวเรื่ องก็ได้)
 แนวทางบูรณาการ... (เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระอื่นที่บูรณาการร่ วมกัน)
 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้... (กําหนดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระและการบูรณาการข้ามสาระ)
 กิจกรรมเสนอแนะ... (ระบุรายละเอียดของกิจกรรมที่นกั เรี ยนควรปฏิบตั ิเพิ่มเติม)
 สื่ อ/แหล่งเรี ยนรู ้... (ระบุสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรี ยนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้)
 บันทึกผลหลังการจัดการเรี ยนรู้... (ระบุรายละเอียดของผลการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนที่
กําหนดไว้ อาจนําเสนอข้อเด่นและข้อด้อยให้เป็ นข้อมูลที่สามารถใช้เป็ นส่วนหนึ่งของการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนได้)
ในส่วนของการเขียนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั ให้ครู ที่เขียนแผนฯ นําขั้นตอนหลักของเทคนิค วิธีการของการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ เช่น การเรี ยนแบบแก้ปัญหา การศึกษาเป็ นรายบุคคล การอภิปรายกลุ่มย่อย/กลุ่มใหญ่
การฝึ กปฏิบตั ิการ การสื บค้นข้อมูล ฯลฯ มาเขียนในขั้นสอน โดยให้คาํ นึงถึงธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
การใช้แนวคิดของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ Backward Design จะช่วยให้ครู มีความมัน่ ใจใน
การจัดการเรี ยนรู้และใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของบริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด (วพ.) ในการจัดการเรี ยนรู้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพต่อไป
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4. เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ –การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ
พลศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (2) และ (3) ได้ระบุแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ โดยเน้นการฝึ ก
ทักษะกระบวนการคิด การฝึ กทักษะการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย การฝึ กปฏิบตั ิจริ ง และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการป้ องกันและแก้ปัญหา ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวนี้ การจัดทํา
แผนการจัดการเรี ยนรู้ในคู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษาชุดนี้ จึงยึดแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เน้นการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง และเน้นการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการที่ผสมผสานเชื่อมโยงสาระการเรี ยนรู้
ต่าง ๆ กับหัวข้อเรื่ องหรื อประเด็นที่สอดคล้องกับชีวิตจริ ง เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาในองค์รวม เป็ นธรรมชาติ
สอดคล้องกับสภาพและปัญหาที่เกิดในวิถีชีวติ ของผูเ้ รี ยน
แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ได้เปลี่ยนแปลงบทบาทของครู จากการเป็ นผูช้ ้ ีนาํ หรื อถ่ายทอด
ความรู ้ ไปเป็ นผูช้ ่วยเหลือ อํานวยความสะดวก และส่งเสริ มสนับสนุนนักเรี ยนโดยใช้วิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลายรู ปแบบ
เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการสร้างสรรค์ความรู ้และนําความรู้ไปใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ สุ ขศึกษา
และพลศึกษาชุดนี้จึงได้นาํ เสนอทฤษฎีและเทคนิควิธีการเรี ยนการสอนต่าง ๆ มาเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ เช่น
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (Brain-Base Learning–BBL) ที่เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่อิงผลการวิจยั ทาง
ประสาทวิทยา ซึ่งได้เสนอแนะไว้วา่ ตามธรรมชาติน้ นั สมองเรี ยนรู ้ได้อย่างไร โดยได้กล่าวถึงโครงสร้างที่แท้จริ งของสมอง
และการทํางานของสมองมนุษย์ที่มีการแปรเปลี่ยนไปตามขั้นของการพัฒนา ซึ่งสามารถนํามาใช้เป็ นกรอบแนวคิดของการ
สร้างสรรค์การจัดการเรี ยนรู้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning–PBL) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่ใช้ปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็ นจุดเริ่ มต้นและเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยให้นกั เรี ยนร่ วมกันแก้ปัญหาภายใต้การแนะนําของครู
ให้นกั เรี ยนช่วยกันตั้งคําถามและช่วยกันค้นหาคําตอบ โดยใช้อาจใช้ความรู้เดิมมาแก้ปัญหา หรื อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
สําหรับการแก้ปัญหา นําข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาสรุ ปเป็ นข้อมูลในการแก้ปัญหา แล้วช่วยกันประเมินการแก้ปัญหาเพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาครั้งต่อไป สําหรับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู้
การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เป็ นการพัฒนาองค์รวมของนักเรี ยน ทั้งสมองด้านซ้ายและ
สมองด้านขวา บนพื้นฐานความสามารถและสติปัญญาที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล มุ่งหมายจะให้นกั เรี ยนสามารถ
แก้ปัญหาหรื อสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรมหรื อสภาพแวดล้อม
การจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) เป็ นการจัดสถานการณ์และบรรยากาศให้นกั เรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน ฝึ กให้นกั เรี ยนที่มีลกั ษณะแตกต่างกันทั้งสติปัญญาและความถนัดร่ วมกันทํางานเป็ นกลุ่ม ร่ วมกันศึกษาค้นคว้า
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ หมวกความคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) ให้นกั เรี ยนฝึ กตั้งคําถามและตอบคําถามที่ใช้
ความคิดในลักษณะต่าง ๆ โดยสามารถอธิบายเหตุผลประกอบ หรื อวิเคราะห์วิจารณ์ได้
การจัดการเรียนรู้โดยการสื บสวนสอบสวน (Inquiry Process) เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนค้นหาความรู้ดว้ ยตนเอง เพื่อ
อธิ บายสิ่ งต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ มีหลักเกณฑ์ โดยนักเรี ยนจะต้องใช้ความสามารถของตนเองคิดค้น สื บเสาะ แก้ปัญหา หรื อ
คิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ดว้ ยตนเอง
การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้จากการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น โดยการทําความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ดําเนินการแก้ปัญหา และตรวจสอบหรื อมองย้อนกลับ
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การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Work) ซึ่งเป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู้รูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้
ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู ้หรื อค้นคว้าหาคําตอบในสิ่ งที่นกั เรี ยนอยากรู้หรื อสงสัย
ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
การจัดการเรียนรู้ที่เน้ นการปฏิบัติ (Active Learning) ให้นกั เรี ยนได้ทดลองทําด้วยตนเอง เพื่อจะได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอน
ของงาน รู ้จกั วิธีแก้ปัญหาในการทํางาน
การจัดการเรียนรู้แบบสร้ างผังความคิด (Concept Mapping) เป็ นการสอนด้วยวิธีการจัดกลุ่มความคิดรวบยอด
เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์กนั ระหว่างความคิดหลักและความคิดรองลงไป โดยนําเสนอเป็ นภาพหรื อเป็ นผัง
การจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experience Learning) เป็ นการจัดกิจกรรมหรื อจัดประสบการณ์ให้นกั เรี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ แล้วกระตุน้ ให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะใหม่ ๆ
เจตคติใหม่ ๆ หรื อวิธีการคิดใหม่ ๆ
การจัดการเรียนรู้โดยการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เป็ นการจัดกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนได้แสดงบทบาทใน
สถานการณ์ที่สมมุติข้ ึน โดยอาจกําหนดให้แสดงบทบาทสมมุติที่เป็ นพฤติกรรมของบุคคลอื่น หรื อแสดงพฤติกรรมใน
บทบาทของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ
การจัดการเรียนรู้จากเกมจําลองสถานการณ์ (Simulation Gaming) เป็ นเทคนิคการจัดการเรี ยนรู้ที่คล้ายกับการแสดง
บทบาทสมมุติ แต่เป็ นการให้เล่นเกมจําลองสถานการณ์ โดยครู นาํ สถานการณ์จริ งมาจําลองไว้ในห้องเรี ยน โดยการกําหนด
กฎ กติกา เงื่อนไขสําหรับเกมนั้น ๆ แล้วให้นกั เรี ยนไปเล่นเกมหรื อกิจกรรมในสถานการณ์จาํ ลองนั้น
การจัดการศึกษาแบบนีโอฮิวแมนนิสต์ (Neo-humanist) เป็ นการจัดการศึกษาเพื่อเน้นเป้ าหมายให้นกั เรี ยนบรรลุ
เป้ าหมายใน 2 มิติ คือ มิติทางด้านจิตใจ ให้รู้จกั ตนเองและสังคม และมิติทางด้านสติปัญญา โดยการจัดการเรี ยนรู้แบบ
บูรณาการ 2 มิติเข้าด้วยกัน
การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสรรคนิ ยม (Constructionvism) เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่ มีนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ซึ่ ง
นักเรี ยนจะต้องสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่ พบเห็ นกับสิ่ งที่มีอยู่เดิ มด้วยตนเอง และจะต้องให้
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตลอดเวลา ให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิด ฝึ กวิเคราะห์ วิจารณ์ คิดสร้างองค์ความรู้ ฝึ กสังเกต
ฝึ กถาม–ตอบ ฝึ กสื่ อสาร ฝึ กการเชื่อมโยง
บูรณาการ ฝึ กบันทึก ฝึ กนําเสนอ ฝึ กวิเคราะห์วิจารณ์ และลงมือปฏิบตั ิจริ ง
การจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดกิจกรรมที่เน้ นไปสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง (Backward Design) เป็ นกระบวนการออกแบบ
จัดการเรี ยนรู ้โดยเริ่ มต้นจากการเลือกมาตรฐานที่ตอ้ งการจะเรี ยนรู ้แล้วออกแบบการประเมินผล เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างการประเมินผลกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้น้ นั เพื่อสะท้อนให้เห็นว่านักเรี ยนสามารถแสดงออกได้ตามมาตรฐาน โดยใช้
คําถามหลากหลายเพื่ อกระตุ ้น การเรี ยนรู ้ น้ ัน หลังจากนั้น จึ งตัดสิ น ใจเลื อกสร้ างสิ่ งที่ เป็ นโอกาสที่ จะทําให้นักเรี ยนเกิ ด
ความสําเร็ จในการเรี ยนรู้ตามมาตรฐานและใช้ขอ้ มูลจากการประเมินผลเป็ นข้อมูลย้อนกลับ หากนักเรี ยนไม่สามารถบรรลุ
ตามมาตรฐาน อาจสอนซํ้าโดยการคิดออกแบบการเรี ยนการสอนใหม่ ฯลฯ
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5. ตารางวิเคราะห์ ความสอดคล้ องของหน่ วยการเรียนรู้ กบั สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
ความสอดคล้องกับสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั ช่ วงชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
สาระการเรียนรู้ ช้ ันปี

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1: เรียนรู้ตวั เรา
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2: ชีวติ และครอบครัว

มาตรฐาน
กลุ่มฯ
พ 1.1
1

2





มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานกลุ่มฯ
มาตรฐานกลุ่มฯ
มาตรฐานกลุ่มฯ
กลุ่มฯ
กลุ่มฯ
พ 3.1
พ 4.1
พ 5.1
พ 2.1
พ 3.2
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6



 
 

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3: ใส่ ใจสุ ขภาพ

  


หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4: ชีวติ ปลอดภัย
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5: เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

7

        



 



22

6. โครงสร้ างการแบ่ งเวลารายชั่วโมงและขอบข่ ายสาระการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้
1
2
3
4
5
–

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
เรี ยนรู ้ตวั เรา
ชีวิตและครอบครัว
ใส่ ใจสุ ขภาพ
ชีวิตปลอดภัย
เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
สอบเก็บคะแนน/ปลายภาค
รวมทั้งสิ้น

เวลา (ชั่วโมง)
5
6
10
7
10
2
40
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ตอนที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรียนรู้ ตัวเรา

เวลา 5 ชั่วโมง

ผังมโนทัศน์ เป้ าหมายการเรียนรู้และขอบข่ ายภาระงาน
ความรู้
1. ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย
ทักษะ/กระบวนการ
1. การใช้ทกั ษะการสื่ อสารเพื่ออธิ บาย
โครงสร้าง หน้าที่ และการ
บํารุ งรักษาระบบห่อหุม้ ร่ างกาย
ระบบกระดูก และระบบกล้ามเนื้อ
และการวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง
2. การใช้ทกั ษะในการถ่ายทอดความรู ้
เรื่ องความหมายและความสําคัญของ
การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง
3. การใช้ทกั ษะในการดูแลรักษาระบบ
ห่อหุม้ ร่ างกาย ระบบกระดูก และ
ระบบกล้ามเนื้อให้ดาํ รง
ประสิ ทธิภาพการทํางานที่ดี
4. การใช้ทกั ษะในการวางแผนดูแล
สุ ขภาพตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดี
5. ความสามารถในการนําความรู ้ไปใช้
ในชีวติ ประจําวัน
6. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ในการศึกษาค้นคว้า

2. การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง

เรียนรู้ ตวั เรา

คุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแล
รักษาระบบห่อหุม้ ร่ างกาย ระบบ
กระดูก และระบบกล้ามเนื้อ
2. มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ เกี่ยวกับการวางแผนดูแล
สุ ขภาพตนเองจนประสบผลสําเร็ จ
3. สนใจค้นคว้าความรู้เรื่ องระบบ
ห่อหุม้ ร่ างกาย ระบบกระดูก ระบบ
กล้ามเนื้อ และการวางแผนดูแล
สุ ขภาพตนเองอย่างสมํ่าเสมอ
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ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ศึกษาองค์ประกอบของร่ างกาย โครงสร้างและหน้าที่การทํางานของระบบห่อหุม้ ร่ างกาย
และการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพของระบบห่อหุม้ ร่ างกาย
2. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ อธิ บายและเขียนแผนผังองค์ ประกอบของร่ างกาย
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ระบุหน้ าที่ และเขียนวิธีการดูแลรั กษาระบบห่ อหุ้ มร่ างกาย
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ ข่าวแล้ วตอบคําถาม
5. ศึกษาโครงสร้าง และหน้าที่การทํางานของระบบกระดูก และการสร้างเสริ มและดํารง
ประสิ ทธิภาพของระบบกระดูก
6. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ระบายสี พร้ อมจําแนกกระดูก
7. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แผนที่ ความคิดการบํารุ งรั กษาระบบกระดูก
8. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ปฏิ บตั ิทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกายที่ ถกู ต้ อง
9. ศึกษาโครงสร้าง และหน้าที่การทํางานของระบบกล้ามเนื้อ และการสร้างเสริ มและดํารง
ประสิ ทธิภาพของระบบกล้ามเนื้อ
10. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ การทํางานของระบบกล้ ามเนือ้
11. ศึกษาความหมายและความสําคัญของการวางแผนดูแลสุ ขภาพ การวางแผนดูแลสุ ขภาพ
ตนเอง และปั จจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่ น
12. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตอบคําถามปั จจัยที่ มีผลต่ อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของ
วัยรุ่ น
13. ศึกษาแนวทางการดูแลสุ ขภาพตนเอง
14. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สํารวจพฤติกรรมสุขภาพ
15. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เติมผังแนวทางการสร้ างเสริ มสุขภาพ
16. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ
17. โครงงานการสํารวจเรื่ อง พฤติกรรมการดูแลรักษาสุ ขภาพผิวหนังของนักเรี ยนชายและ
นักเรี ยนหญิงในโรงเรี ยน (โรงเรี ยนของนักเรี ยน)
18. โครงงานการสํารวจเรื่ อง ท่าทางและการเคลื่อนไหวร่ างกายของนักเรี ยนในชั้นเรี ยน (ชั้น
เรี ยนของนักเรี ยน) และแนวทางการปรับปรุ งและสร้างเสริ มบุคลิกภาพที่ดี
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กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ เน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง
(Backward Design Template)
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1: เรียนรู้ตัวเรา
ขั้นตอนที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน (Design Results)
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. อธิ บายกระบวนการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ
(พ 1.1 ม. 4–6/1)
2. วางแผนดูแลสุ ขภาพตามภาวะการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว
(พ 1.1 ม. 4–6/2)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
คําถามสํ าคัญที่กระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจ
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้น้ ี นักเรี ยนจะ
ที่คงทน
เข้ าใจว่า…
– ระบบห่อหุม้ ร่ างกาย ระบบกระดูก และระบบ
1. ระบบห่อหุม้ ร่ างกายประกอบด้วยผิวหนัง
กล้ามเนื้อ มีหน้าที่และมีความสําคัญอย่างไร
– นักเรี ยนจะมีวิธีการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ของ
เล็บ ขน และผม
ร่ างกาย ให้ดาํ รงประสิ ทธิภาพการทํางานที่ดีได้
2. ระบบห่อหุม้ ร่ างกายมีหน้าที่ป้องกันอันตราย
อย่างไร
ให้กบั อวัยวะภายในร่ างกาย
– การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเองมีความหมาย
3. ระบบกระดูกเป็ นระบบที่ประกอบด้วย
และความสําคัญอย่างไร
กระดูก กระดูกอ่อน ข้อต่อ และเอ็นเชื่อม
– ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
กระดูก
ของวัยรุ่ นมีอะไรบ้าง และมีผลอย่างไร
4. ระบบกระดูกมีหน้าที่สาํ คัญคือเป็ นโครงร่ าง
– นักเรี ยนจะวางแผนดูแลสุขภาพตนเองให้มีการ
ของร่ างกาย
5. ระบบกล้ามเนื้อเป็ นระบบที่ทาํ หน้าที่ร่วมกับ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการตามวัยได้อย่างไร
ระบบกระดูกเพื่อการเคลื่อนไหวของร่ างกาย
6. เพื่อการมีสุขภาพที่ดีควรดูแลรักษาระบบ
ห่อหุม้ ร่ างกาย ระบบกระดูก และระบบ
กล้ามเนื้อ โดยรับประทานอาหารให้ครบ
5 หมู่ ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ พักผ่อนให้
เพียงพอ และทําจิตใจให้ร่าเริ งแจ่มใสอยู่
เสมอ
7. การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง หมายถึง การ
กําหนดแนวทางในการเลือกรู ปแบบการ
ปฏิบตั ิตนเพื่อการดูแลสุ ขภาพของตนเอง ซึ่ง
นํามาสู่สุขภาวะที่สมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และปั ญญา
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8. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่ น ได้แก่ พันธุกรรม การ
ทํางานของต่อมไร้ท่อ พฤติกรรมสุ ขภาพ
และสิ่ งแวดล้อม
9. วัยรุ่ นจะเจริ ญเติบโตและมีพฒั นาการด้าน
ต่าง ๆ สมกับวัย ต้องวางแผนดูแลสุ ขภาพ
ของตนเองในด้านต่าง ๆ ได้แก่ โภชนาการ
การออกกําลังกาย การพักผ่อน การสร้าง
เสริ มความต้านทานโรค การป้ องกันอุบตั ิเหตุ
การจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด การ
สร้างทักษะชีวิต และการสร้างเสริ ม
สติปัญญาและการเรี ยนรู ้
ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะนําไปสู่ ความ
เข้ าใจทีค่ งทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้น้ ี นักเรี ยนจะรู้
ว่า…
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนควรมี
1. คําสําคัญ ได้แก่ คําว่าเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ
ทักษะและสามารถที่จะ…
ระบบ ระบบห่อหุ ม้ ร่ างกาย ระบบกระดูก
1. อธิ บายหน้าที่และโครงสร้างของระบบ
ระบบกล้ามเนื้อ ต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมน ต่อม
ห่อหุม้ ร่ างกาย ระบบกระดูก และระบบ
ใต้สมองส่วนหน้า โกรทฮอร์โมน ฮอร์โมน
กล้ามเนื้อ
ไทรอกซิน ฮอร์โมนแอนโดรเจน
2. ถ่ายทอดความรู้เรื่ อง การสร้างเสริ มและดํารง
2. เซลล์ หมายถึง หน่วยที่เล็กที่สุดที่ประกอบ
ประสิ ทธิภาพระบบห่อหุม้ ร่ างกาย ระบบ
ขึ้นเป็ นร่ างกายมนุษย์และสิ่ งมีชีวติ
กระดูก และระบบกล้ามเนื้อให้ดาํ รง
3. เนือ้ เยื่อ หมายถึง เซลล์หลาย ๆ เซลล์ที่รวมตัว
ประสิ ทธิภาพการทํางานที่ดี
กันเพื่อทําหน้าที่เฉพาะอย่างในร่ างกายมนุษย์ 3. ดูแลรักษาระบบห่อหุม้ ร่ างกาย ระบบกระดูก
สัตว์ และสิ่ งมีชีวิต
และระบบกล้ามเนื้อของตนเองให้มี
4. อวัยวะ หมายถึง เนื้อเยือ่ หลาย ๆ ชนิดที่
ประสิ ทธิภาพการทํางานที่ดี
ประกอบกันขึ้นเพื่อทํา หน้าที่เฉพาะอย่างใน
4. วางแผนดูแลสุ ขภาพตนเองให้มีการ
การดํา รงชีวิตของมนุษย์และสัตว์
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการตามวัย
5. ระบบ หมายถึง อวัยวะหลาย ๆ อวัยวะที่ทาํ
5. ร่ วมฝึ ก/หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมโดยตนเองและ
หน้าที่ประสานกันรวมกลุ่มกันเป็ นระบบที่
เป็ นหมู่คณะเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ในเรื่ อง ระบบ
ทําหน้าที่เฉพาะอย่างในการดํา รงชีวิตของ
ต่าง ๆ ของร่ างกาย และการวางแผนดูแล
มนุษย์ สัตว์ และสิ่ งมีชีวิต
สุ ขภาพตนเอง
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6. ระบบห่ อหุ้มร่ างกาย หมายถึง ระบบหนึ่งของ
ร่ างกายมนุษย์ที่ทาํ หน้าที่ห่อหุม้ ร่ างกาย
ปกป้ องอวัยวะภายใน ควบคุมอุณหภูมิของ
ร่ างกาย และรับความรู้สึกต่าง ๆ
ประกอบด้วยผิวหนัง เล็บ ขน และผม
7. ระบบกระดูก หมายถึง ระบบหนึ่งของ
ร่ างกายมนุษย์ที่ทาํ หน้าที่เป็ นโครงร่ างของ
ร่ างกาย ป้ องกันอันตรายให้กบั อวัยวะภายใน
และเป็ นที่ยดึ เกาะของกล้ามเนื้อซึ่งช่วยใน
การเคลื่อนไหวของร่ างกาย
8. ระบบกล้ ามเนือ้ หมายถึง ระบบหนึ่งของ
ร่ างกายมนุษย์ที่ทาํ หน้าที่ร่วมกับระบบ
กระดูก เพื่อช่วยให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว
ในลักษณะต่าง ๆ ได้
9. ต่ อมไร้ ท่อ หมายถึง ต่อมไม่มีท่อที่อยูใ่ น
ร่ างกาย ทําหน้าที่ผลิตฮอร์โมนต่าง ๆ เข้าไป
ในกระแสเลือดไปสู่อวัยวะเป้ าหมาย เพื่อ
ควบคุมการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ กระตุน้
การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ ทําให้ร่างกาย
อยูใ่ นภาวะสมดุล
10. ฮอร์ โมน หมายถึง สารเคมีที่สร้างจากต่อม
ไร้ท่อ และสารเคมีดงั กล่าวจะถูกลําเลียง
ไปตามระบบหมุนเวียนโลหิ ต เพื่อทําหน้าที่
ควบคุมการเจริ ญเติบโต ควบคุมลักษณะทาง
เพศ และควบคุมการทํางานของระบบต่าง ๆ
ในร่ างกาย
11. ต่ อมใต้ สมองส่ วนหน้ า หมายถึง ต่อมไร้ท่อที่
มีขนาดเท่าเมล็ดถัว่ เขียวตั้งอยูบ่ ริ เวณใต้
สมอง ทํา หน้าที่ผลิตฮอร์โมนหลายชนิดที่
สําคัญต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ เช่น
โกรทฮอร์โมน
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12. โกรทฮอร์ โมน หมายถึง ฮอร์โมนที่ทาํ หน้าที่
ควบคุมการเจริ ญเติบโตของร่ างกายให้เป็ น
ปกติ โดยเฉพาะการแบ่งเซลล์ การสังเคราะห์
โปรตีน และการเจริ ญเติบโตของกระดูก
13. ฮอร์ โมนไทรอกซิ น หมายถึง ที่ทาํ หน้าที่
ควบคุมการเผาผลาญอาหารในร่ างกาย
14. ฮอร์ โมนแอนโดรเจน หมายถึง ฮอร์โมนที่มี
ผลต่อการพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่ นชาย
ขั้นที่ 2 หลักฐานในการประเมินเพือ่ แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กาํ หนด
(Assessment evidence)
1. ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
– ศึกษาองค์ประกอบของร่ างกาย โครงสร้างและหน้าที่การทํางานของระบบห่อหุม้ ร่ างกาย และการ
สร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพของระบบห่อหุม้ ร่ างกาย
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ อธิ บายและวาดผังองค์ ประกอบของร่ างกาย
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ระบุหน้ าที่และเขียนวิธีการดูแลรั กษาระบบห่ อหุ้มร่ างกาย
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ ข่าวแล้ วตอบคําถาม
– ศึกษาโครงสร้าง และหน้าที่การทํางานของระบบกระดูก และการสร้างเสริ มและดํารง
ประสิ ทธิภาพของระบบกระดูก
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ระบายสี พร้ อมจําแนกกระดูก
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ แผนที่ ความคิดการบํารุ งรั กษาระบบกระดูก
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกายที่ ถกู ต้ อง
– ศึกษาโครงสร้าง และหน้าที่การทํางานของระบบกล้ามเนื้อ และการสร้างเสริ มและดํารง
ประสิ ทธิภาพของระบบกล้ามเนื้อ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ การทํางานของระบบกล้ ามเนือ้
– ศึกษาความหมายและความสําคัญของการวางแผนดูแลสุขภาพ การวางแผนดูแลสุ ขภาพคนเอง
และปั จจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่ น
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตอบคําถามปั จจัยที่มีผลต่ อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่ น
– ศึกษาแนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ สํารวจพฤติกรรมสุขภาพ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ เติมผังแนวทางการสร้ างเสริ มสุขภาพ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ
– โครงงานการสํารวจเรื่ อง พฤติกรรมการดูแลรักษาสุ ขภาพผิวหนังของนักเรี ยนชายและนักเรี ยน
หญิงในโรงเรี ยน (โรงเรี ยนของนักเรี ยน)
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– โครงงานการสํารวจเรื่ อง ท่าทางและการเคลื่อนไหวร่ างกายของนักเรี ยนในชั้นเรี ยน (ชั้นเรี ยนของ
นักเรี ยน) และแนวทางการปรับปรุ งและสร้างเสริ มบุคลิกภาพที่ดี
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
• วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– การสนทนาซักถามโดยครู
– การวัดและประเมินผลด้านความรู ้

– การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

• เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– แบบบันทึกการสนทนา
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน
– แบบทดสอบหลังเรี ยน
– แบบทดสอบประจําหน่วย
– การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

3. สิ่ งที่ม่งุ ประเมิน
– ความหมายในการอธิบาย ชี้แจง แปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และนําไปใช้ การมี
มุมมองที่หลากหลาย การให้ความใส่ใจในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น และการรู้จกั ตนเอง
– ความสามารถในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ให้ความสําคัญทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ
– ความสามารถในการวางแผนปฏิบตั ิ แสดงความคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ และทักษะที่จะช่วยส่งเสริ มการปฏิบตั ิเกี่ยวกับสุขภาพ
ขั้นที่ 3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้
• หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 การปฐมนิเทศและระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง (ต่อ)

จํานวน 5 ชัว่ โมง
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
การปฐมนิเทศและระบบต่ าง ๆ ของร่ างกาย
สาระการเรียนรู้ ที่ 1: การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรียนรู้ ตัวเรา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของไทย ปัจจุบนั ยึดแนวคิดของการพัฒนาที่
มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ดังนั้นการสร้างความเข้าใจในขอบข่ายของเรื่ องที่ผเู้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้ รายละเอียด
ในการเรี ยนรู ้ เป้ าหมายของการเรี ยนรู้ วิธีการเรี ยนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนรู้ดงั กล่าวให้ผเู้ รี ยนได้รับรู ้นอกจากจะช่วยให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจพื้นฐานใน
แนวทางและขอบข่ายองค์ความรู้ที่ได้การศึกษาแล้ว ยังจะช่วยให้การจัดการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทางใน
การปฏิรูปการศึกษาของไทยบรรลุเป้ าหมายตามแนวทางที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้วางไว้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้กาํ หนดตัวชี้วดั การเรี ยนรู ้เป็ นช่วงชั้น โดยแบ่งสาระการเรี ยนรู้
ออกเป็ น 5 สาระและ 6 มาตรฐานการเรี ยนรู้ ซึ่งรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ได้กาํ หนดองค์ความรู ้ไว้ในสาระและ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่สาระที่ 1 มาตรฐาน พ 1.1 สาระที่ 2 มาตรฐาน พ 2.1 สาระที่ 4 มาตรฐาน พ 4.1 และ สาระ
ที่ 5 มาตรฐาน พ 5.1 หากผูเ้ รี ยนมีความรู ้และความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าวอย่างชัดเจนจะช่วยให้การเรี ยนรู้และ
การเข้าร่ วมกิจกรรมของผูเ้ รี ยนมีการพัฒนาและบรรลุไปสู่เป้ าหมาย
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา ได้นาํ เสนอแนวทางการบํารุ งรักษาระบบต่าง ๆ ของร่ างกายให้
ดํารงประสิ ทธิภาพที่ดี โดยในเบื้องต้นจะเรี ยนรู ้เรื่ อง องค์ประกอบของร่ างกาย และระบบห่อหุม้ ร่ างกาย
ซึ่งการเรี ยนรู ้และตระหนักถึงความสําคัญในการบํารุ งรักษาระบบต่าง ๆ ของร่ างกายย่อมส่งผลไปสู่การมี
สุ ขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรี ยนตามมา

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• อธิ บายกระบวนการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ
(พ 1.1 ม. 4–6/1)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายเกี่ยวกับข้อตกลงและแนวทางในการศึกษาวิชาสุขศึกษาอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายและระบุเกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยนในวิชาสุขศึกษาอย่างถูกต้องได้ (K, P)
3. อธิ บายองค์ประกอบของร่ างกายอย่างถูกต้องได้ (K)
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4. อธิ บายโครงสร้าง หน้าที่ และแนวทางการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพของระบบห่อหุม้
ร่ างกายอย่างถูกต้องได้ (K)
5. ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาระบบห่อหุม้ ร่ างกายให้ดาํ รงประสิ ทธิ ภาพการทํางานที่ดี
(A)
6. เข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจและกระตือรื อร้น (A)
7. ระบุวธิ ี และแหล่งความรู ้ที่สนับสนุนการเรี ยนรู้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาอย่าง
ถูกต้องได้ (P)
8. แสดงทักษะในการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบห่อหุม้ ร่ างกายของตนเอง
ได้อย่างถูกวิธี (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้และแนวคิด
• แบบประเมินผลการนําเสน
เกี่ยวกับ
ข้อมูล/การอภิปราย/การเขียน
– ขอบข่ายเนื้อหาในสาระการ
แผนที่ความคิด*
เรี ยนรู้วชิ าสุ ขศึกษา
– เจตคติที่มีต่อการศึกษาในสาระ
การเรี ยนรู้วชิ าสุ ขศึกษา
– ข้อตกลงในการเข้าร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนรู ้และการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– แนวทางการสื บค้นความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาสุ ขศึกษา
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
• ใบความรู ้ที่ 1*
ปฏิบตั ิกิจกรรม การประเมินความ
เข้าใจเกี่ยวกับสาระและมาตรฐาน
การเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• ทดสอบความรู ้พ้นื ฐานในหน่วย • แบบทดสอบก่อนเรี ยน
การเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู้
ตัวเรา*/**

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

• ตามดุลยพินิจของครู

–
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วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
• ซักถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของ • แบบประเมินผลการนําเสนอ
4 ขึ้นไป
ร่ างกายและระบบห่อหุม้ ร่ างกาย
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด*
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ปฏิบตั ิกิจกรรม อธิ บายและเขียน
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
แผนผังองค์ ประกอบของร่ างกาย
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู
*/**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
• การปฐมนิเทศ
1. ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย
1.1 องค์ประกอบของร่ างกาย
1.2 ระบบห่อหุม้ ร่ างกาย

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ



ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



ศิลปะ
วิทยาศาสตร์




รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับองค์ ประกอบของร่ างกายและระบบห่ อหุ้มร่ างกาย
พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
ในการศึกษาในรายวิชาสุขศึกษา ตลอดจนอ่าน เขียน และพูดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของร่ างกายและระบบห่อหุม้
ร่ างกาย
ออกแบบและตกแต่งแผนผังหรื อโปสเตอร์ภาพเรื่ อง สาระและ
มาตรฐานการเรี ยนรู้ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สุ ขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และออกแบบและตกแต่งแผนผัง โปสเตอร์ภาพ
เรื่ อง ระบบห่อหุม้ ร่ างกาย
วาดภาพ/ระบายสี ภาพองค์ประกอบของร่ างกายมนุษย์
สังเกต เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์การทํางานของระบบ
ห่อหุม้ ร่ างกายของตนเองเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่น

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นเตรียมก่อนนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาทําความรู ้จกั กัน โดยครู แนะนําตัว แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละคนแนะนําตัว โดย
ครู ใช้วิธีเรี ยกชื่อเรี ยงตามกลุ่มตัวอักษร
2. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นคําถามที่กาํ หนด เพื่อตรวจสอบเจตคติและ
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในวิชาสุ ขศึกษาที่ผา่ นมา เช่น
– การเรี ยนวิชาสุ ขศึกษามีผลดีต่อนักเรี ยนอย่างไร
– นักเรี ยนเคยศึกษาความรู ้ในเรื่ องใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับวิชาสุขศึกษา
– วิชาสุขศึกษาระดับชั้นนี้นกั เรี ยนจะเรี ยนรู้ในเรื่ องใดบ้าง
(ครู อาจใช้ คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้ )
3. ให้นกั เรี ยนช่วยกันคิดประเด็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนในวิชาสุขศึกษาตามที่
สนใจตัวอย่างเช่น
– ข้อตกลงในการเรี ยน
– มารยาทในการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ร่วมกับเพื่อน
– วิธีเรี ยนให้ประสบผลสําเร็ จ
– การวัดและประเมินผลตลอดจนเกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยนมีแนวปฏิบตั ิอย่างไร
ฯลฯ
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4. ครู แจกใบความรู ้เรื่ อง สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และใบความรู้เรื่ อง การจัดแบ่ง
หน่วยการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยนในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาให้กบั นักเรี ยน โดยครู อธิบายและให้ความรู ้เพิ่มเติม
5. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ โดยครู แนะนําแนวทางในการเขียนจดบันทึกลงสมุดบันทึก
ให้กบั นักเรี ยน
6. ครู แจกใบงานเรื่ อง หน่วยการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้นกั เรี ยนแต่
ละกลุ่มร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรมตามคําชี้แจงในใบงาน โดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด
7. ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรม
8. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายเนื้อหาสาระที่จะได้ศึกษาในชั้นนี้และข้อตกลงและ
ระเบียบในการเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในวิชาสุ ขศึกษา และความรู ้ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ แล้วบันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก

ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู แจกแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา ให้นกั เรี ยนเพื่อตรวจสอบ
ความรู ้ความเข้าใจพื้นฐาน โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. ครู สุ่มนักเรี ยนให้บอกคําตอบที่นกั เรี ยนเลือกในแต่ละข้อเรี ยงตามลําดับ เพื่อตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจของนักเรี ยนเบื้องต้น
3. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบเพื่อสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน และระบุ
เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู้ตวั เรา
4. ครู นาํ เสนอแผนผังองค์ประกอบของร่ างกายมนุษย์ และให้นกั เรี ยนร่ วมกันอธิ บายแผนผังภาพ
ตามความเข้าใจ
5. นักเรี ยนดูภาพโครงสร้างของผิวหนังที่ครู เตรี ยมมา แล้วสนทนาร่ วมกันเกี่ยวกับความรู้ในเรื่ อง
ดังกล่าวจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนและตอบคําถามร่ วมกัน ตัวอย่างเช่น
– อวัยวะใดบ้ างที่ เป็ นโครงสร้ างของระบบห่ อหุ้มร่ างกาย (อวัยวะที่ เป็ นโครงสร้ างของระบบ
ห่ อหุ้มร่ างกายประกอบด้ วยผิวหนัง เล็บ ขนและผม)
(ครู อาจใช้คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้)
6. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย ในหัวข้อที่ 1.1
องค์ประกอบของร่ างกาย และหัวข้อที่ 1.2 ระบบห่อหุม้ ร่ างกาย เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมีส่วน
ร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย ในหัวข้อที่ 1.1 องค์ประกอบของร่ างกาย โดยใช้ภาพ
หรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม
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3. ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม อธิ บายและเขียนแผนผังองค์ ประกอบของร่ างกาย ดังรายละเอียดใน
ใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6
โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
4. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู ้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันระดมสมองศึกษาและสรุ ปความรู้เกี่ยวกับระบบ
ห่อหุม้ ร่ างกาย กลุ่มละ 1 หัวข้อ โดยมีหวั ข้อเรื่ องที่กาํ หนดให้ดงั ต่อไปนี้
เรื่ องที่ 1 ผิวหนัง
เรื่ องที่ 2 เล็บ
เรื่ องที่ 3 ขนหรื อผม
เรื่ องที่ 4 การสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิ ภาพของระบบห่อหุม้ ร่ างกาย
โดยครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มได้ไปศึกษาจากสื่ อการเรี ยนรู้ในห้องสมุดโรงเรี ยนหรื อ
ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต แล้วจัดทําผลงานมานําเสนออย่างอิสระ เช่น การจัดทําเป็ นโปสเตอร์
ภาพ แผนผัง หรื อข้อความที่มีภาพประกอบคําบรรยาย โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมารายงานผลการศึกษาหน้าชั้นเรี ยน โดยครู แสดงความ
คิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยน และให้ความรู้เรื่ อง ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย ใน
หัวข้อที่ 1.2 ระบบห่อหุม้ ร่ างกาย เพิ่มเติม โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยน
ดูประกอบการอธิบาย

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนจับคู่ผลัดกันถามและตอบคําถามเกี่ยวกับระบบกระดูก และจดบันทึกลงในสมุดบันทึก
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความผิดปกติ
ของระบบห่อหุม้ ร่ างกายและแนวทางการแก้ไขในกรณี ต่าง ๆ จากประสบการณ์ของนักเรี ยน
โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. แต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้ที่ถูกต้องเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความผิดปกติของระบบห่อหุม้ ร่ างกายและแนวทางการแก้ไขที่ถูกวิธี และให้นกั เรี ยนจด
ความรู ้ที่ได้รับลงในสมุดบันทึก
4. ครู ถามคําถามนักเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน ดังนี้
– กว่าจะเป็ นรู ปร่ างตัวตน โครงสร้างร่ างกายของคนเราประกอบองค์ประกอบใดบ้าง
(องค์ ประกอบของร่ างกายจะเริ่ มจากหน่ วยที่เล็กที่สุดเรี ยกว่ า เซลล์ (cell) หลายเซลล์ รวมกลุ่ม
เป็ นเนือ้ เยื่อ (tissue) เนือ้ เยื่อหลายชนิดรวมกันเป็ นอวัยวะ(organ) หลายๆ อวัยวะรวมกลุ่มกัน
เป็ นระบบ (system) ทุกระบบประกอบกันเป็ นร่ างกาย (body) ของคนเรา)
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– ระบบห่อหุม้ ร่ างกายประกอบด้วยอวัยวะใดบ้าง และระบบนี้มีความสําคัญต่อร่ างกายของเรา
อย่างไร (ระบบห่ อหุ้มร่ างกายประกอบด้ วยผิวหนัง เล็บ ขนและผม และเป็ นระบบที่มีหน้ าที่
หลักในการป้ องกันอันตรายให้ กับอวัยวะภายใน ควบคุมอุณหภูมิ และรั บสัมผัส)
– เราจะสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพของ ระบบห่อหุม้ ร่ างกายได้อย่างไร (แนวทางการ
ปฏิบัติการสร้ างเสริ มและดํารงประสิ ทธิ ภาพของระบบห่ อหุ้มร่ างกายที่ สาํ คัญ ได้ แก่
รั บประทานอาหารที่ มีประโยชน์ ออกกําลังกายกลางแจ้ งอย่ างสมํา่ เสมอโดยเฉพาะในตอนเช้ า
และตอนเย็นที่ มีแสงแดดอ่ อน ๆ จะช่ วยให้ ผิวหนังสังเคราะห์ วิตามินดีให้ กับร่ างกายได้ ชําระ
ล้ างร่ างกายให้ สะอาดอยู่เสมอ เลือกใช้ เครื่ องสําอางให้ เหมาะสมกับสภาพผิวหนัง และ
พักผ่ อนให้ เพียงพอ)

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรี ยนปฏิบัติกิจกรรม ระบุหน้ าที่และเขียนวิธีรักษาระบบห่ อหุ้มร่ างกาย และ
กิจกรรม วิเคราะห์ ข่าวและตอบคําถาม ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้ หรือในแบบฝึ ก
ทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาใน
กิจกรรมการลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู้ ตามที่สถานศึ กษากําหนด แล้ วมานําเสนอในการเรี ยนครั้ ง
ต่ อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง ระบบต่ าง ๆ ของร่ างกาย ในหัวข้ อที่ 1.3 ระบบ
กระดูก ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึก
ข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและ
หลักฐานในการศึกษา โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลา
รู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรียนควรศึกษาค้ นคว้ าเพิม่ เติมเกีย่ วกับคําศัพท์ ที่เกีย่ วข้ องกับระบบห่ อหุ้มร่ างกายในภาษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น ห้ องสมุดของโรงเรียน สื่ อ
อินเทอร์ เน็ต หรือขอคําแนะนําจากผู้ปกครอง ครูอาจารย์ แล้ วนํามารวบรวมจัดทําสมุดคําศัพท์ ระบบ
ห่ อหุ้มร่ างกาย เพือ่ สร้ างเสริมทักษะทางด้ านภาษา โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรม
การลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด
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2. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างและการทํางานของระบบห่อหุม้ ร่ างกาย รวมถึง
แนวทางการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพของระบบห่อหุม้ ร่ างกาย จากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
เช่น อินเทอร์เน็ต หรื อหนังสื อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับร่ างกายของมนุษย์ในห้องสมุดของโรงเรี ยน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบห่อหุม้ ร่ างกายในร่ างกายของตนเองมากยิง่ ขึ้น โดยปฏิบตั ินอกเวลา
เรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด
3. นักเรี ยนควรนําความรู ้เกี่ยวกับการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพของระบบห่อหุม้ ร่ างกายไป
ปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ และแนะนําแก่สมาชิกในครอบครัว เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ร่ างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ใบความรู ้ที่ 1 เรื่ อง สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
2. ใบงานเรื่ อง หน่วยการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
3. ใบความรู ้ที่ 2 เรื่ อง การจัดแบ่งหน่วยการเรี ยนรู้และการวัดประเมินผล ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิ นผล
การเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
4. แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู้ตวั เรา
5. แผนผังองค์ประกอบของร่ างกายมนุษย์
6. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับองค์ประกอบของร่ างกายและระบบห่อหุม้ ร่ างกาย
7. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
8. ใบกิจกรรม เรื่ อง อธิ บายและเขียนแผนผังองค์ ประกอบของร่ างกาย
9. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
11. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
12. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
ระบบต่ าง ๆ ของร่ างกาย (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 1: การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรียนรู้ ตัวเรา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ระบบกระดูกเป็ นระบบหนึ่งของร่ างกายที่ประกอบไปด้วยกระดูก กระดูกอ่อน ข้อต่อ และเอ็น
เชื่อมกระดูก มีหน้าที่สาํ คัญในการเป็ นโครงร่ างของร่ างกาย ช่วยคํ้าจุนและรองรับนํ้าหนัก ทําให้ร่างกายทรง
รู ปร่ างอยูไ่ ด้ การสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพของระบบกระดูกจะช่วยให้นกั เรี ยนมีการเจริ ญเติบโต
ตามวัยและมีสุขภาพที่ดี

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• อธิ บายกระบวนการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ
(พ 1.1 ม. 4–6/1)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายโครงสร้าง หน้าที่ และแนวทางการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพของระบบกระดูกอย่าง
ถูกต้องได้ (K)
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาระบบกระดูกให้ดาํ รงประสิ ทธิ ภาพการทํางานที่ดี (A)
3. แสดงทักษะในการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบกระดูกของตนเองได้
อย่างถูกวิธี (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับระบบกระดูก
ของร่ างกาย
• ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบตั ิ
กิจกรรม ระบุหน้ าที่และเขียนวิธีการ
ดูแลรั กษาระบบห่ อหุ้มร่ างกาย

เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
ข้อมูล/การอภิปราย/การเขียน คุณภาพ 4 ขึ้นไป
แผนที่ความคิด*
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในใบกิจกรรม/แบบฝึ ก
ทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุข
ศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล
6*

• ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบตั ิ
กิจกรรม
– วิเคราะห์ ข่าวแล้ วตอบคําถาม
– ระบายสี พร้ อมจําแนกกระดูก

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในใบกิจกรรม/แบบฝึ ก
ทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุข
ศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–
6*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล

• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
1. ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย (ต่อ)
1.3 ระบบกระดูก

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ



ภาษาไทย



รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับระบบกระดูก
อ่าน เขียน และพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และ
การสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพของระบบกระดูก
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การงานอาชีพฯ



ศิลปะ
วิทยาศาสตร์




ออกแบบและตกแต่งแผนที่ความคิด โปสเตอร์ภาพ แผนผังเรื่ อง
ระบบกระดูก
ระบายสี ภาพจําแนกกระดูกแกนและกระดูกรยางค์
สื บค้น ศึกษา และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องระบบกระดูกของร่ างกาย
มนุษย์และลักษณะการเคลื่อนไหวร่ างกายในอิริยาบถต่าง ๆ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม ระบุหน้ าที่และเขียนวิธี
รั กษาระบบห่ อหุ้มร่ างกาย และกิจกรรม วิเคราะห์ ข่าวและตอบคําถาม ตามที่ได้ รับมอบหมายใน
การเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความคิดเห็นต่ อการปฏิบัตกิ จิ กรรมของนักเรียนและให้
คําแนะนําเพิม่ เติม
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับระบบกระดูกที่สงสั ยหรือ
สนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่ วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ
ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
4. ให้นกั เรี ยนดูภาพแสดงลักษณะโครงกระดูกของร่ างกายมนุษย์ ที่ครู เตรี ยมมา แล้วสนทนา
ร่ วมกันเกี่ยวกับความรู้ในเรื่ องดังกล่าวจากประสบการณ์การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน และตอบคําถาม
ร่ วมกัน ตัวอย่างเช่น
– กระดูกในร่ างกายจําแนกออกได้อย่างไร (จําแนกออกเป็ น 2 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ กระดูกแกนและ
กระดูกรยางค์ )
– ระบบกระดูกมีความสําคัญอย่างไร (เป็ นโครงร่ างของร่ างกาย ช่ วยคํา้ จุนร่ างกายให้ ทรงรู ปร่ าง
อยู่ได้ และเป็ นที่ยึดเกาะของกล้ ามเนือ้ รวมถึงเป็ นแหล่ งสร้ างเม็ดเลือด เกล็ดเลือด และเก็บธาตุ
แคลเซี ยมของร่ างกายด้ วย)
(ครู อาจใช้คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้)
5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในหัวข้อที่ 1.3 ระบบกระดูก เพื่อเป็ นการกระตุน้ การ
มีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย ในหัวข้อที่ 1.3 ระบบกระดูก โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อ
วีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิ บาย หรื อครู อาจนําแบบจําลองโครงกระดูกของ
ร่ างกายมนุษย์มาใช้ประกอบในการเรี ยนรู ้ดว้ ยได้
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันระดมสมองสรุ ปความรู้เกี่ยวกับระบบกระดูก
กลุ่มละ 1 หัวข้อ โดยมีหวั ข้อเรื่ องที่กาํ หนดให้ดงั ต่อไปนี้
เรื่ องที่ 1 กระดูก
เรื่ องที่ 2 กระดูกอ่อน ข้อต่อและเอ็นเชื่อมกระดูก
เรื่ องที่ 3 หน้าที่ของระบบกระดูก การเจริ ญเติบโตของกระดูก และการสร้างเสริ มและดํารง
ประสิ ทธิภาพของระบบกระดูก
โดยครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มได้ไปศึกษาจากสื่ อการเรี ยนรู้ในห้องสมุดโรงเรี ยนหรื อ
ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต แล้วจัดทําผลงานมานําเสนออย่างอิสระ เช่น การจัดทําเป็ นโปสเตอร์
ภาพ แผนผัง หรื อข้อความที่มีภาพประกอบคําบรรยาย โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมารายงานผลการศึกษาหน้าชั้นเรี ยน โดยครู แสดงความ
คิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนและให้ความรู้ที่ถูกต้องเพิ่มเติม
3. นักเรี ยนจับคู่ผลัดกันถามและตอบคําถามเกี่ยวกับระบบกระดูก และจดบันทึกลงในสมุดบันทึก

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนจับคู่ผลัดกันถามและตอบคําถามเกี่ยวกับระบบกระดูก และจดบันทึกลงในสมุดบันทึก
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความผิดปกติ
ของระบบกระดูกและแนวทางการแก้ไขในกรณี ต่าง ๆ จากประสบการณ์ของนักเรี ยน โดยใช้
เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. แต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้ที่ถูกต้องเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความผิดปกติของระบบกระดูกและแนวทางการแก้ไขที่ถูกวิธี และให้นกั เรี ยนจดความรู ้
ที่ได้รับลงในสมุดบันทึก
4. นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม ระบายสี พร้ อมจําแนกกระดูก ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้
หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู
กําหนด
5. สุ่ มนักเรี ยนประมาณ 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิ บ ตั ิ กิจกรรมหน้าชั้นเรี ยนโดยครู คอย
เสนอแนะและให้ความรู้ที่ถูกต้องเพิ่มเติม
6. ครู เฉลยคําตอบที่ ถูกต้องให้นักเรี ยนทราบและให้นักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบแก้ไขคําตอบให้
ถูกต้อง
7. ครู ถามคําถามนักเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน ดังนี้
– ระบบกระดูกเป็ นระบบที่ประกอบด้วยอวัยวะใดบ้าง (ระบบกระดูก (the skeletal system) เป็ น
ระบบที่ ประกอบด้ วย กระดูก กระดูกอ่ อน ข้ อต่ อและเอ็นเชื่ อมกระดูก)
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– กระดูกมีความสําคัญต่อเราอย่างไร (กระดูกมีความสําคัญต่ อเรามากมาย เช่ น เป็ นโครงร่ างของ
ร่ างกาย โดยช่ วยคํา้ จุนและรองรั บนํา้ หนักช่ วยให้ ร่างกายทรงรู ปร่ างอยู่ได้ ช่ วยยกและพยุง
อวัยวะต่ าง ๆ ของร่ างกาย ช่ วยป้ องกันอวัยวะภายในของร่ างกายไม่ ให้ เป็ นอันตราย เป็ นที่ยึด
เกาะกล้ ามเนือ้ ช่ วยให้ ร่างกายเคลื่อนไหวได้ และเป็ นแหล่ งสร้ างเม็ดเลือด เกล็ดเลือด และเก็บ
ธาตุแคลเซี ยมของร่ างกาย)
– กระดูกในร่ างกายของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับจํานวนและขนาดอย่างไร (กระดูกใน
ร่ างกายของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับจํานวนและขนาด โดยในเด็กแรกเกิดจะมีกระดูก
มากถึง 350 ชิ น้ เมื่อโตเป็ นผู้ใหญ่ กระดูกบางชิ น้ จะเชื่ อมติดกัน ทําให้ ลดเหลือ 206 ชิ น้ สําหรั บ
การเปลี่ยนแปลงในเรื่ องขนาดของกระดูกจะเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ บริ เวณตอนกลาง
ของแกนกระดูกแล้ วขยายออกไปทั้งสองด้ านรอบโพรงกระดูก จากนั้นกระดูกจะเจริ ญเติบโต
โดยมีจุดศูนย์ กลางอยู่บริ เวณปลายกระดูกทั้งสองข้ าง ส่ งผลให้ กระดูกยืดยาวออกไป ในเพศ
ชายการเจริ ญเติบโตของกระดูกจะมีมากในช่ วงอายุ 18–21 ปี ส่ วนเพศหญิงจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมากในช่ วงอายุ 16–18 ปี และทั้งเพศชายและเพศหญิงเมื่ออายุครบ 25 ปี กระดูก
จะหยุดการเจริ ญเติบโต)
– เราจะบํารุ งรักษาระบบกระดูก ให้ดาํ รงประสิ ทธิ ภาพไว้ได้อย่างไร (แนวทางการบํารุ งรั กษา
ระบบกระดูก เช่ น รั บประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่ ออกกําลังกายกลางแจ้ งสมํา่ เสมอ
ระมัดระวังต่ อการเกิดอุบัติเหตุในชี วิตประจําวัน และเคลื่อนไหวร่ างกายให้ ถกู ต้ องในท่ าทางที่
เหมาะสม)

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม แผนที่ความคิดการบํารุงรักษาระบบกระดูก และกิจกรรม
ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกายที่ถูกต้ อง ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้ หรื อใน
แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยปฏิบัตินอกเวลาเรียนหรือใช้
เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วมานําเสนอในการเรียน
ครั้งต่ อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในเรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย ในหัวข้ อที่ 1.4 ระบบ
กล้ ามเนือ้ ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือ
จากแหล่งการเรียนรู้ ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่ วงหน้ า และจด
บันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและ
หลักฐานในการศึกษา โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลา
รู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่อไป
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรียนควรศึกษาค้ นคว้ าเพิม่ เติมเกีย่ วกับคําศัพท์ ที่เกีย่ วข้ องกับระบบกระดูกในภาษาอังกฤษและ
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น ห้ องสมุดของโรงเรียน สื่ อ
อินเทอร์ เน็ต หรือขอคําแนะนําจากผู้ปกครอง ครูอาจารย์ แล้ วนํามารวบรวมจัดทําสมุดคําศัพท์ ระบบ
กระดูก เพือ่ สร้ างเสริมทักษะทางด้ านภาษา โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลด
เวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด
2. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างและการทํางานของระบบกระดูก รวมถึงแนวทาง
การสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพของระบบกระดูก จากแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต
หรื อหนังสื อที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับร่ างกายของมนุษย์ในห้องสมุดของโรงเรี ยน โดยปฏิบตั ินอกเวลา
เรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในระบบกระดูกในร่ างกายของตนเองมากยิง่ ขึ้น
3. นักเรี ยนควรนําความรู ้เกี่ยวกับการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพของระบบกระดูกไปปฏิบตั ิใน
ชีวิตประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ และแนะนําแก่สมาชิกในครอบครัว เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพร่ างกาย
ให้สมบูรณ์แข็งแรง

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพแสดงลักษณะโครงกระดูกของร่ างกายมนุษย์
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับระบบกระดูก
3. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
4. ใบกิจกรรม เรื่ อง ระบุหน้ าที่และเขียนวิธีการดูแลรั กษาระบบห่ อหุ้มร่ างกาย
5. ใบกิจกรรม เรื่ อง วิเคราะห์ ข่าวแล้ วตอบคําถาม
6. ใบกิจกรรม เรื่ อง ระบายสี พร้ อมจําแนกกระดูก
7. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3
ระบบต่ าง ๆ ของร่ างกาย
สาระการเรียนรู้ ที่ 1: การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรียนรู้ ตัวเรา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ระบบกล้ามเนื้อเป็ นระบบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่ างกาย โดยการหดและขยายตัวของมัด
กล้ามเนื้อแต่ละครั้งจะส่งผลให้กระดูก ข้อต่อ และเอ็นต่าง ๆ เกิดการเคลื่อนไหวและทํางานได้ กล้ามเนื้อ
แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ กล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรี ยบ และกล้ามเนื้อหัวใจ การสร้างเสริ มและดํารง
ประสิ ทธิภาพของระบบกล้ามเนื้อจะช่วยให้นกั เรี ยนมีการเจริ ญเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดี

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• อธิ บายกระบวนการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ
(พ 1.1 ม. 4–6/1)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายโครงสร้าง หน้าที่ และแนวทางการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพของระบบกล้ามเนื้อ
อย่างถูกต้องได้ (K)
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาระบบกล้ามเนื้อให้ดาํ รงประสิ ทธิ ภาพการทํางานที่ดี (A)
3. แสดงทักษะในการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบกล้ามเนื้อของตนเองได้
อย่างถูกวิธี (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับระบบ
กล้ามเนื้อของร่ างกาย

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การเขียน
แผนที่ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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วิธีการวัดและประเมินผล
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– แผนที่ความคิดการบํารุ งรั กษา
ระบบกระดูก
– ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว
ร่ างกายที่ถกู ต้ อง

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ตามดุลยพินิจของครู
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
1. ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย (ต่อ)
1.4 ระบบกล้ามเนื้อ

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ



ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



ศิลปะ



รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับระบบกล้ามเนือ้
อ่าน เขียน และพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และ
การสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพของระบบกล้ามเนื้อ
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ความคิด โปสเตอร์ภาพ แผนผังเรื่ อง
ระบบกล้ามเนื้อ
วาดภาพ/ระบายสี จาํ แนกประเภทของกล้ามเนื้อในร่ างกายมนุษย์
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วิทยาศาสตร์



สื บค้น ศึกษา และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องระบบกล้ามเนื้อของ
ร่ างกายมนุษย์

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม แผนที่ความคิดการ
บํารุงรั กษาระบบกระดูก และกิจกรรม ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกายที่ถูกต้ อง ตามที่ได้ รับ
มอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัตกิ จิ กรรมของ
นักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับระบบกล้ามเนือ้ ที่สงสั ย
หรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้
เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
4. ให้นกั เรี ยนดูภาพแสดงลักษณะกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย ที่ครู เตรี ยมมา แล้วสนทนา
ร่ วมกันเกี่ยวกับความรู้ในเรื่ องดังกล่าวจากประสบการณ์การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน และตอบคําถาม
ร่ วมกัน ตัวอย่างเช่น
– ภาพที่แสดงต้องการสื่ อในเรื่ องใด (เรื่ องระบบกล้ ามเนือ้ )
– เหตุใดคนเราจึงมีรูปร่ างและขนาดของกล้ามเนื้อแตกต่างกัน (เพราะคนเราได้ รับปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่ อเรื่ องดังกล่ าวแตกต่ างกัน)
– ระบบกล้ามเนื้อมีความสําคัญต่อเราอย่างไร (ระบบกล้ ามเนือ้ เป็ นแหล่ งพลังงานที่ทาํ ให้ เรา
สามารถเคลื่อนไหวร่ างกายในอิริยาบถต่ าง ๆ ได้ )
(ครู อาจใช้คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้)
5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในหัวข้อที่ 1.4 ระบบกล้ามเนื้อ เพื่อเป็ นการกระตุน้
การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย ในหัวข้อที่ 1.4 ระบบกล้ามเนื้อ โดยใช้ภาพหรื อเปิ ด
สื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันระดมสมองสรุ ปความรู้เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ
กลุ่มละ 1 หัวข้อ โดยมีหวั ข้อเรื่ องที่กาํ หนดให้ดงั ต่อไปนี้
เรื่ องที่ 1 คุณสมบัติของกล้ามเนื้อและประเภทของกล้ามเนื้อ
เรื่ องที่ 2 การทํางานของกล้ามเนื้อยึดกระดูก
เรื่ องที่ 3 ความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ และการเจริ ญเติบโตของกล้ามเนื้อและการซ่อมแซม
เรื่ องที่ 4 การสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิ ภาพของระบบกล้ามเนื้อ
โดยครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มได้ไปศึกษาจากสื่ อการเรี ยนรู้ในห้องสมุดโรงเรี ยนหรื อ
ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต แล้วจัดทําผลงานมานําเสนออย่างอิสระ เช่น การจัดทําเป็ นโปสเตอร์
ภาพ แผนผัง หรื อข้อความที่มีภาพประกอบคําบรรยาย โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมารายงานผลการศึกษาหน้าชั้นเรี ยน โดยครู แสดงความ
คิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนและให้ความรู้ที่ถูกต้องเพิ่มเติม
3. นักเรี ยนจับคู่ผลัดกันถามและตอบคําถามเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ และจดบันทึกลงในสมุด
บันทึก

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนจับคู่ผลัดกันถามและตอบคําถามเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ และจดบันทึกลงในสมุด
บันทึก
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความผิดปกติ
ของระบบกล้ามเนื้อและแนวทางการแก้ไขในกรณี ต่าง ๆ จากประสบการณ์ของนักเรี ยน โดยใช้
เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. แต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้ที่ถูกต้องเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและแนวทางการแก้ไขที่ถูกวิธี และให้นกั เรี ยนจด
ความรู ้ที่ได้รับลงในสมุดบันทึก
4. ครู ถามคําถามนักเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน ดังนี้
– กล้ามเนื้อกับกระดูกทํางานร่ วมกันอย่างไรเมื่อมีการเคลื่อนไหวร่ างกาย (กล้ ามเนือ้ จะเป็ นตัว
ดึงกระดูกให้ สามารถเคลื่อนไหวร่ างกายได้ เช่ น ในขณะงอแขนกล้ ามเนือ้ ไบเซ็ปส์ จะหดตัว
และกล้ ามเนือ้ ไตรเซ็ปส์ จะคลายตัว)
– อาหารชนิดใดบ้างที่ช่วยสร้างเสริ มการเจริ ญเติบโตของกระดูกและกล้ามเนื้อ (อาหารที่ช่วย
สร้ างเสริ มการเจริ ญเติบโตของกระดูก ได้ แก่ แร่ ธาตุแคลเซี ยมและฟอสฟอรั ส เช่ น นม ไข่ แดง
ปลาเล็กปลาน้ อย ผักใบเขียวเข้ ม และอาหารที่ช่วยสร้ างเสริ มการเจริ ญเติบโตของกล้ ามเนือ้
ได้ แก่ สารอาหารประเภทโปรตีน เช่ น เนือ้ สัตว์ ต่าง ๆ)
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– เราจะสร้างเสริ มบุคลิกภาพการเคลื่อนไหวร่ างกายอย่างไรให้มีความสง่างาม (ด้ วยการ
เคลื่อนไหวท่ าทางที่ ถกู ต้ อง ด้ วยการพัฒนาท่ าทางการทรงตัวหรื อการเคลื่อนไหวของร่ างกาย
ได้ แก่ การยืน การเดิน การนั่ง และการนอนให้ ถกู ต้ อง เช่ น ยืนหลังตรง หลังไม่ งอ ให้ แนวของ
ศีรษะ ไหล่ สะโพก และส้ นเท้ าตรงอยู่ในแนวเดียวกัน)

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบัติกจิ กรรม วิเคราะห์ การทํางานของระบบกล้ ามเนื้อ ดังรายละเอียดใน
ใบกิจกรรมที่ครู แจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6
โดยปฏิบัตินอกเวลาเรี ยนหรื อใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู้ ตามที่สถานศึกษา
กําหนด แล้ วมานําเสนอในการเรียนครั้งต่ อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง ในหัวข้ อที่ 2.1
ความหมายและความสํ าคัญของการวางแผนดูแลสุ ขภาพ และหัวข้ อที่ 2.2 การวางแผนดูแล
สุ ขภาพตนเอง ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6
หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และ
จดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอย
และหลักฐานในการศึกษา โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่
เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรียนควรศึกษาค้ นคว้ าเพิม่ เติมเกีย่ วกับคําศัพท์ ที่เกีย่ วข้ องกับระบบกล้ามเนือ้ ในภาษาอังกฤษและ
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น ห้ องสมุดของโรงเรียน สื่ อ
อินเทอร์ เน็ต หรือขอคําแนะนําจากผู้ปกครอง ครูอาจารย์ แล้ วนํามารวบรวมจัดทําสมุดคําศัพท์ ระบบ
กล้ ามเนือ้ เพือ่ สร้ างเสริมทักษะทางด้ านภาษา โดยปฏิบัตินอกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลด
เวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด
2. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างและการทํางานของระบบกล้ามเนื้อ รวมถึง
แนวทางการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพของระบบกล้ามเนื้อ จากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น
อินเทอร์เน็ต หรื อหนังสื อที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับร่ างกายของมนุษย์ในห้องสมุดของโรงเรี ยน โดยปฏิบตั ิ
นอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในระบบกล้ามเนื้อในร่ างกายของตนเองมากยิง่ ขึ้น
3. นักเรี ยนควรนําความรู ้เกี่ยวกับการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพของระบบกล้ามเนื้อไปปฏิบตั ิใน
ชีวิตประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ และแนะนําแก่สมาชิกในครอบครัว เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพร่ างกาย
ให้สมบูรณ์แข็งแรง
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9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพแสดงลักษณะกล้ามเนื้ อในส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ
3. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
4. ใบกิจกรรม เรื่ อง แผนที่ความคิดการบํารุ งรั กษาระบบกระดูก
5. ใบกิจกรรม เรื่ อง ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกายที่ถกู ต้ อง
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง
สาระการเรียนรู้ ที่ 1: การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรียนรู้ ตัวเรา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง หมายถึง การกําหนดแนวทางในการเลือกรู ปแบบการปฏิบตั ิตน
เพื่อการดูแลสุ ขภาพของตนเอง ซึ่งนํามาสู่สุขภาวะที่สมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และปัญญา
การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเองจึงมีความสําคัญ เพราะการวางแผนดูแลสุ ขภาพจะทําให้เกิดสุขภาพที่ดี
ลดการเจ็บป่ วย ส่งผลให้ทาํ งานหรื อเรี ยนหนังสื อได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ นักเรี ยนจึงควรเรี ยนรู้การวางแผน
ดูแลสุขภาพตนเองโดยประเมินปัญหาสุ ขภาพ และวางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีต่อไป

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วางแผนดูแลสุ ขภาพตามภาวะการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว
(พ 1.1 ม. 4–6/2)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของการวางแผนดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายขั้นตอนการวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเองอย่างถูกต้องได้ (K)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง (A)
4. แสดงทักษะในการวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเองเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเองในปัจจุบนั
อย่างเหมาะสมได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
– ความหมายและความสําคัญ
ของการวางแผนดูแลสุขภาพ
ตนเอง
– ขั้นตอนการวางแผนดูแล
สุ ขภาพตนเอง

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การเขียน
แผนที่ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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วิธีการวัดและประเมินผล
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม วิเคราะห์ การ
ทํางานของระบบกล้ ามเนือ้

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
2. การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง
2.1 ความหมายและความสําคัญของการวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง
2.2 การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาต่างประเทศ



ศึกษาค้ นคว้าสถิตทิ ี่เกีย่ วข้ องกับปัญหาภาวะนํา้ หนักตัวเกินมาตรฐาน
ของวัยรุ่นในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน พูดคุยเกีย่ วกับการนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการวางแผนดูแลสุ ขภาพด้ านโภชนาการ
รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับการวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง
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ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



อ่าน เขียน และพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และ
การสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพของระบบกระดูก
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ความคิดเรื่ อง ขั้นตอนการวางแผนดูแล
สุ ขภาพตนเอง

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม วิเคราะห์ การทํางานของ
ระบบกล้ ามเนื้อ ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความคิดเห็นต่ อ
การปฏิบัตกิ จิ กรรมของนักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับการวางแผนดูแลสุ ขภาพ
ตนเอง ในหัวข้ อที่ 2.1 ความหมายและความสํ าคัญของการวางแผนดูแลสุ ขภาพ และหัวข้ อที่ 2.2
การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามา
ล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอย
ให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
4. ให้นกั เรี ยนดูภาพเปรี ยบเทียบระหว่างบุคคลที่มีสุขภาพดีและบุคคลที่มีสุขภาพไม่ดี ที่ครู เตรี ยม
มา แล้วให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของสุ ขภาพร่ วมกัน
5. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันให้ความหมายคําว่า การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง และร่ วมกันแสดง
ความคิดเห็น
6. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในหัวข้อที่ 2.1 ความหมายและความสําคัญของการ
วางแผนดูแลสุ ขภาพ และหัวข้อที่ 2.2 การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมี
ส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง ในหัวข้อที่ 2.1 ความหมายและความสําคัญ
ของการวางแผนดูแลสุขภาพ และหัวข้อที่ 2.2 การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง โดยใช้ภาพหรื อ
เปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย
2. ครู แสดงตารางการวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง (ตารางการวางแผนดูแลสุ ขภาพของครู ) โดย
จัดทําเป็ นโปสเตอร์ขนาดใหญ่ให้นกั เรี ยนได้พิจารณาและสอบถาม
3. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ร่ วมกันสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของ
การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง และขั้นตอนการวางแผนดูแลสุขภาพในรู ปแบบแผนที่ความคิด
โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอแผนที่ความคิดหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู ้ที่ถูกต้อง
และให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนเขียนขั้นตอนการวางแผนดูแลสุขภาพตนเองลงในสมุดบันทึก โดยใช้เวลาตามที่ครู
กําหนด
2. นักเรี ยนอาสาสมัคร 4–5 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้
ความรู ้ที่ถูกต้องและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
3. ครู ถามคําถามนักเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน ดังนี้
– การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง หมายถึงอะไร (การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง หมายถึง การ
กําหนดแนวทางในการเลือกรู ปแบบการปฏิบัติตนเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่ งนํามาสู่
สุขภาวะที่ สมบูรณ์ ทั้งทางร่ างกาย จิตใจ สังคม และปั ญญา)
– การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเองมีความสําคัญกับเราหรื อไม่ อย่างไร (มีความสําคัญ โดยการ
วางแผนดูแลสุขภาพตนเองจะทําให้ เรามีสุขภาพที่ดี ป้ องกันการเจ็บป่ วย สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมต่ าง ๆ ได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ)
– ขั้นตอนหรื อกระบวนการในการวางแผนดูแลสุขภาพตนเองมีอะไรบ้าง (1. การวิเคราะห์
สถานการณ์ และประเมินปั ญหาสุขภาพ 2. การจัดลําดับความสําคัญของปั ญหาสุขภาพ 3. การ
วางแผนการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพ 4. การปฏิบัติตามแผนการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพที่วางไว้ 5.
การประเมินผลการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพ)

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม สํ ารวจพฤติกรรมสุ ขภาพ ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่
ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยปฏิบัตนิ อก
เวลาเรียนหรื อใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู้ ตามที่สถานศึ กษากําหนด แล้ วมา
นําเสนอในการเรียนครั้งต่อไป
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3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง ในหัวข้ อที่ 2.3 ปัจจัย
ที่มผี ลต่ อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น และหัวข้ อที่ 2.4 แนวทางการดูแลสุ ขภาพ
ตนเอง ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึก
ข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและ
หลักฐานในการศึกษา โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลา
รู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรียนควรศึกษาค้ นคว้าเพิม่ เติมเกีย่ วกับภาวะนํา้ หนักเกินมาตรฐาน โดยศึกษาค้ นคว้ าสถิตทิ ี่
เกีย่ วข้ องกับปัญหาภาวะนํา้ หนักตัวเกินมาตรฐานของวัยรุ่นในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน แล้ ว
วิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลให้ เกิดปัญหาดังกล่าว ตลอดจนแนวทางในการแก้ ไข จดบันทึกลงในสมุด
(ครูแนะนําแหล่ งศึกษาค้ นคว้ าให้ กบั นักเรียน โดยศึกษาจากสื่ อต่ าง ๆ เช่ น รายงานสถิตขิ องกระทรวง
สาธารณสุ ข หรือThe World Health Statistic and book of facts หรือ World Almanacหรือ
Encyclopedia Britannica Book of the year เป็ นต้ น) โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาใน
กิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพเปรี ยบเทียบระหว่างบุคคลที่มีสุขภาพดีและบุคคลที่มีสุขภาพไม่ดี
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการวางแผนดูแล
สุ ขภาพ และขั้นตอนการวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง
3. ตัวอย่างตารางการวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเองของครู
4. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
5. ใบกิจกรรม เรื่ อง วิเคราะห์ การทํางานของระบบกล้ ามเนือ้
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5
การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 1: การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรียนรู้ ตัวเรา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่ นมี 4 ปัจจัยที่สาํ คัญ ได้แก่ พันธุกรรม การ
ทํางานของต่อมไร้ท่อ พฤติกรรมสุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม นักเรี ยนจึงต้องเรี ยนรู ้และนําความเข้าใจในเรื่ อง
ดังกล่าวมาใช้เป็ นหลักในการวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง โดยต้องดูแลสุ ขภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่
โภชนาการ การออกกําลังกาย การพักผ่อน การสร้างเสริ มความต้านทานโรค การป้ องกันอุบตั ิเหตุ การ
จัดการกับอารมณ์และความเครี ยด การสร้างทักษะชีวิต และการสร้างเสริ มสติปัญญาและการเรี ยนรู้ ทั้งนี้
เพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดีและเป็ นไปตามการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการตามวัย

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วางแผนดูแลสุ ขภาพตามภาวะการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว
(พ 1.1 ม. 4–6/2)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายปัจจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่ นอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายแนวทางการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องได้ (K)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสุ ขภาพตนเอง (A)
4. แสดงทักษะในการวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเองตามแนวทางการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
– ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต ข้อมูล/การอภิปราย/การเขียน
แผนที่ความคิด*
และพัฒนาการของวัยรุ่ น
– แนวทางการดูแลสุ ขภาพตนเอง

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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วิธีการวัดและประเมินผล
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การทดสอบประจําหน่วย
การเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบทดสอบหลังเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู้
ตัวเรา**

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู
*/**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
2. การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง (ต่อ)
2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่ น
2.4 แนวทางการดูแลสุ ขภาพตนเอง

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ศึกษาค้ นคว้าเกีย่ วกับแนวทางการดูแลสุ ขภาพตนเองของวัยรุ่นใน
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในประเด็นของข้ อมูลสถิตนิ ํา้ หนักตัว
เฉลีย่ ของวัยรุ่นเพศชายและเพศหญิงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ศึกษาค้ นคว้าเกีย่ วกับแนวทางการดูแลสุ ขภาพตนเองด้ านโภชนาการ
เชื่อมโยงสู่ ความรู้อาเซียน โดยค้ นคว้ าข้ อมูลเกีย่ วกับอาหารประจํา
ชาติของประเทศต่ าง ๆ ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
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ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



อ่าน เขียน และพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่ น และแนวทางการดูแลสุ ขภาพ
ตนเอง
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ความคิดเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่ น ออกแบบสมุดบันทึกการ
วางแผนสุขภาพของตนเอง

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. สุ่ มนักเรียน 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม สํารวจพฤติกรรมสุ ขภาพ ตามที่
ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความคิดเห็นต่ อการปฏิบัตกิ จิ กรรมของ
นักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับการวางแผนดูแลสุ ขภาพ
ตนเอง ในหัวข้ อที่ 2.3 ปัจจัยที่มผี ลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น และหัวข้ อที่ 2.4
แนวทางการดูแลสุ ขภาพตนเอง ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามา
ล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอย
ให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
4. ให้นกั เรี ยนดูภาพแสดงลักษณะการเจริ ญเติบโตของชาย–หญิง ที่ครู เตรี ยมมา แล้วสนทนา
ร่ วมกันเกี่ยวกับความรู้ในเรื่ องดังกล่าวจากประสบการณ์การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
5. ให้นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกันเกี่ยวกับความหมายของการเจริ ญเติบโต (Growth)
และพัฒนาการ (Development) รวมถึงความเหมือนและความแตกต่างของการเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการ ดังรายละเอียดในสื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หน่วย
การเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 การวางแผนดุแลสุ ขภาพตนเอง (ต่อ)
6. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในหัวข้อที่ 2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่ น และหัวข้อที่ 2.4 แนวทางการดูแลสุ ขภาพตนเอง เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมี
ส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
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ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะเด่นของการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่ างกายของ
วัยรุ่ นชายและวัยรุ่ นให้นกั เรี ยนทราบ โดยใช้ภาพ สื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้อง หรื อสื่ อการเรี ยนรู ้
PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู้ตวั เรา แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 5 การวางแผนดุแลสุ ขภาพตนเอง (ต่อ) ให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิ บาย เพื่อกระตุน้
ความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
2. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง ในหัวข้อที่ 2.3 ปั จจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต
และพัฒนาการของวัยรุ่ น โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการ
อธิ บาย
3. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาและสรุ ปความรู้เรื่ อง การวางแผนดูแล
สุ ขภาพตนเอง ในหัวข้อที่ 2.4 แนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมารายงานผลการศึกษาและสรุ ปความรู ้หน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้
ความรู ้ที่ถูกต้องและให้คาํ แนะนําเพิม่ เติม
3. นักเรี ยนร่ วมกันตอบคําถามในประเด็นต่อไปนี้
– ในฐานะที่นกั เรี ยนอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ นจะมีแนวทางในการดูแลสุ ขภาพด้านโภชนาการอย่างไร
(รั บประทานอาหารให้ ครบทุกหมู่ แต่ ละหมู่มีปริ มาณและสัดส่ วนเหมาะสมกับร่ างกาย)
– การออกกําลังกายมีแนวทางและหลักในการปฏิบตั ิที่ถูกต้องอย่างไร (พิจารณาสุขภาพของ
ตนเองก่ อนออกกําลังกาย ออกกําลังกายอย่ างสมํา่ เสมอเป็ นประจํา ในระหว่ างการออกกําลัง
กายหากเกิดอาการผิดปกติควรหยุดตรวจสอบ/หาสาเหตุและควรออกกําลังกายในช่ วงเวลา
เดียวกันทุกวัน)
– การพักผ่อนมีความสําคัญอย่างไร และแบ่งออกได้อย่างไร (การพักผ่ อนอย่ างเพียงพอส่ งผลให้
ร่ างกายและจิตใจได้ ผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อยและความตึงเครี ยด และยังช่ วยสร้ าง
เสริ มประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบต่ าง ๆ ในร่ างกายให้ ทาํ งานได้ อย่ างเป็ นปกติ)
– วัคซีนป้ องกันโรคในวัยเด็กชนิดใดที่ควรได้รับการฉี ดกระตุน้ อีกครั้งในวัยรุ่ น (วัคซี นป้ องกัน
โรคคอตีบ บาดทะยัก และโรคตับอักเสบบี)
– วัยรุ่ นควรปฏิบตั ิตนอย่างไรจึงจะเป็ นการป้ องกันอุบตั ิเหตุได้ถูกต้อง (ระมัดระวังในการ
กระทําสิ่ งต่ าง ๆ เพื่อให้ เกิดสวัสดิภาพ เช่ น ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่ งครั ด ใช้ ยาและ
สารเคมีโดยเคร่ งครั ด)
– วัยรุ่ นควรปฏิบตั ิตนอย่างไรจึงจะเป็ นการจัดการกับอารมณ์และความเครี ยดได้ถูกต้อง (เมื่อเกิด
อารมณ์ และความเครี ยดเกิดขึน้ วัยรุ่ นต้ องรู้ วิธีการระบายความทุกข์ กับบุคคลที่ไว้ วางใจได้
มองโลกในแง่ ดี ออกกําลังกายอย่ างสมํา่ เสมอ พักผ่ อนให้ เพียงพอ ทํางานอดิเรกที่สนใจและ
ชื่ นชอบ และต้ องรู้ จักผ่ อนคลายความเครี ยดด้ วยวิธีการต่ าง ๆ)
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– ทักษะชีวติ มีความสําคัญต่อบุคคลหรื อไม่ อย่างไร (มีความสําคัญ เพราะทักษะชี วิตเป็ น
ความสามารถขัน้ พืน้ ฐานของบุคคลในการคิด ตัดสิ นใจ แก้ ปัญหา และช่ วยให้ บุคคลสามารถ
ปรั บตัวและเลือกทางเดินชี วิตที่เหมาะสมในการเผชิ ญกับสถานการณ์ ต่าง ๆได้ อย่ างถูกต้ อง)
– วิธีการปฏิบตั ิเช่นไรที่จะช่วยให้คนเรามีการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เป็ นอย่างดี (การหมัน่
ศึกษาเรี ยนรู้ จะช่ วยให้ วัยรุ่ นเกิดการพัฒนาทางด้ านสติปัญญา และสามารถพัฒนาและเพิ่มพูน
ศักยภาพของตนเองได้ )
(ครู อาจใช้คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้)

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนเขียนแนวทางการดูแลสุ ขภาพของตนเองในด้านต่าง ๆ ทั้ง 8 ด้าน โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ลงในสมุดบันทึก โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. นักเรี ยนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้
ความรู ้ที่ถูกต้องและให้คาํ แนะนําเพิม่ เติม
3. ครูให้ ความรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเกีย่ วกับการสร้ างทักษะชีวติ ของวัยรุ่นไทยที่จะไม่
ส่ งผลให้ เป็ นปัญหาต่ อสั งคม โดยอธิบายว่า การสร้ างทักษะชีวติ ของวัยรุ่นไทยที่จะไม่ส่งผลให้
เป็ นปัญหาต่อสั งคม คือ การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยกใช้ ชีวติ อย่างพอเพียง รู้จักลดกิเลส
และลดความต้ องการของตนเองลง เพือ่ ให้ เหลือแรงและเวลาในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตลอดจน
ทําประโยชน์ ให้ แก่ส่วนรวมได้ มากขึน้
4. ครู ถามคําถามนักเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน ดังนี้
– การที่วยั รุ่ นจะเจริ ญเติบโตและมีพฒั นาการสมวัยควรดูแลสุ ขภาพของตนเองในด้านใดบ้าง
(ดูแลสุขภาพของตนเองในด้ านโภชนาการ ด้ านการออกกําลังกาย ด้ านการพักผ่ อน ด้ านการ
สร้ างเสริ มความต้ านทานโรค ด้ านการป้ องกันอุบัติเหตุ ด้ านการจัดการกับอารมณ์ และ
ความเครี ยด ด้ านการสร้ างทักษะชี วิต และด้ านการสร้ างเสริ มสติปัญญาและการเรี ยนรู้ )
5. ครู แจกแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา ให้นกั เรี ยนทําเพื่อตรวจสอบ
ความรู ้ความเข้าใจหลังการเรี ยนรู ้ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
6. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบและให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริ มสร้างการเรี ยนรู้ให้กบั
นักเรี ยน

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
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2. ครูถามคําถามเชื่อมโยงสู่ บทเรียนต่ อไป เพือ่ ให้ นักเรียนไปค้ นหาคําตอบจากบทเรียนมาล่ วงหน้ า
ดังนี้
– นักเรียนคิดว่ าปัญหาการทําแท้ งและการทอดทิง้ ทารกทีเ่ กิดขึน้ ในสั งคมปัจจุบันมีส่วน
เกีย่ วข้ องกับปัญหาพฤติกรรมทางเพศหรือไม่ อย่างไร (มีส่วนอย่างมาก เพราะปัญหาที่
เกิดขึน้ เกิดจากพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ เหมาะสมของคนเราโดยเฉพาะความไม่ พร้ อมในการมี
ครอบครั ว ความไม่ พร้ อมที่จะมีความรั บผิดชอบต่ อการมีบุตร ทําให้ เกิดปัญหาของการ
ตั้งครรภ์ ที่ไม่ พงึ ประสงค์ ตามมาโดยเฉพาะการเกิดปัญหาเกิดขึน้ ในสังคม จนนําไปสู่ ปัญหาใน
เรื่ องดังกล่ าวได้ )
– นักเรียนจะมีแนวทางในการป้องกันความขัดแย้ งในวัยรุ่นได้ อย่างไร (ต้ องรู้และระลึกอยู่เสมอ
ว่ าความขัดแย้ งที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากปัจจัยใด โดยทั่วไปมักมี 2 สาเหตุ คือ สาเหตุที่มาจาก
ตัววัยรุ่นเองก็ต้องแก้ที่ตัววัยรุ่น และความขัดแย้ งที่มาจากปัจจัยที่เกีย่ วข้ องก็ต้องค้ นหาสาเหตุ
และแก้ไขที่ปัจจัยในเรื่ องนั้น)
3. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบัตกิ จิ กรรม ตอบคําถามปัจจัยที่มีผลต่ อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่น กิจกรรม เติมผังแนวทางการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ และกิจกรรม ทบทวนความรู้ ควบคู่
ความเข้ าใจ ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ ครู แจกให้ ห รื อ ในแบบฝึ กทั กษะ รายวิช าพื้น ฐาน
สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา 1 ม. 4–6 โดยปฏิบัตินอกเวลาเรี ยนหรื อใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลา
เรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วมานําเสนอในการเรียนครั้งต่ อไป
4. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาเนือ้ หาในหน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว เรื่อง อิทธิพลที่
ส่ งผลต่ อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษา
และพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ ต่ าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของ
โรงเรียน ฯลฯ หรือขอรับความรู้จากผู้ปกครอง มาล่วงหน้ า โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้
เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันใน
การเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรนําความรู ้เกี่ยวกับวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเองไปปฏิบตั ิในชีวติ ประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ
และแนะนําแก่สมาชิกในครอบครัว เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพร่ างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง
2. นักเรียนควรเขียนแนวทางการดูแลสุ ขภาพด้ านโภชนาการ โดยคํานึงถึงการเลือกใช้ จ่ายเพือ่ การ
บริโภคอาหารอย่ างประหยัด คุ้มค่ า และส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้ว
นําไปใช้ ปฏิบัตใิ นชีวติ ประจําวัน
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3. นักเรียนควรศึกษาค้ นคว้ าเพิม่ เติมเกีย่ วกับแนวทางการดูแลสุ ขภาพตนเองด้ านโภชนาการแล้ว
เชื่อมโยงสู่ ความรู้อาเซียน โดยค้ นคว้ าข้ อมูลเกีย่ วกับอาหารประจําชาติของประเทศต่ าง ๆ ของกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน แล้ววิเคราะห์ เปรียบเทียบคุณค่ าทางโภชนาการของอาหารนั้น ๆ จัดทําเป็ น
รายงาน โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่
สถานศึกษากําหนด
4. นักเรียนควรศึกษาค้ นคว้าเพิม่ เติมเกีย่ วกับแนวทางการดูแลสุ ขภาพตนเองของวัยรุ่นในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยมุ่งเน้ นเรื่องการควบคุมนํา้ หนักให้ อยู่ในเกณฑ์ ที่เหมาะสม ซึ่งนักเรียนต้ อง
อ้างอิงข้ อมูลสถิตนิ ํา้ หนักตัวเฉลีย่ ของวัยรุ่นเพศชายและเพศหญิงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนแต่
ละประเทศ แล้ วนํามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลผลกับเกณฑ์ ค่าเฉลีย่ มวลกาย (BMI) แล้ วจัดทํา
เป็ นรายงาน (ครูแนะนําแหล่งศึกษาค้ นคว้าให้ กบั นักเรียน โดยศึกษาได้ จากสื่ อต่ าง ๆ และเว็บไซต์ ที่
เกีย่ วข้ อง เช่ น Encyclopedia Britannica Book of the year หรือhttp://dopah.anamai.moph.
go.th/bmi.php เป็ นต้ น) โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
ตามที่สถานศึกษากําหนด

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพแสดงลักษณะการเจริ ญเติบโตของชาย–หญิง
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของ
วัยรุ่ น และแนวทางการดูแลสุ ขภาพตนเอง
3. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
4. แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู้ตวั เรา
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว

เวลา 6 ชั่วโมง

ผังมโนทัศน์ เป้ าหมายการเรียนรู้และขอบข่ ายภาระงาน
ความรู้
1. อิทธิพลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น
2. การป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว
3. ความขัดแย้งในวัยรุ่ น
ทักษะ/กระบวนการ
1. การใช้ทกั ษะการสื่ อสารเพื่ออธิ บาย
อิทธิ พลของครอบครัว เพื่อน และ
สังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น และ
การป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และ
แก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว
2. การใช้ทกั ษะการสื่ อสารเพื่ออธิ บาย
แนวทางการป้ องกัน ลดความขัดแย้ง
และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและ
ครอบครัว ตลอดจนความขัดแย้งใน
วัยรุ่ น
3. การใช้ทกั ษะในการสร้างเสริ ม
สัมพันธภาพ ทักษะในการป้ องกัน
และแก้ไขสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น และทักษะใน
การป้ องกันและแก้ไขความขัดแย้ง
4. การใช้ทกั ษะในการแสดงออกทาง
เพศได้อย่างเหมาะสม
5. ความสามารถในการนําความรู ้ไปใช้
ในชีวติ ประจําวัน
6. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ในการศึกษาค้นคว้า

ชีวติ และ
ครอบครัว

คุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ตระหนักถึงความสําคัญของการ
แสดงออกทางเพศอย่างเหมาะสม
การป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และ
แก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว
และการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในวัยรุ่ น
2. มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับอิทธิพลที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น การ
ป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และ
แก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว
และความขัดแย้งในวัยรุ่ น
3. สนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมทางเพศของ
วัยรุ่ นไทยอย่างสมํ่าเสมอ
4. สนใจค้นคว้าความรู ้เรื่ อง อิทธิพลที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของ
วัยรุ่ น การป้ องกัน ลดความขัดแย้ง
และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว
และความขัดแย้งในวัยรุ่ นอย่าง
สมํ่าเสมอ
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ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ศึกษาความหมายและความสําคัญของวัยรุ่ นกับพฤติกรรมทางเพศ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวติ
2. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เขียนเรี ยงความตามความเข้ าใจเรื่ อง พฤติกรรมทางเพศต่ อการแสดงออก
ทางสังคมของวัยรุ่ น
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ สั มภาษณ์ และเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมทางเพศ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ ปัจจัยทางด้ านครอบครั วที่ ส่งผลกระทบต่ อพฤติกรรมทางเพศ
และการดําเนินชี วิตของวัยรุ่ น
5. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ เขียนผังก้ างปลาระบุถึงผลกระทบต่ อพฤติกรรมทางเพศและการดําเนิน
ชี วิตของวัยรุ่ นที่ เกิดจากปั จจัยทางด้ านเพื่อน
6. ศึกษาทักษะการสร้างเสริ มสัมพันธภาพ และทักษะในการป้ องกันและแก้ไขสถานการณ์เสี่ ยงต่อการ
มีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น
7. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ เขียนผังมโนทัศน์ แสดงหลักการสร้ างเสริ มสัมพันธภาพที่ดีของบุคคล
8. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ สังเกตสัมพันธภาพภายในครอบครั วของตนเอง
9. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วางแผนเพื่อสร้ างเสริ มสัมพันธภาพในครอบครั ว
10. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ สถานการณ์ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงต่ อการมีเพศสัมพันธ์ ของ
วัยรุ่ น
11. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สัมภาษณ์ และสรุ ปเรื่ อง หลักการสร้ างเสริ มสัมพันธภาพที่ดีของบุคคล
12. ศึกษาความหมายและประเภทของความขัดแย้ง สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างนักเรี ยนหรื อ
เยาวชนในชุมชน ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้ง และแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง
13. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ ข่าวเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ ไข
14. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ ผลกระทบที่ เกิดจากความขัดแย้ ง
15. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ
16. โครงงานการศึกษาค้นคว้าเรื่ อง บทบาทความสําคัญของครอบครัวต่อการแสดงพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุ่ น
17. โครงงานการสํารวจเรื่ อง การใช้ทกั ษะการสร้างเสริ มสัมพันธภาพและทักษะในการป้ องกันและ
แก้ไขสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 (นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนของนักเรี ยน)
18. โครงงานการศึกษาค้นคว้าเรื่ อง ศักดิ์ศรี ของลูกผูช้ ายไม่ใช่อยูท่ ี่การใช้ความรุ นแรงจริ งหรื อไม่
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กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ เน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง
(Backward Design Template)
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2: ชีวติ และครอบครัว
ขั้นตอนที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน (Design Results)
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการ
ดําเนินชีวิต (พ 2.1 ม. 4–6/1)
2. เลือกใช้ทกั ษะที่เหมาะสมในการป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว
(พ 2.1 ม. 4–6/3)
3. วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรี ยนหรื อเยาวชนในชุมชน และ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา (พ 2.1 ม. 4–6/4)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
คําถามสํ าคัญที่กระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจ
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนจะ
ที่คงทน
เข้ าใจว่า…
– มีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมทางเพศ
และการดําเนินชีวิตของวัยรุ่ นไทย
1. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศและ
– หลักการสร้างเสริ มสัมพันธภาพที่ดีใน
การดําเนินชีวิตที่สาํ คัญ ได้แก่ ครอบครัว
ครอบครัว กับเพื่อน และกับบุคคลทัว่ ไปต้อง
เพื่อน สังคม และวัฒนธรรม
ปฏิบตั ิอย่างไร
2. อารมณ์ทางเพศเกิดจากสิ่ งเร้าภายในและ
– ผลกระทบของความขัดแย้งคืออะไร
สิ่ งเร้าภายนอก ซึ่งวัยรุ่ นจะต้องมีวธิ ี การ
– นักเรี ยนจะมีแนวทางการป้ องกันและแก้ไข
ควบคุมและจัดการกับอารมณ์ทางเพศของ
ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างไร
ตนเองให้เหมาะสม
3. การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลในครอบครัว
กับเพื่อน และกับบุคคลทัว่ ไปจะทําให้เกิดการ
ติดต่อ การปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกันได้อย่าง
ราบรื่ น และดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุ ข
4. สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างนักเรี ยนหรื อ
เยาวชนในชุมชนที่สาํ คัญ ได้แก่ การยึด
ค่านิยมการแก้แค้นระหว่างกลุ่ม ความมีอคติ
ต่อกัน การพูดจาโอ้อวดเกินความเป็ นจริ ง
การแข่งขันหรื อแย่งชิงคนรักคนเดียวกัน
5. ผลกระทบจากความขัดแย้งส่งผลทําให้เกิด
ปัญหาความรุ นแรง เกิดการทําร้ายร่ างกาย
การว่ากล่าวด้วยถ้อยคําที่รุนแรง และการ
ทําร้ายทางเพศ

70
6. การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง
แก้ไขได้จากตัววัยรุ่ นเอง จากครอบครัว
จากสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา และ
สื่ อสารมวลชน
ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะนําไปสู่ ความ
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนจะรู้
เข้ าใจที่คงทน
ว่า…
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนควรมี
1. คําสําคัญ ได้แก่ คําว่า พฤติกรรมทางเพศ
ทักษะและสามารถที่จะ…
สัมพันธภาพ และความขัดแย้ง
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทาง
2. พฤติกรรมทางเพศ หมายถึง ความคิด
เพศและการดําเนินชีวิตของวัยรุ่ น
ทัศนคติ และการแสดงออกของบุคคล
2. สร้างเสริ มสัมพันธภาพที่ดีกบั บุคคลใน
เกี่ยวกับเรื่ องเพศ
ครอบครัว เพื่อน และบุคคลทัว่ ไป
3. สัมพันธภาพ หมายถึง ความสัมพันธ์อนั ดี
3. ป้ องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล อันจะทําให้เกิดความรักความ
4. ร่ วมฝึ ก/หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมโดยตนเองและ
นับถือและความร่ วมมือ
เป็ นหมู่คณะเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ในเรื่ อง
4. ความขัดแย้ ง หมายถึง ความไม่ลงรอยกันใน
อิทธิ พลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของ
ด้านความคิดเห็นหรื อการกระทําที่เกิดขึ้น
วัยรุ่ น การป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และ
จากความรู ้สึกของตัวบุคคลหรื อกลุ่มคน
แก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว และความ
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขัน
ขัดแย้งในวัยรุ่ น
หรื อทําลายกัน
ขั้นที่ 2 หลักฐานในการประเมินเพือ่ แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กาํ หนด
(Assessment evidence)
1. ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
– ศึกษาความหมายและความสําคัญของวัยรุ่ นกับพฤติกรรมทางเพศ และปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวติ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ เขียนเรี ยงความตามความเข้ าใจเรื่ อง พฤติกรรมทางเพศต่ อการ
แสดงออกทางสังคมของวัยรุ่ น
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ สัมภาษณ์ และเปรี ยบเทียบพฤติกรรมทางเพศ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ ปัจจัยทางด้ านครอบครั วที่ ส่งผลกระทบต่ อพฤติกรรมทางเพศ
และการดําเนินชี วิตของวัยรุ่ น
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– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ เขียนผังก้ างปลาระบุถึงผลกระทบต่ อพฤติกรรมทางเพศและการดําเนิน
ชี วิตของวัยรุ่ นที่ เกิดจากปั จจัยทางด้ านเพื่อน
– ศึกษาทักษะการสร้างเสริ มสัมพันธภาพ และทักษะในการป้ องกันและแก้ไขสถานการณ์เสี่ ยงต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ เขียนผังมโนทัศน์ แสดงหลักการสร้ างเสริ มสัมพันธภาพที่ดีของบุคคล
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ สังเกตสัมพันธภาพภายในครอบครั วของตนเอง
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วางแผนเพื่อสร้ างเสริ มสัมพันธภาพในครอบครั ว
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ สถานการณ์ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงต่ อการมีเพศสัมพันธ์ ของ
วัยรุ่ น
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ สัมภาษณ์ และสรุ ปเรื่ อง หลักการสร้ างเสริ มสัมพันธภาพที่ดีของบุคคล
– ศึกษาความหมายและประเภทของความขัดแย้ง สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างนักเรี ยนหรื อ
เยาวชนในชุมชน ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้ง และแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ ข่าวเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ ไข
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ ผลกระทบที่ เกิดจากความขัดแย้ ง
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ
– โครงงานการศึกษาค้นคว้าเรื่ อง บทบาทความสําคัญของครอบครัวต่อการแสดงพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุ่ น
– โครงงานการสํารวจเรื่ อง การใช้ทกั ษะการสร้างเสริ มสัมพันธภาพและทักษะในการป้ องกันและ
แก้ไขสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 (นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนของนักเรี ยน)
– โครงงานการศึกษาค้นคว้าเรื่ อง ศักดิ์ศรี ของลูกผูช้ ายไม่ใช่อยูท่ ี่การใช้ความรุ นแรงจริ งหรื อไม่
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
• วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– การสนทนาซักถามโดยครู
– การวัดและประเมินผลด้านความรู ้

– การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

• เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– แบบบันทึกการสนทนา
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน
– แบบทดสอบหลังเรี ยน
– แบบทดสอบประจําหน่วย
– การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
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3. สิ่ งที่ม่งุ ประเมิน
– ความหมายในการอธิบาย ชี้แจง แปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และนําไปใช้ การมี
มุมมองที่หลากหลาย การให้ความใส่ใจในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น และการรู้จกั ตนเอง
– ความสามารถในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ให้ความสําคัญทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ
– ความสามารถในการวางแผนปฏิบตั ิ แสดงความคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ และทักษะที่จะช่วยส่งเสริ มการปฏิบตั ิเกี่ยวกับสุขภาพ
ขั้นที่ 3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้
• หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
จํานวน 6 ชัว่ โมง
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6 อิทธิพลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7 การป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 8 การป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 9 การป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 10 การป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 11 ความขัดแย้งในวัยรุ่ น

73

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6
อิทธิพลทีส่ ่ งผลต่ อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น
สาระการเรียนรู้ ที่ 2: ชีวติ และครอบครัว
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมของมนุษย์มีปัจจัยพื้นฐานที่สาํ คัญมา
จากครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรม การแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมจะเป็ นที่ยอมรับ
ของสังคม และส่งผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ นเป็ นปัญหาที่สาํ คัญประการหนึ่งในปัจจุบนั ดังจะเห็นได้จากการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่ น การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ พฤติกรรมการสําส่อนทางเพศ ดังนั้นวัยรุ่ น
จึงควรศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศเพื่อจะได้มีการแสดงออกที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวขึ้น

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์อิทธิ พลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่ มีผลต่อพฤติ กรรมทางเพศและ
การดําเนิ นชี วิต (พ 2.1 ม. 4–6/1)
2. วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่ องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ (พ 2.1 ม. 4–6/2)
3. เลือกใช้ทกั ษะที่เหมาะสมในการป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว
(พ 2.1 ม. 4–6/3)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของวัยรุ่ นกับพฤติกรรมทางเพศอย่างถูกต้องได้ (K)
2. วิเคราะห์ปัจจัยด้านครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมทางเพศและการ
ดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องได้ (K)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม (A)
4. แสดงพฤติกรรมทางเพศได้อย่างเหมาะสม (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ทดสอบความรู ้พ้นื ฐานในหน่วย • แบบทดสอบก่อนเรี ยน
การเรี ยนรู ้ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ชีวิตและ
ครอบครัว*/**

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
–

• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
– ความหมายและความสําคัญ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
4 ขึ้นไป
ของวัยรุ่ นกับพฤติกรรมทางเพศ ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
– ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม ความคิด*
ทางเพศและการดําเนินชีวิต
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– ตอบคําถามปั จจัยที่มีผลต่ อการ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการของ พลศึกษา 1 ม. 4–6*
วัยรุ่ น
– เติมผังแนวทางการสร้ างเสริ ม
สุขภาพ
– ทบทวนความรู้ ควบคู่ความ
เข้ าใจ
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ตามดุลยพินิจของครู
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
ปฏิบตั ิกิจกรรม เขียนเรี ยงความ
ตามความเข้ าใจเรื่ อง พฤติกรรม
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
ทางเพศต่ อการแสดงออกทาง
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
สังคมของวัยรุ่ น
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู
*/**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
1. อิทธิพลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น
1.1 ความหมายและความสําคัญของวัยรุ่ นกับพฤติกรรมทางเพศ
1.2 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวิต

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาต่างประเทศ



คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย




วิทยาศาสตร์



ศึกษาเปรี ยบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมทางเพศและการ
ดําเนินชีวิตของวัยรุ่ นในสังคมต่าง ๆ
รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับอิทธิพลที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
บวก–ลบจํานวนสมาชิกในการแบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม
อ่าน เขียน และพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น
สื บค้น ศึกษา และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องอิทธิพลที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนประสบการณ์และภาระงานตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมาย
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2. ครู แจกแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว ให้นกั เรี ยนเพื่อ
ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. ครู สุ่มนักเรี ยนให้บอกคําตอบที่นกั เรี ยนเลือกในแต่ละข้อเรี ยงตามลําดับ เพื่อตรวจสอบความรู ้
ความเข้าใจของนักเรี ยนเบื้องต้น
4. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบเพื่อสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน และระบุ
เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
5. สุ่ มนักเรียน 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม ตอบคําถามปัจจัยที่มีผลต่ อการ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กิจกรรม เติมผังแนวทางการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ และ
กิจกรรม ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดย
ครูแสดงความคิดเห็นต่ อการปฏิบัตกิ จิ กรรมของนักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
6. ครูและนักเรียนสนทนาร่ วมกันเกีย่ วกับเนือ้ หาการเรียนรู้ในหน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวติ และ
ครอบครัว เรื่อง อิทธิพลที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น ที่มอบหมายให้ นักเรียนอ่านมา
ล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา
7. สุ่ มนักเรียน 2–3 คนออกมาตอบคําถามเชื่อมโยงที่ให้ นักเรียนไปค้ นหาคําตอบจากการเรียนครั้งที่
ผ่านมา ในคําถามที่ว่า “การที่วยั รุ่นจะเจริญเติบโตและมีพฒ
ั นาการสมวัยควรดูแลสุ ขภาพของ
ตนเองในด้ านใดบ้ าง” (ดูแลสุ ขภาพของตนเองในด้ านโภชนาการ ด้ านการออกกําลังกาย ด้ านการ
พักผ่ อน ด้ านการสร้ างเสริ มความต้ านทานโรค ด้ านการป้ องกันอุบัติเหตุ ด้ านการจัดการกับ
อารมณ์ และความเครี ยด ด้ านการสร้ างทักษะชีวิต และด้ านการสร้ างเสริ มสติปัญญาและการ
เรี ยนรู้)
8. ครู นาํ คําถามในกิจกรรมลองคิด ลองตอบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ม. 4–6 มาเป็ นคําถามเพื่อใช้ทบทวนความรู้และความคิดเห็นจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนตอบคําถามร่ วมกัน ดังนี้
– ปัญหาการทําแท้งและการทอดทิ้งทารกมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาพฤติกรรมทางเพศหรื อไม่
อย่างไร
– หากนักเรี ยนต้องเผชิญกับสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ นักเรี ยนจะปฏิบตั ิอย่างไร
– นักเรี ยนจะป้ องกันปัญหาความขัดแย้งในวัยรุ่ นอย่างไร
9. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง อิทธิ พลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของ
วัยรุ่ น เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง อิทธิ พลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น โดยใช้ภาพที่เกี่ยวข้องให้
นักเรี ยนดูประกอบการอธิบาย
2. ครู นาํ วีดิทศั น์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมและผลกระทบที่เกิดขึ้นให้นกั เรี ยนดู
เพิ่มเติมเพื่อเรี ยนรู ้และแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
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3. ครูให้ ความรู้เสริมอาเซียน ดังนี้
– ประเทศมาเลเซียมีกฎหมายที่ใช้ ควบคุมพฤติกรรมเกีย่ วกับการมีเพศสั มพันธ์ ที่ไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะการกระทําที่ผดิ จากธรรมชาติ ดังระบุไว้ ในมาตรา 337B ของกฎหมาย Syariah ที่
ระบุไว้ ว่า “บุคคลใดก็ตามกระทําการทางเพศผิดธรรมชาติจะถูกจองจําเป็ นเวลา 20 ปี และถูก
นําตัวไปเฆีย่ นในที่สาธารณะ”
4. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากสื่ อวีดิทศั น์ลงใน
สมุดรายงาน
2. นักเรี ยนร่ วมกันสนทนาเรื่ อง การสร้ างเสริ มสุขภาพในวัยรุ่ น แล้วปฏิบตั ิกิจกรรมการโต้วาที ใน
ญัตติที่เชื่อมโยงกับประเด็นที่เกี่ยวกับอิทธิ พลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น โดยใช้
เวลาตามที่ครู กาํ หนด

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้จากการจัดกิจกรรมการโต้วาที โดยครู แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิ
กิจกรรมของนักเรี ยนและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
2. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม เขียนเรี ยงความตามความเข้ าใจเรื่ อง พฤติกรรมทางเพศต่ อการ
แสดงออกทางสังคมของวัยรุ่ น ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 แล้วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรี ยนครั้งต่อไป
3. นักเรี ยนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอผลการเขียนเรี ยงความหน้าชั้นเรี ยน โดยครู แสดง
ความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบตั กิ จิ กรรม สัมภาษณ์ และเปรี ยบเทียบพฤติกรรมทางเพศ กิจกรรม
วิเคราะห์ ปัจจัยทางด้ านครอบครั วที่ส่งผลกระทบต่ อพฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวติ ของ
วัยรุ่น และกิจกรรม เขียนผังก้างปลาระบุถงึ ผลกระทบต่ อพฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวิต
ของวัยรุ่นที่เกิดจากปัจจัยทางด้ านเพือ่ น ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ ก
ทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาใน
กิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วมานําเสนอในการเรียนครั้ง
ต่ อไป
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3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง การป้องกัน ลดความขัดแย้ ง และแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ ง ในหัวข้ อที่ 2.1 ทักษะการสร้ างเสริมสั มพันธภาพ ในหัวข้ อย่ อยที่ 1. ความหมายและ
ความสํ าคัญของสั มพันธภาพ และหัวข้ อย่ อยที่ 2. หลักการสร้ างเสริมสั มพันธภาพที่ดีของบุคคล
ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้ อ
คําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐาน
ในการศึกษา โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่
สถานศึกษากําหนด

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรียนควรศึกษาค้ นคว้าเพิม่ เติมเกีย่ วกับแนวทางการปฏิบัตติ นเพือ่ การมีพฤติกรรมทางเพศที่
เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย และตัวอย่างพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของวัยรุ่นในประเทศอืน่ ๆ
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่ควรนํามาปรับใช้ กบั วัยรุ่นไทย และนําความรู้ที่ได้ รับไป
ปรับใช้ ในชีวติ ประจําวันด้ วยตนเอง และแนะนําแก่เพือ่ น สมาชิกในครอบครัว และสมาชิกภายใน
ชุ มชนให้ มพี ฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลด
เวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด
2. นักเรี ยนควรรวบรวมปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ นไทยจากสื่ อต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด และใช้ผงั
ก้างปลาคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา แล้วหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดร่ วมกัน โดยปฏิบตั ินอก
เวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด
3. นักเรี ยนทั้งชั้นเรี ยนควรร่ วมกันจัดทําโครงงานการสํารวจเรื่ อง บทบาทสําคัญของครอบครั วต่ อ
พฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ โดยปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่
เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
2. ภาพประกอบการอธิบายเกี่ยวกับอิทธิ พลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น
3. วีดิทศั น์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมและผลกระทบที่เกิดขึ้น
4. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเทอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฯลฯ
5. ใบกิจกรรม เรื่ อง ตอบคําถามปั จจัยที่มีผลต่ อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่ น
6. ใบกิจกรรม เรื่ อง เติมผังแนวทางการสร้ างเสริ มสุขภาพ
7. ใบกิจกรรม เรื่ อง ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ
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8. ใบกิจกรรม เรื่ อง เขียนเรี ยงความตามความเข้ าใจเรื่ อง พฤติกรรมทางเพศต่ อการแสดงออกทางสังคม
ของวัยรุ่ น
9. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
11. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
12. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 7
การป้องกัน ลดความขัดแย้ ง และแก้ ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว
สาระการเรียนรู้ ที่ 2: ชีวติ และครอบครัว
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
สัมพันธภาพ เป็ นสิ่ งสําคัญยิง่ ที่จะทําให้การอยูร่ ่ วมกับบุคคลอื่นเป็ นไปได้ดว้ ยดี การมีสมั พันธภาพ
ที่ดีจะนํามาซึ่งความรัก ความอบอุ่น ความรักใคร่ ปรองดองกัน
การสร้างเสริ มสัมพันธภาพหรื อมิตรภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่นนั้นจะต้องเริ่ มต้นที่ตวั เราเอง โดยจะต้อง
รู ้จกั ปรับปรุ งตนเองก่อน ซึ่งหลักทัว่ ไปในการปฏิบตั ิ ได้แก่ การสร้างหรื อแก้ไขหรื อทําให้ตวั เองมีอารมณ์
เป็ นผูใ้ หญ่ การรู้จกั ปรับตนเองให้เข้ากับบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่ การรู ้จกั สังเกต รู ้จด และรู้จาํ การ
รู ้จกั ตนเอง รู้จกั ประมาณตน และรู ้จกั สถานการณ์ของตน การรู ้จกั สาเหตุและใช้เหตุผล การมีความมัน่ ใจ
ในตนเองและรู ้จกั เป็ นตัวของตัวเอง

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• เลือกใช้ทกั ษะที่เหมาะสมในการป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว
(พ 2.1 ม. 4–6/3)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของสัมพันธภาพอย่างถูกต้องได้ (K)
2. บอกหลักการสร้างเสริ มสัมพันธภาพที่ดีของบุคคลอย่างถูกต้องได้ (K)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างเสริ มสัมพันธภาพเพื่อป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหา
เรื่ องเพศและครอบครัว (A)
4. สามารถสื่ อสารเพื่ออธิ บายความหมายและความสําคัญของสัมพันธภาพ และหลักการสร้างเสริ ม
สัมพันธภาพที่ดีของบุคคลให้ผอู ้ ื่นให้เข้าใจได้ (P)
5. แสดงทักษะกระบวนการในการปรับตัวเพื่อสร้างเสริ มสัมพันธภาพที่ดี (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
– ความหมายและความสําคัญ
ข้อมูล/การอภิปราย/การเขียน
4 ขึ้นไป
ของสัมพันธภาพ
แผนที่ความคิด*
– หลักการสร้างเสริ ม
สัมพันธภาพที่ดีของบุคคล
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ตามดุลยพินิจของครู
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– สัมภาษณ์ และเปรี ยบเทียบ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พฤติกรรมทางเพศ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
– เขียนผังก้ างปลาระบุถึง
ผลกระทบต่ อพฤติกรรมทาง
เพศและการดําเนินชี วิตของ
วัยรุ่ นที่เกิดจากปั จจัยทางด้ าน
เพื่อน
– เขียนผังมโนทัศน์ แสดง
หลักการสร้ างเสริ ม
สัมพันธภาพที่ดีของบุคคล
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
ปฏิบตั ิกิจกรรม วิเคราะห์ ปัจจัย
ทางด้ านครอบครั วที่ส่งผลกระทบ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
ต่ อพฤติกรรมทางเพศและการ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
ดําเนินชี วิตของวัยรุ่ น
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
2. การป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว
2.1 ทักษะการสร้างเสริ มสัมพันธภาพ
1. ความหมายและความสําคัญของสัมพันธภาพ
2. หลักการสร้างเสริ มสัมพันธภาพที่ดีของบุคคลในวัยรุ่ น

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ




คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย




วิทยาศาสตร์



การเข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกับกลุ่ม การเล่นเกมเชื่อมสัมพันธภาพ
รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับทักษะการสร้ างเสริมสั มพันธภาพ
บวก–ลบจํานวนสมาชิกในการแบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม
อ่าน เขียน และพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายและ
ความสําคัญของสัมพันธภาพ และหลักการสร้างเสริ มสัมพันธภาพที่ดี
ของบุคคล
สื บค้น ศึกษา และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องการสร้างสัมพันธภาพกับ
บุคคลในครอบครัวและเพื่อน

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
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2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม สัมภาษณ์ และเปรี ยบเทียบ
พฤติกรรมทางเพศ กิจกรรม วิเคราะห์ ปัจจัยทางด้ านครอบครั วที่ส่งผลกระทบต่ อพฤติกรรมทาง
เพศและการดําเนินชีวิตของวัยรุ่น และกิจกรรม เขียนผังก้างปลาระบุถงึ ผลกระทบต่ อพฤติกรรม
ทางเพศและการดําเนินชีวติ ของวัยรุ่นที่เกิดจากปัจจัยทางด้ านเพือ่ น ตามที่ได้ รับมอบหมายใน
การเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความคิดเห็นต่ อการปฏิบัตกิ จิ กรรมของนักเรียนและให้
คําแนะนําเพิม่ เติม
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับการป้ องกัน ลดความ
ขัดแย้ ง และแก้ ปัญหาความขัดแย้ง ในหัวข้ อที่ 2.1 ทักษะการสร้ างเสริมสั มพันธภาพ ในหัวข้ อ
ย่ อยที่ 1. ความหมายและความสํ าคัญของสั มพันธภาพ และหัวข้ อย่ อยที่ 2. หลักการสร้ างเสริม
สั มพันธภาพที่ดีของบุคคล ทีส่ งสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ า
ในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้
ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
4. ครู ถามคําถามนํานักเรี ยนดังนี้
– สัมพันธภาพ หมายถึงอะไร (สัมพันธภาพ หมายถึง ความสัมพันธ์ อันดีระหว่ างบุคคล อันจะทํา
ให้ เกิดความรั ก ความนับถือ และความร่ วมมือ หรื ออีกความหมายหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นได้ อย่ างมีความสุข)
– นักเรี ยนคิดว่าสัมพันธภาพเป็ นสิ่ งสําคัญหรื อไม่ (สําคัญ เพราะทําให้ เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้ อย่ างราบรื่ นและมีความสุข)
(ครู อาจใช้คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้)
5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในหัวข้อที่ 2.1 ทักษะการสร้างเสริ มสัมพันธภาพ ใน
หัวข้อย่อยที่ 1. ความหมายและความสําคัญของสัมพันธภาพ และหัวข้อย่อยที่ 2. หลักการสร้าง
เสริ มสัมพันธภาพที่ดีของบุคคล เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง การป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาความขัดแย้ง ในหัวข้อที่ 2.1 ทักษะ
การสร้างเสริ มสัมพันธภาพ ในหัวข้อย่อยที่ 1. ความหมายและความสําคัญของสัมพันธภาพ และ
หัวข้อย่อยที่ 2. หลักการสร้างเสริ มสัมพันธภาพที่ดีของบุคคล โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่
เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิ บาย หรื อครู อาจนําแบบจําลองโครงกระดูกของร่ างกาย
มนุษย์มาใช้ประกอบในการเรี ยนรู ้ดว้ ยได้
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2. ครูให้ ความรู้เสริมอาเซียน ดังนี้
– ประชาคมอาเซียน (ASEAN) เป็ นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ได้ แก่ ไทย ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เมียนมา บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม
สิ งคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งเป็ นการร่ วมมือระหว่ างกันเพือ่ ให้ มคี วามมัน่ คงทางเศรษฐกิจ การ
ติดต่ อค้ าขาย และที่สําคัญเป็ นการอยู่ร่วมกันแบบเคารพในวัฒนธรรมของแต่ ละเชื้อชาติ
ดังนั้น ประชาคมอาเซียนจึงเป็ นตัวอย่ างของการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่ างกันอีกประการหนึ่ง
3. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม
4. ครู เตรี ยมข่าวที่เกิดจากสถานการณ์ความขัดแย้ง 4–5 ข่าว เพื่อให้นกั เรี ยนวิเคราะห์สถานการณ์
และแสดงบทบาทสมมุติ

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม 4–5 กลุ่ม ร่ วมกันระดมสมองวิเคราะห์ข่าวตามหัวข้อที่กาํ หนดให้ ดังนี้
1) ข่าวนําเสนอเกี่ยวกับอะไร
2) สถานการณ์เป็ นเช่นไร
3) สาเหตุที่เกิดมาจากอะไร
4) วิธีการแก้ไขสถานการณ์ทาํ อย่างไร
5) วิธีการป้ องกันไม่ให้เกิดปัญหาควรทําอย่างไร
และให้ร่วมกันวางแผนแสดงบทบาทสมมุติสถานการณ์ตามข่าวที่ได้รับ พร้อมทั้งแสดงวิธีการ
แก้ไขปัญหา และวิธีการป้ องกันปัญหาดังกล่าว โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมารายงานผลการวิเคราะห์ข่าวและแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้น
เรี ยน โดยครู แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนและให้ความรู ้ที่ถูกต้องและ
คําแนะนําเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม ร่ วมเล่นเกมเชื่อมสัมพันธภาพ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
วิธีการปฏิบตั ิ แบ่งกลุ่มนักเรี ยน กลุ่มละ 4–5 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันระดมสมองคิดคําที่
สามารถก่อให้เกิดสัมพันธภาพให้มากที่สุด เพื่อนําไปแลกเชือกกับครู (1 คําสามารถแลกเชือกได้
1 เส้น) เมื่อแลกเชือกมาแล้วให้ช่วยกันผูกเชือกแต่ละเส้นเข้าด้วยกัน ตามเวลาที่กาํ หนด หมด
เวลาตรวจความยาวของเชือก กลุ่มใดมีความยาวของเชือกที่ต่อมากที่สุด กลุ่มนั้นชนะ
2. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมาบอกความรู ้สึกและประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกมเชื่อม
สัมพันธภาพ โดยครู ให้ความรู ้และคําแนะนําเพิ่มเติม
3. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม เขียนผังมโนทัศน์ แสดงหลักการสร้ างเสริ มสัมพันธภาพที่ดีของ
บุคคล ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา
และพลศึกษา 1 ม. 4–6 แล้วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรี ยนครั้งต่อไป
4. นักเรี ยนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรม โดยครู ให้ความรู้ที่ถูกต้องและ
ให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง การป้องกัน ลดความขัดแย้ ง และแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ ง ในหัวข้ อที่ 2.1 ทักษะการสร้ างเสริมสั มพันธภาพ (ต่ อ) ในหัวข้ อย่ อยที่ 3. การสร้ างเสริม
สั มพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษา
และพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน
ฯลฯ มาล่ วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด
เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรม
การลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียน
ครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรพิจารณาและปรับปรุ งตนเองตามหลักการสร้างเสริ มสัมพันธภาพที่ดีของบุคคลให้
เหมาะสม และถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับแก่สมาชิกในครอบครัว

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของสัมพันธภาพ
หลักการสร้างเสริ มสัมพันธภาพที่ดีของบุคคล
2. ข่าวสถานการณ์ความขัดแย้ง 4–5 ข่าว
3. เชือกยาวเส้นละ 20 เซนติเมตร
4. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
5. ใบกิจกรรม เรื่ อง สัมภาษณ์ และเปรี ยบเทียบพฤติกรรมทางเพศ
6. ใบกิจกรรม เรื่ อง วิเคราะห์ ปัจจัยทางด้ านครอบครั วที่ส่งผลกระทบต่ อพฤติกรรมทางเพศและการ
ดําเนินชี วิตของวัยรุ่ น
7. ใบกิจกรรม เรื่ อง เขียนผังก้ างปลาระบุถึงผลกระทบต่ อพฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชี วิตของ
วัยรุ่ นที่เกิดจากปั จจัยทางด้ านเพื่อน
8. ใบกิจกรรม เรื่ อง เขียนผังมโนทัศน์ แสดงหลักการสร้ างเสริ มสัมพันธภาพที่ดีของบุคคล
9. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
11. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
12. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8
การป้ องกัน ลดความขัดแย้ ง และแก้ ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 2: ชีวติ และครอบครัว
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวมีความจําเป็ นต่อคนเรา เพราะการได้อยูใ่ น
ครอบครัวที่มีสมั พันธภาพอบอุ่นเป็ นความสุ ขอย่างหนึ่งที่คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกฐานะปรารถนา และ
เป็ นกุญแจสําคัญของการมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• เลือกใช้ทกั ษะที่เหมาะสมในการป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว
(พ 2.1 ม. 4–6/3)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายแนวทางการสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวอย่างถูกต้องได้ (K)
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว (A)
3. แสดงทักษะในการสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวอย่างถูกต้องเหมาะสมได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับการ
สร้างเสริ มสัมพันธภาพกับบุคคล
ในครอบครัว

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
2. การป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว (ต่อ)
2.1 ทักษะการสร้างเสริ มสัมพันธภาพ (ต่อ)
3. การสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย




การงานอาชีพฯ



ศิลปะ



วิทยาศาสตร์



การเข้ าร่ วมปฏิบัตกิ จิ กรรมการจัดทําโครงงานเกีย่ วกับการสร้ างเสริม
สั มพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว การศึกษาค้ นคว้ าเกีย่ วกับสถิติ
จํานวนสมาชิกภาพในครอบครัวของแต่ ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน
บวก–ลบจํานวนสมาชิกในการแบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม
พูดคุยแสดงความคิดเห็นหรื อสรุ ปเรื่ องการสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับ
บุคคลในครอบครัว
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ ความคิด ออกแบบและตกแต่งสมุดภาพ
แผ่นพับ ใบความรู้เกี่ ยวกับการสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับบุ คคลใน
ครอบครัว
วาดภาพ/ระบายสี ภาพการ์ตูนที่ใช้ประกอบในละครสั้นแสดงเรื่ องราว
เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว
สื บ ค้น ศึ กษา และบัน ทึ กข้อมูลเกี่ ยวกับ การจัดทําโครงงานค้นคว้า
ข้อมูลเรื่ อง กระบวนการคิดกับการแก้ไขปั ญหาครอบครัวส่ งผลใน
การเพิ่มสัมพันธภาพภายในครอบครัวมากยิง่ ขึ้น
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับการป้ องกัน ลดความ
ขัดแย้ ง และแก้ ปัญหาความขัดแย้ง ในหัวข้ อที่ 2.1 ทักษะการสร้ างเสริมสั มพันธภาพ (ต่ อ) ใน
หัวข้ อย่ อยที่ 3. การสร้ างเสริมสั มพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับ
มอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบ
คําถามดังกล่าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
3. ครู แสดงภาพเปรี ยบเทียบระหว่างครอบครัวที่อบอุ่น สมาชิกในครอบครัวปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
กับภาพครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวไม่มีเวลาให้กนั หรื อขัดแย้งกัน แล้วให้นกั เรี ยนร่ วมกัน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพทั้ง 2 ภาพนี้ถึงเรื่ อง สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว
4. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในหัวข้อที่ 2.1 ทักษะการสร้างเสริ มสัมพันธภาพ
(ต่อ) ในหัวข้อย่อยที่ 3. การสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว เพื่อเป็ นการกระตุน้
การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง การป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาความขัดแย้ง ในหัวข้อที่ 2.1 ทักษะ
การสร้างเสริ มสัมพันธภาพ (ต่อ) ในหัวข้อย่อยที่ 3. การสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับบุคคลใน
ครอบครัว โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิ บาย
2. ครูให้ ความรู้เสริมอาเซียน ดังนี้
– นายสมชาย เจริญอํานวยสุ ข ผู้อาํ นวยการสํ านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิ ดเผยว่า เมือ่ 10 ประเทศใน
อาเซียนมีการรวมกลุ่มกันเป็ นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทําให้ เกิดการหลัง่ ไหลของแรงงาน
เสรีระหว่ างกัน สิ่ งที่น่าห่ วงที่สุดของคนไทยก็คอื ภาวะความมัน่ คงของครอบครัวอาจได้ รับ
ผลกระทบ เนื่องจากการแข่ งขันทางด้ านต่ าง ๆ เพิม่ มากขึน้ ทําให้ สมาชิกในครอบครัวอาจมี
เวลาให้ กนั น้ อยลง จึงเป็ นผลกระทบอีกเรื่องหนึ่งที่ควรให้ ความสนใจเพิม่ มากขึน้
3. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรียนร่ วมเล่ นเกม วิเคราะห์ ข้อความสื่อสารจัดลงตามลักษณะให้ ถูกต้ องดูสิ ดังรายละเอียดใน
สื่ อการเรียนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 8 การป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาความขัดแย้ง (ต่ อ) เฟรมที่ 228
2. ครู ให้ความรู ้ที่ถูกต้องและคําแนะนําเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนเขียนเรี ยงความเรื่ อง สิ่ งที่ฉันจะทําให้ ครอบครั วอบอุ่น โดยมีความยาว 1 หน้ากระดาษ
ในเวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมานําเสนอผลการเขียนเรี ยงความหน้าชั้นเรี ยน โดยครู แสดงความ
คิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบตั กิ จิ กรรม สังเกตลักษณะของสัมพันธภาพภายในครอบครั วของ
ตนเอง และกิจกรรม วางแผนเพือ่ สร้ างเสริ มสัมพันธภาพในครอบครั ว ดังรายละเอียดในใบ
กิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดย
ปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด
แล้วมานําเสนอในการเรียนครั้งต่ อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง การป้องกัน ลดความขัดแย้ ง และแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ ง ในหัวข้ อที่ 2.1 ทักษะการสร้ างเสริมสั มพันธภาพ (ต่ อ) ในหัวข้ อย่ อยที่ 4. การสร้ างเสริม
สั มพันธภาพกับเพือ่ น และหัวข้ อย่อยที่ 5. การสร้ างเสริมสั มพันธภาพกับบุคคลทั่วไป ดัง
รายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถาม
ที่สงสั ยหรือสนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานใน
การศึกษา โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่
สถานศึกษากําหนด แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรร่ วมกันจัดทําโครงงานค้นคว้าข้อมูลเรื่ อง กระบวนการคิดกับการแก้ ไขปั ญหาครอบครั ว
ส่ งผลในการเพิ่มสัมพันธภาพภายในครอบครั วมากยิ่งขึน้ โดยปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาใน
กิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด
2. นักเรี ยนควรนําแนวทางการสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวไปปฏิบตั ิในครอบครัว
ของตนเอง และแนะนําให้สมาชิกภายในครอบครัวได้ทราบถึงแนวทางในการสร้างเสริ ม
สัมพันธภาพ เพื่อให้ครอบครัวของตนเองอบอุ่นและมีความสุ ข

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพเปรี ยบเทียบระหว่างครอบครัวที่อบอุ่น สมาชิกในครอบครัวทํากิจกรรมร่ วมกัน กับภาพ
ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวไม่มีเวลาให้กนั หรื อขัดแย้งกัน

91
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว
3. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 9
การป้ องกัน ลดความขัดแย้ ง และแก้ ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 2: ชีวติ และครอบครัว
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
นอกจากการสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวแล้ว การสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับ
เพื่อนและบุคคลอื่นในสังคมก็มีความจําเป็ นต่อคนเราเช่นเดียวกัน เพราะเพื่อนเป็ นบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อ
คนเรา โดยเฉพาะในวัยรุ่ นเป็ นอย่างมาก การได้อยูก่ บั เพื่อนในวัยเดียวกันจะทําให้วยั รุ่ นมีผทู ้ ี่คอยร่ วมทุกข์
ร่ วมสุข ปรับทุกข์ เพราะต่างก็มีปัญหาคล้ายกัน และเข้าใจกันได้ง่าย และการมีสมั พันธภาพอันดีกบั บุคคล
อื่นในสังคม จะทําให้เราเป็ นผูท้ ี่ได้รับการยอมรับนับถือ ความพอใจรักใคร่ ความร่ วมมือที่ดี และอยู่
ร่ วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• เลือกใช้ทกั ษะที่เหมาะสมในการป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว
(พ 2.1 ม. 4–6/3)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายแนวทางการสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับเพื่อนและบุคคลทัว่ ไปอย่างถูกต้องได้ (K)
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับเพื่อนและบุคคลทัว่ ไป (A)
3. แสดงทักษะในการสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับเพื่อนและบุคคลทัว่ ไปอย่างถูกต้องเหมาะสมได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
– การสร้างเสริ มสัมพันธภาพ
กับเพื่อน
– การสร้างเสริ มสัมพันธภาพ
กับบุคคลทัว่ ไป

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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วิธีการวัดและประเมินผล
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– สังเกตลักษณะของ
สัมพันธภาพภายในครอบครั ว
ของตนเอง
– วางแผนเพื่อสร้ างเสริ ม
สัมพันธภาพในครอบครั ว

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ตามดุลยพินิจของครู
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
2. การป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว (ต่อ)
2.1 ทักษะการสร้างเสริ มสัมพันธภาพ (ต่อ)
4. การสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับเพื่อน
5. การสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับบุคคลทัว่ ไป

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



คณิ ตศาสตร์



พูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับเพื่อนและกับ
บุคคลทัว่ ไปที่เหมาะสมในสังคมไทย
บวก–ลบจํานวนสมาชิกในการแบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม
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ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



ศิลปะ



พูดคุยแสดงความคิดเห็น หรื ออภิปราย หรื อเขียนสรุ ปเกี่ยวกับการ
สร้างเสริ มสัมพันธภาพกับเพื่อนและบุคคลทัว่ ไป
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ ความคิด ออกแบบและตกแต่งสมุดภาพ
แผ่นพับ ใบความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับเพื่อนและ
บุคคลทัว่ ไป
วาดภาพ/ระบายสี ภาพการ์ตูนที่ใช้ประกอบในละครสั้นแสดงเรื่ องราว
เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับเพื่อนและบุคคลทัว่ ไป

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม สังเกตลักษณะของ
สัมพันธภาพภายในครอบครั วของตนเอง และกิจกรรม วางแผนเพือ่ สร้ างเสริ มสัมพันธภาพใน
ครอบครั ว ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความคิดเห็นต่ อการ
ปฏิบัตกิ จิ กรรมของนักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับการป้ องกัน ลดความ
ขัดแย้ ง และแก้ ปัญหาความขัดแย้ง ในหัวข้ อที่ 2.1 ทักษะการสร้ างเสริมสั มพันธภาพ (ต่ อ) ใน
หัวข้ อย่ อยที่ 4. การสร้ างเสริมสั มพันธภาพกับเพือ่ น และหัวข้ อย่ อยที่ 5. การสร้ างเสริม
สั มพันธภาพกับบุคคลทั่วไป ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามา
ล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอย
ให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
4. ครู ถามคําถามเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับเพื่อนหรื อบุคคลทัว่ ไป เพื่อกระตุน้ ความ
สนใจในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ดังนี้
1) นักเรี ยนเคยทะเลาะกับบุคคลอื่นหรื อไม่ เพราะเหตุใด
2) นักเรี ยนคิดว่าเราสามารถหาทางหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการทะเลาะกับบุคลอื่นได้หรื อไม่ และมี
วิธีการปฏิบตั ิเช่นไร
(ครู อาจใช้คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้)
5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในหัวข้อที่ 2.1 ทักษะการสร้างเสริ มสัมพันธภาพ
(ต่อ) ในหัวข้อย่อยที่ 4. การสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับเพื่อน และหัวข้อย่อยที่ 5. การสร้างเสริ ม
สัมพันธภาพกับบุคคลทัว่ ไป เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยน
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ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง การป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาความขัดแย้ง ในหัวข้อที่ 2.1 ทักษะ
การสร้างเสริ มสัมพันธภาพ (ต่อ) ในหัวข้อย่อยที่ 3. การสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับบุคคลใน
ครอบครัว โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิ บาย
2. ครู ยกตัวอย่างกรณี ศึกษาของนายเอกชัยและนางสาวเจนจิราให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ ดังนี้
กรณี ศึกษาของนายเอกชัย:
นายเอกชัยคบแต่ เพื่อนผู้ชายไม่ คบเพื่อนผู้หญิง เพราะทุกครั้ งที่พูดคุยกับเพื่อน
ผู้หญิงมักจะสื่ อสารกันไม่ เข้ าใจและมีข้อโต้ แย้ งบ่ อยครั้ ง
กรณี ศึกษาของนางสาวเจนจิรา:
นางสาวเจนจิราเป็ นคนพูดน้ อยและไม่ ไว้ วางใจใครเลย จึงไม่ ค่อยมีเพื่อนกล้ า
เข้ ามาพูดคุยหรื อคบหาด้ วย เจนจิราจึงไม่ มีเพื่อนสนิทเหมือนคนอื่น ๆ
3. ครูให้ ความรู้เสริมอาเซียน ดังนี้
– การเตรียมพร้ อมเข้ าสู่ อาเซียนเริ่มต้ นทีก่ ารสร้ างสั มพันธภาพต่อครอบครัว โดยผศ. ดร.วิมลทิพย์
มุสิกพันธ์ สถาบันแห่ งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว เสนอแนวทางแก้ไขงานประชุ ม
วิชาการ โดยการสร้ างภูมคิ ุ้มกันให้ แก่ ครอบครัวและดําเนินกิจกรรม หยุด 4 สร้ าง 4 ขึน้ เพือ่
แก้ไขปัญหาของครอบครัวไทยก่ อนเข้ าสู่ อาเซียน หยุด 4 คือ อบายมุข หนีส้ ิ น ความรุนแรง
การนอกใจ สร้ าง 4 คือ การสื่ อสารที่ดี การมีเวลาร่ วมกัน แบ่ งปันใส่ ใจ แก้ ไขปัญหา การห่ วงใย
สุ ขภาพ เพียงแค่ ทุกครอบครัวทําตามได้ ก็จะเป็ นครอบครัวที่เข้ มแข็งและพร้ อมก้ าวเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน
4. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์กรณี ศึกษา
ของนายเอกชัยและนางสาวเจนจิราในประเด็นที่กาํ หนดให้ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด ดัง
รายละเอียดในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
ชีวิตและครอบครัว แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9 การป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง (ต่อ) เฟรมที่ 238–243 หรื อในประเด็นดังต่อไปนี้
1) สาเหตุของปัญหาที่เกิดกับนายเอกชัยและนางสาวเจนจิราเกิดจากสิ่ งใด (เกิดจากการที่ เอกชัยมี
ความด้ อยในทักษะการสื่ อสารที่ไม่ เข้ าใจระหว่ างเพศ ส่ วนนางสาวเจนจิ รา มีความด้ อย
ทางด้ านบุคลิกภาพที่ไม่ ค่อยพูดคุยหรื อสื่ อสารกับใคร ๆ และมองโลกในแง่ ร้ายมากเกินไป)
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2) สถานการณ์ของนายเอกชัยและนางสาวเจนจิราดังกล่าวเกิดปั ญหาอะไรขึ้น (ปั ญหาที่ เกิดขึน้
ทั้ง 2 สถานการณ์ สะท้ อนให้ เห็นถึง ปั ญหาในเรื่ อง การสร้ างเสริ มสัมพันธภาพกับเพื่อน)
3) นักเรี ยนจะแก้ไขปั ญหาให้กบั นายเอกชัยและนางสาวเจนจิราอย่างไร (กรณี ของนายเอกชัย
เอกชัยต้องรู ้จกั ยอมรับฟังและปรับทัศนคติต่อเพื่อนผูห้ ญิง เพิ่มการพูดคุยระหว่างเพศให้มาก
ขึ้นเพื่อการเรี ยนรู ้และยอมรับจุดดี จุดด้อยของเพื่อนต่างเพศ ส่วนกรณี ของนางสาวเจนจิ รา
เจนจิราต้องปรับปรุ งบุคลิกภาพใหม่ โดยต้องให้ความไว้วางใจคนอื่นบ้าง มองโลกในแง่ดี มี
นํ้าใจ พยายามปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน ๆ และยิม้ แย้มแจ่มใสอยูเ่ สมอ)
2. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าเรี ยน โดยครู ให้ความรู ้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันคิดบทละครสั้นเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพกับ
เพื่อนและบุคคลทัว่ ไป กลุ่มละ 1 หัวข้อเรื่ อง เพื่อแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรี ยน โดยใช้เวลา
ตามที่ครู กาํ หนด โดย
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เรื่ อง การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน
กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 เรื่ อง การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลทัว่ ไป
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรี ยน โดยครู แสดงความ
คิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยน พร้อมทั้งเลือกกลุ่มที่นาํ เสนอเรื่ องราวและแสดงได้ดี
ที่สุด ให้เพื่อน ๆ ปรบมือให้

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบตั กิ จิ กรรม สัมภาษณ์ และสรุปเรื่อง หลักการสร้ างเสริ มสัมพันธภาพที่
ดีของบุคคล ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลา
เรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วมานําเสนอในการเรียนครั้งต่ อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง การป้องกัน ลดความขัดแย้ ง และแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ ง ในหัวข้ อที่ 2.2 ทักษะในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ เสี่ ยงต่ อการมีเพศสั มพันธ์ ใน
วัยเรียน ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือ
จากแหล่งการเรียนรู้ ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่ วงหน้ า และจด
บันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและ
หลักฐานในการศึกษา โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลา
รู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่อไป
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรนําแนวทางการสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับเพื่อนและบุคคลทัว่ ไปไปปฏิบตั ิใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อจะได้อยูร่ ่ วมกับคนในสังคมได้อย่างราบรื่ นและสงบสุ ข

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับเพื่อนและบุคคล
ทัว่ ไป
2. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
4. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
5. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 10
การป้ องกัน ลดความขัดแย้ ง และแก้ ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 2: ชีวติ และครอบครัว
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
วัยรุ่ นควรเรี ยนรู้ทกั ษะในการป้ องกันและแก้ไขสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น
เพื่อป้ องกัน ลดปัญหา และสามารถตัดสิ นใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งมีทกั ษะที่สาํ คัญ
ได้แก่ ทักษะการปฏิเสธจากสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น และทักษะการคิดวิเคราะห์
ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาจากสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น
ทักษะการปฏิเสธจากสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น คือ ทักษะในการใช้คาํ พูด
และท่าทางเพื่อสื่ อสารและแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองของวัยรุ่ นในเชิงปฏิเสธต่อสถานการณ์
ใด ๆ ที่เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม ส่วนทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น คือ ทักษะในการแยกแยะ วิพากษ์วิจารณ์ ประเมินข้อมูล
ข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตัวเกี่ยวกับสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ นด้วยหลัก
เหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง และรับรู้สาเหตุของปัญหา หาทางเลือก และตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานการณ์
เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• เลือกใช้ทกั ษะที่เหมาะสมในการป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว
(พ 2.1 ม. 4–6/3)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายหลักและแนวทางในการปฏิบตั ิทกั ษะการปฏิเสธจากสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ในวัยรุ่ น และทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาจากสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ นอย่างถูกต้องได้ (K)
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการป้ องกันและแก้ไขสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น
(A)
3. แสดงทักษะการปฏิเสธจากสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น และทักษะการคิด
วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาจากสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ นอย่างถูกต้อง
เหมาะสมได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับทักษะใน • แบบประเมินผลการนําเสนอ
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
การป้ องกันและแก้ไขสถานการณ์ ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
4 ขึ้นไป
เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ใน
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
วัยรุ่ น
ความคิด*
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ตามดุลยพินิจของครู
ปฏิบตั ิกิจกรรม สัมภาษณ์ และ
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
สรุ ปเรื่ อง หลักการสร้ างเสริ ม
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
สัมพันธภาพที่ดีของบุคคล
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ปฏิบตั ิกิจกรรม วิเคราะห์
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
สถานการณ์ เพื่อป้ องกันความ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
เสี่ ยงต่ อการมีเพศสัมพันธ์ ของ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
วัยรุ่ น
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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5. สาระการเรียนรู้
2. การป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว (ต่อ)
2.2 ทักษะในการป้ องกันและแก้ไขสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย




การงานอาชีพฯ



ศิลปะ



วิทยาศาสตร์



ศึกษาเกีย่ วกับสถานการณ์ เสี่ ยงต่ อการมีเพศสั มพันธ์ ในวัยรุ่นใน
ลักษณะต่ าง ๆ ที่มกั พบได้ ในสั งคมไทยปัจจุบัน และผลกระทบหรือ
ปัญหาที่จะเกิดขึน้ ตามมา และการเข้ าร่ วมปฏิบัตกิ จิ กรรมการแสดง
บทบาทสมมุติ
บวก–ลบจํานวนสมาชิกในการแบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม
พูดคุยแสดงความคิดเห็น หรื ออภิปราย หรื อเขียนสรุ ปเกี่ยวกับหลัก
และแนวทางในการปฏิบตั ิทกั ษะการปฏิเสธจากสถานการณ์เสี่ ยงต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น และทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ความคิด ออกแบบและตกแต่งสมุดภาพ
แผ่นพับ ใบความรู ้เกี่ยวกับทักษะในการป้ องกันและแก้ไข
สถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น
วาดภาพ/ระบายสี ภาพการ์ตูนที่ใช้ประกอบในละครสั้นแสดงเรื่ องราว
เกี่ยวกับทักษะในการป้ องกันและแก้ไขสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น
สังเกต สื บค้น รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ คิดวิเคราะห์ และ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม สัมภาษณ์ และสรุปเรื่อง
หลักการสร้ างเสริมสัมพันธภาพที่ดีของบุคคล ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา
โดยครูแสดงความคิดเห็นต่ อการปฏิบัติกจิ กรรมของนักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
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3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับการป้ องกัน ลดความ
ขัดแย้ ง และแก้ ปัญหาความขัดแย้ง ในหัวข้ อที่ 2.2 ทักษะในการป้ องกันและแก้ไขสถานการณ์
เสี่ ยงต่ อการมีเพศสั มพันธ์ ในวัยรุ่น ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามา
ล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอย
ให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
4. ครู ถามคําถามเกี่ยวกับทักษะในการป้ องกันและแก้ไขสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อ
กระตุน้ ความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ดังนี้
1) นักเรี ยนคิดว่า การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จะส่งผลกระทบอย่างไร
2) นักเรี ยนคิดว่าเราสามารถหาทางหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างไร
(ครู อาจใช้คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้)
5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในหัวข้อที่ 2.2 ทักษะในการป้ องกันและแก้ไข
สถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความ
สนใจในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง การป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาความขัดแย้ง ในหัวข้อที่ 2.2 ทักษะ
ในการป้ องกันและแก้ไขสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น โดยใช้ข่าวหรื อ
กรณี ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่ น หรื อเปิ ด
สื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม วิเคราะห์ สถานการณ์ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงต่ อการมีเพศสัมพันธ์ ของ
วัยรุ่ น ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา
และพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน และกลุ่มระดมสมองร่ วมกันคิดสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น 1 สถานการณ์ แล้ววางแผนแสดงบทบาทสมมุติในการใช้ทกั ษะการปฏิเสธ
และทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาจากจากสถานการณ์เสี่ ยงที่เกิดขึ้น โดยใช้
เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมาแสดงบทบาทสมมุติตามที่ได้วางแผนไว้ โดยครู แสดงความ
คิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยน พร้อมทั้งเลือกลุ่มที่เลือกสถานการณ์ ดําเนินเนื้อหา
ของเรื่ อง และปรับใช้ทกั ษะการปฏิเสธและทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาจาก
จากสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ นได้เหมาะสมที่สุด ให้เพื่อน ๆ ปรบมือให้
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ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง ความขัดแย้งในวัยรุ่น ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน
รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ ต่าง ๆ เช่ น
อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่ วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจ
อย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา โดยปฏิบัติ
นอกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ ว
นํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรนําแนวทางการใช้ทกั ษะการปฏิเสธจากสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ นไป
ปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ข่าวหรื อกรณี ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่ น
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับทักษะในการป้ องกันและแก้ไขสถานการณ์เสี่ ยงต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น
3. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
4. ใบกิจกรรม เรื่ อง สัมภาษณ์ และสรุ ปเรื่ อง หลักการสร้ างเสริ มสัมพันธภาพที่ดีของบุคคล
5. ใบกิจกรรม เรื่ อง วิเคราะห์ สถานการณ์ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงต่ อการมีเพศสัมพันธ์ ของวัยรุ่ น
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 11
ความขัดแย้ งในวัยรุ่น
สาระการเรียนรู้ ที่ 2: ชีวติ และครอบครัว
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและประเภทของความขัดแย้ง ระดับของความ
ขัดแย้ง สาเหตุของความขัดแย้ง ตลอดจนผลกระทบและแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เพื่อให้เกิด
ความตระหนักต่อปัญหา และหลีกเลี่ยงต่อการสร้างความรุ นแรงให้เกิดขึ้นในสังคม นอกจากนี้ยงั ช่วยให้
เผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจนําไปสู่ความขัดแย้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• เลือกใช้ทกั ษะที่เหมาะสมในการป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว
(พ 2.1 ม. 4–6/3)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและประเภทของความขัดแย้ง สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างนักเรี ยนหรื อ
เยาวชนในชุมชนผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้ง และแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งอย่างถูกต้องได้ (K)
2. ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาความขัดแย้งและความสําคัญของการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง (A)
3. แสดงออกถึงการมีทกั ษะกระบวนการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
4 ขึ้นไป
– ความหมายและประเภทของ
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความขัดแย้ง
ความคิด*
– สาเหตุของความขัดแย้ง
ระหว่างนักเรี ยนหรื อเยาวชนใน
ชุมชน
– ผลกระทบที่เกิดจากความ
ขัดแย้ง
– แนวทางในการป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– วิเคราะห์ ข่าวเพื่อหาสาเหตุและ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
แนวทางแก้ ไข
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
– วิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดจาก
ความขัดแย้ ง
– ทบทวนความรู้ ควบคู่ความ
เข้ าใจ
• ตรวจสอบความถูกต้องของการ
• แบบทดสอบหลังเรี ยน
• ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ทดสอบประจําหน่วยการเรี ยนรู ้ที่
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 ชีวิตและ
2 ชีวติ และครอบครัว
ครอบครัว**
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู
*/**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
3. ความขัดแย้งในวัยรุ่ น
3.1 ความหมายและประเภทของความขัดแย้ง
3.2 สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างนักเรี ยนหรื อเยาวชนในชุมชน
3.3 ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้ง
3.4 แนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย




การงานอาชีพฯ



ศิลปะ



วิทยาศาสตร์



การเข้ าร่ วมปฏิบัตกิ จิ กรรมการจัดทําโครงงานค้ นคว้าข้ อมูลเรื่อง การ
ใช้ ทักษะการสื่ อสารอย่ างสร้ างสรรค์ ศึกษาค้ นคว้ าเกีย่ วกับค่ านิยม
พฤติกรรมการใช้ ชีวติ ในสั งคมปัจจุบันของวัยรุ่นแต่ ละประเทศใน
ภูมภิ าคอาเซียนที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาความขัดแย้ ง
บวก–ลบจํานวนสมาชิกในการแบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม
พูดคุยแสดงความคิดเห็น หรื ออภิปราย หรื อเขียนสรุ ปเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งในวัยรุ่ น
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ความคิด ออกแบบและตกแต่งสมุดภาพ
แผ่นพับ ใบความรู ้เกี่ยวกับแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งและความรุ นแรงของวัยรุ่ นในสังคมไทย
วาดภาพ/ระบายสี ภาพการ์ตูนจําลองสถานการณ์ตวั อย่างในการ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
สื บค้น ศึกษา และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งในวัยรุ่ น

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนประสบการณ์และภาระงานตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมาย
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2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง ความขัดแย้งในวัยรุ่ น
ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความคิดเห็นต่ อการรายงานผลของ
นักเรียน และให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
3. ให้นกั เรี ยนดูภาพตัวอย่างการเกิดความขัดแย้งระหว่างวัยรุ่ น ที่ครู เตรี ยมมา แล้วสนทนาร่ วมกัน
เกี่ยวกับความรู ้ในเรื่ องดังกล่าวจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และตอบคําถามร่ วมกัน
ตัวอย่างเช่น
– จากภาพเหตุการณ์น้ ีคือเหตุการณ์อะไร (ตอบได้ โดยอิสระ ขึน้ อยู่กับภาพที่ครู นาํ เสนอ)
– นักเรี ยนคิดว่าเหตุการณ์จากภาพเกิดขึ้นได้อย่างไร(ตอบได้ โดยอิสระ ขึน้ อยู่กับภาพที่ครู
นําเสนอ)
– นักเรี ยนคิดว่าวัยรุ่ นในภาพปฏิบตั ิถูกต้องหรื อไม่ แล้วมีวิธีการแก้ไขหรื อป้ องกันอย่างไร (ตอบ
ได้ โดยอิสระ ขึน้ อยู่กับภาพที่ครู นาํ เสนอ)
(ครู อาจใช้คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้)
4. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง ความขัดแย้งในวัยรุ่ น เพื่อเป็ นการกระตุน้ การ
มีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง ความขัดแย้งในวัยรุ่ น โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดู
ประกอบการอธิบาย
2. ครูให้ ความรู้เสริมอาเซียน ดังนี้
– รศ. ดร.นวลน้ อย ตรีรัตน์ ผู้อาํ นวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันเปิ ดเผยว่า ผลการวิจัยปัญหา
การพนันกับวัยรุ่นนับวันทวีความรุนแรงมากขึน้ โดยก่อให้ เกิดความขัดแย้ งในสั งคมและรวม
ไปถึงการปลูกฝังเรื่องดังกล่าวในวัยรุ่นโดยได้ รับอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่ น
รูปแบบของการพนันออนไลน์ ท้ ังในประเทศและต่ างประเทศ จนทําให้ ภาพรวมของธุรกิจการ
พนันในภูมภิ าคอาเซียนเติบโตอย่ างก้าวกระโดด และในอนาคตการเปิ ดธุรกิจไร้ พรมแดนของ
อาเซียนจะทําให้ เกิดการลงทุนสร้ างบ่ อนกาสิ โนในหลายประเทศได้ ง่ายขึน้ ประชาคมอาเซียน
อาจจะเป็ นศูนย์กลางการเล่ นพนันของโลกในอนาคต ซึ่งประชาคมอาเซียนต้ องควรตระหนัก
ในเรื่องดังกล่าว
3. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม
4. ครู เชิญวิทยากร (นักจิตวิทยา หรื อเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ หรื อพนักงานควบคุมความประพฤติ) มา
บรรยายในเรื่ อง ปั ญหาความขัดแย้ งระหว่ างนักเรี ยนในสภาพสังคมปั จจุบัน
5. นมัสการพระมาเทศนาเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวิตเพื่อลดปั ญหาความขัดแย้ง

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากวิทยากรและพระ
อาจารย์
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2. นักเรี ยนร่ วมกันสนทนาเรื่ อง การสร้ างเสริ มสุขภาพในวัยรุ่ น แล้วปฏิบตั ิกิจกรรมการโต้วาที ใน
ญัตติที่เชื่อมโยงกับประเด็นที่เกี่ยวกับอิทธิ พลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น โดยใช้
เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอสิ่ งที่ได้เรี ยนรู้หน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู ้และ
คําแนะนําเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม วิเคราะห์ ข่าวเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ ไข กิจกรรม วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้ ง และกิจกรรม ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ ดังรายละเอียด
ในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา
1 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. นักเรี ยนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู เฉลย
คําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบและให้นกั เรี ยนร่ วมกันตรวจสอบแก้ไขคําตอบให้ถูกต้อง
3. ครู แจกแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว ให้นกั เรี ยนทําเพื่อ
ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจหลังการเรี ยนรู้ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
4. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบและให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริ มสร้างการเรี ยนรู้ให้กบั
นักเรี ยน

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. ครูถามคําถามเชื่อมโยงสู่ บทเรียนต่ อไป เพือ่ ให้ นักเรียนไปค้ นหาคําตอบจากบทเรียนมาล่ วงหน้ า
ดังนี้
– นักเรียนสามารถมีส่วนร่ วมต่ อการสร้ างเสริมสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุ มชนของตนได้
อย่ างไรบ้ าง (สามารถมีส่วนร่ วมต่ อการสร้ างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชนของ
ตนได้ ในหลายลักษณะเป็ นต้ นว่ า เข้ าร่ วมโครงการสุ ขภาพต่ าง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น รวมกลุ่มกับ
เพือ่ นวัยรุ่นรณรงค์ เผยแพร่ ความรู้ทางด้ านสุ ขภาพ หรื อเป็ นอาสาสมัครของหน่ วยงาน
สาธารณสุ ขในชุมชนเพือ่ สํารวจภาวะสุ ขภาพของคนในหมู่บ้าน)
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3. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาเนือ้ หาในหน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ เรื่อง การสร้ างเสริม
สุ ขภาพและการป้องกันโรคในชุ มชน ในหัวข้ อที่ 1.1 ความหมายของชุ มชน การสร้ างเสริม
สุ ขภาพ และการป้องกันโรค หัวข้ อที่ 1.2 ความสํ าคัญของการสร้ างเสริมสุ ขภาพและการป้องกัน
โรคในชุ มชน และหัวข้ อที่ 1.3 โรคที่เป็ นปัญหาในชุ มชนและหลักการป้องกันโรค ดังรายละเอียด
ในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ หรือขอรับความรู้จากผู้ปกครอง มาล่วงหน้ า โดย
ปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด
แล้วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรียนควรศึกษาค้ นคว้ าเพิม่ เติมเกีย่ วกับค่ านิยม พฤติกรรมการใช้ ชีวติ ในสั งคมปัจจุบันของวัยรุ่น
แต่ ละประเทศในภูมภิ าคอาเซียนที่ส่งผลต่ อการเกิดปัญหาความขัดแย้ง เช่ น วัยรุ่ นชาวสิ งคโปร์ ใน
ปัจจุบันมีค่านิยมในการดําเนินชีวิตแบบชาวตะวันตกมากขึน้ หรือวัยรุ่นชาวมาเลย์ มคี ่ านิยมที่ให้
ความสํ าคัญต่ อเครื่องมือสื่ อสารเทคโนโลยีสมัยใหม่ มากเป็ นพิเศษ เป็ นต้ น วิเคราะห์ และแสดงความ
คิดเห็นต่ อพฤติกรรมการใช้ ชีวิตดังกล่าวต่อปัญหาความขัดแย้ง แล้วจัดทําเป็ นรายงาน โดยปฏิบัติ
นอกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด
2. นักเรี ยนควรนําสิ่ งที่ได้รับจากวิทยาการและพระไปใช้ปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน และแนะนําให้สมาชิก
ภายในครอบครัวและภายในชุมชนได้ปฏิบตั ิตาม เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมและอยูร่ ่ วมกัน
อย่างมีความสุ ข

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพตัวอย่างการเกิดความขัดแย้งระหว่างวัยรุ่ น
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิบายเกี่ยวกับความขัดแย้งในวัยรุ่ น
3. วิทยากรและพระบรรยายเรื่ อง ความขัดแย้งในวัยรุ่ น
4. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
5. แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
6. ใบกิจกรรม เรื่ อง วิเคราะห์ ข่าวเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ ไข
7. ใบกิจกรรม เรื่ อง วิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้ ง
8. ใบกิจกรรม เรื่ อง ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ
9. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
11. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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12. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ

เวลา 10 ชั่วโมง

ผังมโนทัศน์ เป้ าหมายการเรียนรู้และขอบข่ ายภาระงาน
ความรู้
1. การสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
2. สื่ อโฆษณากับการบริ โภค

3. โรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุขภาพของคนไทย
4. การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว

ทักษะ/กระบวนการ
1. การใช้ทกั ษะในการสื่ อสารเพื่ออธิบายความหมาย
ของชุมชน การสร้างเสริ มสุ ขภาพ และการป้ องกัน
โรค ความสําคัญของการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการ
ป้ องกันโรคในชุมชน โรคที่เป็ นปัญหาในชุมชน
และหลักการป้ องกันโรค แนวร่ วมของคนในชุมชน
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค และ
ตัวอย่างโครงการสร้างเสริ มเสริ มสุ ขภาพและการ
ป้ องกันโรคที่สามารถนําไปปรับใช้ในชุมชนของ
ตนเอง
2. การใช้ทกั ษะในการสื่ อสารเพื่ออธิบายความหมาย
และประเภทของสื่ อโฆษณา อิทธิพลของสื่ อ
โฆษณาต่อผูบ้ ริ โภค หลักการพิจารณาสื่ อโฆษณา
เพื่อการเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัย
3. การใช้ทกั ษะในการสื่ อสารเพื่ออธิบายสาเหตุ อาการ
และการป้ องกันโรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพ
ของคนไทย
4. การใช้ทกั ษะในการสื่ อสารเพื่ออธิบายความหมาย
และความสําคัญของสุ ขภาพ และการวางแผน
พัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
5. การใช้ทกั ษะในการวิเคราะห์และประเมินสื่ อ
โฆษณาเพื่อการเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและ
ปลอดภัย
6. การใช้ทกั ษะในการประเมินภาวะสุขภาพและ
ประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงของตนเองและครอบครัว
7. การใช้ทกั ษะในการวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของ
ตนเองและครอบครัว
8. การใช้ทกั ษะในการจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพของ
ตนเองและครอบครัว
9. ความสามารถในการนําความรู ้ไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
10. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้า

คุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ใส่ ใจสุ ขภาพ

1. ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
และการป้ องกันโรคในชุมชนและโรคไม่ติดต่อที่
เป็ นปัญหาสุ ขภาพของคนไทย การวิเคราะห์และ
ประเมินสื่ อโฆษณาเพื่อการเลือกบริ โภคอย่าง
ฉลาดและปลอดภัย และการวางแผนพัฒนา
สุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
2. มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการ
สร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
สื่ อโฆษณากับการบริ โภค โรคไม่ติดต่อที่เป็ น
ปัญหาสุ ขภาพของคนไทย และการวางแผนพัฒนา
สุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
3. สนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสื่ อโฆษณากับการ
บริ โภคและสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค และเกี่ยวกับโรคที่
เป็ นปัญหาในชุมชนและแนวทางการป้ องกันอย่าง
สมํ่าเสมอ
4. สนใจค้นคว้าความรู ้เรื่ อง โรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหา
สุ ขภาพของคนไทยอย่างสมํ่าเสมอ
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ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ศึกษาความหมายของชุมชน การสร้างเสริ มสุ ขภาพ และการป้ องกันโรค และความสําคัญของการสร้างเสริ มสุขภาพและการ
ป้ องกันโรคในชุมชน
2. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ความสําคัญของการสร้ างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
3. ศึกษาเกี่ยวกับโรคที่เป็ นปัญหาในชุมชนและหลักการป้ องกันโรค
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ โรคที่เป็ นปั ญหาในชุมชน
5. ศึกษาเกี่ยวกับแนวร่ วมของคนในชุมชนเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกัน
6. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ แนวร่ วมสุขภาพในชุมชน
7. ศึกษาตัวอย่างโครงการสร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคที่สามารถนําไปปรับใช้ในชุมชนของตนเอง
8. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ การดูแลสุขภาพในชุมชน
9. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ โครงงานการสร้ างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
10. ศึกษาความหมายและประเภทของสื่ อโฆษณา อิทธิ พลของสื่ อโฆษณาต่อผูบ้ ริ โภค และหลักการพิจารณาสื่ อโฆษณาเพื่อการ
เลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัย
11. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ สรุ ปความเข้ าใจด้ วยแผนที่ความคิด
12. ศึกษาการวิเคราะห์และประเมินสื่ อโฆษณาเพื่อการเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัย
13. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ สํารวจสื่ อโฆษณาสิ นค้ าและบริ การ
14. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทดลองออกแบบสื่ อโฆษณาที่ดีต่อผู้บริ โภคด้ วยตนเอง
15. ศึกษาความหมายและความสําคัญของโรคไม่ติดต่อ และตัวอย่างโรคไม่ติดต่อที่สาํ คัญ
16. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ กรณี ศึกษาเรื่ อง โรคมะเร็ งเต้ านม
17. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ เติมแผนผังเรื่ องโรค เพิ่มความเข้ าใจ
18. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ประเมินความอ้ วนของตนเอง
19. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วางแผนการควบคุมนํา้ หนัก
20. ศึกษาความหมายและความสําคัญของสุขภาพ และการวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว การประเมินภาวะ
สุ ขภาพของตนเองและครอบครัว การประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว และการจัดทํา
แผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
21. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ อธิ บายความรู้ เรื่ อง การประเมินภาวะสุขภาพ
22. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ร่ วมกันประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่ อสุขภาพของสมาชิ กในครอบครั ว
23. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ กรณี ศึกษาและช่ วยกันแก้ ไขปั ญหา
24. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ เสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพของครอบครั ว
25. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ
26. โครงงานการสํารวจเรื่ อง ภาวะโรคอ้วนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของนักเรี ยนในโรงเรี ยน (โรงเรี ยนของนักเรี ยน)
27. โครงงานการศึกษาค้นคว้าเรื่ อง ลักษณะของโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคที่จดั ทําขึ้นในชุมชน
28. โครงงานการศึกษาค้นคว้าเรื่ อง อิทธิ พลของสื่ อโฆษณาต่อการเลือกซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
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กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ เน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง
(Backward Design Template)
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3: ใส่ ใจสุ ขภาพ
ขั้นตอนที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน (Design Results)
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคใน
ชุมชน (พ 4.1 ม. 4–6/1)
2. วิเคราะห์อิทธิ พลของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับสุ ขภาพเพื่อการบริ โภค (พ 4.1 ม. 4–6/2)
3. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้ องกันการเจ็บป่ วยและการตายของคนไทย (พ 4.1 ม. 4–6/4)
4. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว (พ 4.1 ม. 4–6/5)
5. มีส่วนร่ วมในการส่งเสริ ม และพัฒนาสุขภาพในชุมชน (พ 4.1 ม. 4–6/6)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
คําถามสํ าคัญที่กระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจ
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้น้ ี นักเรี ยนจะ
ที่คงทน
เข้ าใจว่า…
– การสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคมี
1. ชุมชนแต่ละชุมชนสามารถเป็ นชุมชนสุขภาพ ความหมายและความสําคัญอย่างไร
ดีได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริ มสุ ขภาพและ – นักเรี ยนมีบทบาทและมีส่วนร่ วมต่อการสร้าง
การป้ องกันโรคในชุมชน
เสริ มสุขภาพและป้ องกันโรคในชุมชนของ
2. นักเรี ยนสามารถมีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ ม ตนเองอย่างไร
สุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชนของ
– สื่ อโฆษณามีอิทธิพลต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
อย่างไร
ตนเองได้โดยมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนของ
– หลักการพิจารณาสื่ อโฆษณาเพื่อการบริ โภคมี
การมีส่วนร่ วม เช่น การมีส่วนร่ วมในการ
กําหนดปั ญหา การวางแผน การจัดทํา
อะไรบ้าง
โครงการสุ ขภาพ ตลอดจนการประเมินผล – โรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพของคนไทยที่
โครงการสุ ขภาพของชุมชน
สําคัญมีอะไรบ้าง และมีแนวทางการป้ องกัน
3. หลักการพิจารณาสื่ อโฆษณาเพื่อการบริ โภค
โรคได้อย่างไร
จะต้องเป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง – นักเรี ยนจะทราบถึงภาวะสุขภาพและพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคด้านการโฆษณา พ.ศ. 2522 มาตรา
เสี่ ยงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้
ด้วยวิธีการใด
22
4. โรคไม่ติดต่อเป็ นปั ญหาสุขภาพและเป็ นสาเหตุ – เพราะเหตุใดจึงต้องจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพ
ของตนเองและครอบครัว
ของการเสี ยชีวิตที่สาํ คัญของคนไทย เช่น
– ขั้นตอนของการจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพของ
โรคมะเร็ งทุกชนิด โรคหัวใจ โรคความดัน
โลหิ ตสูง โรคหลอดเลือดสมอง
ตนเองและครอบครัวมีอะไรบ้าง
5. โรคไม่ติดต่อสามารถป้ องกันได้โดยสร้าง
พฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี
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6. การวางแผนพัฒนาสุขภาพมีความสําคัญต่อ
การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการส่งเสริ ม
สุ ขภาพที่ดีของตนเองและครอบครัว เพราะ
การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพทําให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาสุ ขภาพที่ตรงกับปัญหาที่เกิด
ขึ้นอยูใ่ นปัจจุบนั จนบรรลุผลตามเป้ าหมายที่
ต้องการ
7. การประเมินภาวะสุ ขภาพและพฤติกรรมเสี่ ยง
เป็ นขั้นตอนแรกของการวางแผนพัฒนา
สุ ขภาพของตนเองและครอบครัว ทั้งนี้
เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาสุขภาพที่ตอ้ งแก้ไข
อย่างเร่ งด่วนในอันดับแรก เพื่อการวางแผน
พัฒนาสุ ขภาพที่ถกู ต้องในลําดับต่อไป
8. การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและ
ครอบครัวจะเกิดประโยชน์สูงสุดได้ตอ้ ง
นําไปปฏิบตั ิจริ ง
ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะนําไปสู่ ความ
เข้ าใจทีค่ งทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้น้ ี นักเรี ยนจะรู้
ว่า…
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้ นักเรี ยนควรมี
1. คําสําคัญ ได้แก่ คําว่า การสร้างเสริ มสุขภาพ
ทักษะและสามารถที่จะ…
การป้ องกันโรค สื่ อโฆษณา โรคไม่ติดต่อ
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของการ
สุ ขภาพ การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเอง
สร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคใน
และครอบครัว การประเมินภาวะสุขภาพ และ
ชุมชน
พฤติกรรมเสี่ ยง
2. ถ่ายทอดความรู ้เรื่ องหลักการพิจารณาสื่ อ
2. การสร้ างเสริ มสุขภาพ หมายถึง กระบวนการ
โฆษณา เพื่อการเลือกบริ โภคแก่ผอู้ ื่นได้
ของการเพิม่ สมรรถนะให้คนสามารถควบคุม 3. ประเมินภาวะสุ ขภาพของตนเองและ
ปัจจัยที่เป็ นตัวกําหนดสุ ขภาพ และเป็ นผลให้
ครอบครัว
บุคคลนั้นมีสุขภาพที่ดี สามารถควบคุม
4. วางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและ
พฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม รวมไปถึง
ครอบครัว
การปรับสิ่ งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพ
ที่ดี
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3. การป้ องกันโรค หมายถึง การกระทําหรื องด
กระทําบางสิ่ งบางอย่าง เพื่อไม่ให้เกิดการ
เจ็บป่ วยหรื อเป็ นโรค และการป้ องกันไม่ให้
กลับมาเป็ นซํ้าในกรณี ที่หายจากการเจ็บป่ วย
หรื อเป็ นโรคแล้ว
4. สื่ อโฆษณา หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่
ผูป้ ระกอบธุรกิจใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์
เสนอขายสิ นค้า หรื อให้บริ การต่อผูบ้ ริ โภค
และยังเป็ นเครื่ องมือที่สาํ คัญที่ผปู้ ระกอบ
ธุรกิจใช้ในการแข่งขันทางการค้า
5. โรคไม่ ติดต่ อ หมายถึง โรคที่เกิดจากความ
ผิดปกติหรื อความเสื่ อมโทรมของร่ างกาย
และจิตใจ ไม่สามารถติดต่อไปยังผูอ้ ื่นได้
6. สุขภาพ หมายถึง ภาวะที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย
จิตใจ สังคม และปั ญญาที่เชื่อมกันเป็ นองค์
รวมอย่างสมดุล
7. การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครั ว หมายถึง การกําหนดแนวทางใน
การเลือกรู ปแบบการปฏิบตั ิเพื่อดูแลสุ ขภาพ
ของตนเองและครอบครัว เพื่อนํามาสู่
สุ ขภาวะที่สมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกาย จิตใจ
สังคม และปัญญา
8. การประเมินภาวะสุขภาพ หมายถึง การ
ประเมินความเป็ นไปของสุขภาพของบุคคล
ครอบครัวหรื อชุมชน เพื่อให้ได้ผลบ่งชี้ถึง
สถานภาพทางสุ ขภาพที่ครอบคลุมทั้งด้าน
ร่ างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา นํามาซึ่งการ
วางแผนป้ องกันและแก้ไขปัญหาทางด้าน
สุ ขภาพ
9. พฤติกรรมเสี่ ยง หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคล
ปฏิบตั ิแล้วอาจนําไปสู่การเกิดอันตรายต่อ
ชีวิตและสุ ขภาพของตนเองและผูอ้ ื่น

5. ร่ วมฝึ ก/หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมโดยตนเองและ
เป็ นหมู่คณะ เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ในเรื่ องการ
สร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคใน
ชุมชน สื่ อโฆษณากับการบริ โภค โรคไม่
ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพของคนไทย และ
การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและ
ครอบครัว
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ขั้นที่ 2 หลักฐานในการประเมินเพือ่ แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กาํ หนด
(Assessment evidence)
1. ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
– ศึกษาความหมายของชุมชน การสร้างเสริ มสุ ขภาพ และการป้ องกันโรค และความสําคัญของการ
สร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ความสําคัญของการสร้ างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
– ศึกษาเกี่ยวกับโรคที่เป็ นปัญหาในชุมชนและหลักการป้ องกันโรค
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ โรคที่ เป็ นปั ญหาในชุมชน
– ศึกษาเกี่ยวกับแนวร่ วมของคนในชุมชนเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกัน
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ แนวร่ วมสุขภาพในชุมชน
– ศึกษาตัวอย่างโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคที่สามารถนําไปปรับใช้ในชุมชน
ของตนเอง
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ การดูแลสุขภาพในชุมชน
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ โครงงานการสร้ างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
– ศึกษาความหมายและประเภทของสื่ อโฆษณา อิทธิ พลของสื่ อโฆษณาต่อผูบ้ ริ โภค และหลักการ
พิจารณาสื่ อโฆษณาเพื่อการเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัย
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ สรุ ปความเข้ าใจด้ วยแผนที่ความคิด
– ศึกษาการวิเคราะห์และประเมินสื่ อโฆษณาเพื่อการเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัย
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ สํารวจสื่ อโฆษณาสิ นค้ าและบริ การ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทดลองออกแบบสื่ อโฆษณาที่ดีต่อผู้บริ โภคด้ วยตนเอง
– ศึกษาความหมายและความสําคัญของโรคไม่ติดต่อ และตัวอย่างโรคไม่ติดต่อที่สาํ คัญ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ กรณี ศึกษาเรื่ อง โรคมะเร็ งเต้ านม
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ เติมแผนผังเรื่ องโรค เพิ่มความเข้ าใจ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ประเมินความอ้ วนของตนเอง
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วางแผนการควบคุมนํา้ หนัก
– ศึกษาความหมายและความสําคัญของสุขภาพ และการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว การประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและครอบครัว การประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่อ
สุ ขภาพของตนเองและครอบครัว และการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ อธิ บายความรู้ เรื่ อง การประเมินภาวะสุขภาพ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ร่ วมกันประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่ อสุขภาพของสมาชิ กในครอบครั ว
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ กรณี ศึกษาและช่ วยกันแก้ ไขปั ญหา
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ เสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพของครอบครั ว
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ
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– โครงงานการสํารวจเรื่ อง ภาวะโรคอ้วนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
(โรงเรี ยนของนักเรี ยน)
– โครงงานการศึกษาค้นคว้าเรื่ อง ลักษณะของโครงการสร้างเสริ มสุขภาพและป้ องกันโรคที่จดั ทํา
ขึ้นในชุมชน
– โครงงานการศึกษาค้นคว้าเรื่ อง อิทธิ พลของสื่ อโฆษณาต่อการเลือกซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
• วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– การสนทนาซักถามโดยครู
– แบบบันทึกการสนทนา
– การวัดและประเมินผลด้านความรู ้
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน
– แบบทดสอบหลังเรี ยน
– แบบทดสอบประจําหน่วย
– การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
– การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
จริ ยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
ประสงค์
3. สิ่ งที่ม่งุ ประเมิน
– ความหมายในการอธิบาย ชี้แจง แปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และนําไปใช้ การมี
มุมมองที่หลากหลาย การให้ความใส่ใจในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น และการรู้จกั ตนเอง
– ความสามารถในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ให้ความสําคัญทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ
– ความสามารถในการวางแผนปฏิบตั ิ แสดงความคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ และทักษะที่จะช่วยส่งเสริ มการปฏิบตั ิเกี่ยวกับสุขภาพ
ขั้นที่ 3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้
• หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ใส่ใจสุ ขภาพ
จํานวน 10 ชัว่ โมง
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 12 การสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 13 การสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 14 สื่ อโฆษณากับการบริ โภค
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 15 สื่ อโฆษณากับการบริ โภค(ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 16 โรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพของคนไทย
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 17 โรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพของคนไทย (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 18 โรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพของคนไทย (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 19 การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ – การทดสอบปลายภาคเรี ยนที่ 1
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 20 การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 21 การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว (ต่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 12
การสร้ างเสริมสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุ มชน
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ อาณาเขตบริ เวณเดียวกัน มีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน ใช้ชีวิต
ร่ วมกัน รวมทั้งมีการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิกในชุมชน
การสร้ างเสริ มสุขภาพ หมายถึง กระบวนการของการเพิ่มสมรรถนะให้คนสามารถควบคุมปั จจัยที่
เป็ นตัวกําหนดสุ ขภาพ และเป็ นผลให้บุคคลนั้นมีสุขภาพที่ดี
การป้ องกันโรค หมายถึง การกระทําหรื องดกระทําบางสิ่ งบางอย่าง เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่ วย
หรื อเป็ นโรค และการป้ องกันไม่ให้กลับมาเป็ นซํ้าในกรณี ที่หายจากการเจ็บป่ วยหรื อเป็ นโรคแล้ว ซึ่งการที่
สมาชิกในชุมชนจะมีสุขภาพดีได้เกิดจากการสร้างเสริ มสุขภาพและป้ องกันโรค เพราะการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพและการป้ องกันโรคมีความสําคัญต่อสุ ขภาพ และการมีชีวิตที่สมบูรณ์ของบุคคล ทั้งทางด้าน
ร่ างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา
โรคที่เป็ นปั ญหาในชุมชน หมายถึง โรคติดต่อหรื อโรคไม่ติดต่อที่พบได้บ่อยในชุมชน ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหาสุ ขภาพแก่สมาชิกในชุมชน
หลักการป้ องกันโรค แบ่งได้เป็ น 3 ระดับ ได้แก่ 1) การป้ องกันโรคล่วงหน้า 2) การป้ องกันโรคใน
ระยะที่โรคเกิดขึ้นแล้ว และ 3) การป้ องกันโรคภายหลังการเกิดโรค

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคใน
ชุมชน (พ 4.1 ม. 4–6/1)
2. มีส่วนร่ วมในการส่งเสริ ม และพัฒนาสุขภาพในชุมชน (พ 4.1 ม. 4–6/6)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายของชุมชน การสร้างเสริ มสุขภาพ และการป้ องกันโรค ตลอดจนความสําคัญของการ
สร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชนอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายโรคที่เป็ นปั ญหาในชุมชนและหลักการป้ องกันโรคอย่างถูกต้องได้ (K)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่ วมต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
(A)
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4. มีส่วนร่ วมหรื อเข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มสุขภาพและป้ องกันโรคในชุมชน
ของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ทดสอบความรู้พ้นื ฐานในหน่วย
การเรี ยนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบทดสอบก่อนเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
ใส่ใจสุ ขภาพ*/**

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
–

• แบบประเมินผลการนําเสนอ
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
4 ขึ้นไป
– ความหมายของชุมชน การสร้าง ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
เสริ มสุขภาพ และการป้ องกัน
โรค
ความคิด*
– ความสําคัญของการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพและการป้ องกันโรคใน
ชุมชน
– โรคที่เป็ นปั ญหาในชุมชนและ
หลักการป้ องกันโรค
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
ปฏิบตั ิกิจกรรม ความสําคัญของ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
การสร้ างเสริ มสุขภาพและการ
ป้ องกันโรคในชุมชน
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู
*/**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
1. การสร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
1.1 ความหมายของชุมชน การสร้างเสริ มสุ ขภาพ และการป้ องกันโรค
1.2 ความสําคัญของการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
1.3 โรคที่เป็ นปัญหาในชุมชนและหลักการป้ องกันโรค

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ




คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย




การงานอาชีพฯ



ศึกษาค้นคว้าเรื่ องโรคที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพในชุมชนของตนเอง
รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับชุ มชน การสร้ างเสริมสุ ขภาพ และการป้ องกันโรค
บวก–ลบจํานวนสมาชิกในการแบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม
พูดแสดงความคิดเห็น อ่าน และเขียนสรุ ปความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายและความสําคัญของการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการ
ป้ องกันโรคในชุมชน
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ความคิดเกี่ยวกับความหมายของชุมชน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค และความสําคัญของการ
สร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนประสบการณ์และภาระงานตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมาย
2. ครู แจกแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ ให้นกั เรี ยนเพื่อตรวจสอบ
ความรู ้ความเข้าใจพื้นฐาน โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. ครู สุ่มนักเรี ยนให้บอกคําตอบที่นกั เรี ยนเลือกในแต่ละข้อเรี ยงตามลําดับ เพื่อตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจของนักเรี ยนเบื้องต้น
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4. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบเพื่อสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน และระบุ
เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ใส่ใจสุ ขภาพ
5. ครูและนักเรียนสนทนาร่ วมกันเกีย่ วกับเนือ้ หาการเรียนรู้ในหน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เรื่อง การสร้ างเสริมสุ ขภาพและการป้องกันโรคในชุ มชน ในหัวข้ อที่ 1.1 ความหมายของชุ มชน
การสร้ างเสริมสุ ขภาพ และการป้องกันโรค หัวข้ อที่ 1.2 ความสํ าคัญของการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
และการป้องกันโรคในชุ มชน และหัวข้ อที่ 1.3 โรคที่เป็ นปัญหาในชุ มชนและหลักการป้ องกันโรค
ที่มอบหมายให้ นักเรียนอ่านมาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา
6. สุ่ มนักเรียน 2–3 คนออกมาตอบคําถามเชื่อมโยงที่ให้ นักเรียนไปค้ นหาคําตอบจากการเรียนครั้งที่
ผ่านมา ในคําถามที่ว่า “นักเรียนสามารถมีส่วนร่ วมต่ อการสร้ างเสริมสุ ขภาพและการป้องกันโรค
ในชุ มชนของตนได้ อย่างไรบ้ าง”(สามารถมีส่วนร่ วมต่ อการสร้ างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกัน
โรคในชุมชนของตนได้ ในหลายลักษณะเป็ นต้ นว่ า เข้ าร่ วมโครงการสุ ขภาพต่ าง ๆ ที่ชุมชนจัด
ขึ้น รวมกลุ่มกับเพือ่ นวัยรุ่นรณรงค์ เผยแพร่ ความรู้ทางด้ านสุ ขภาพ หรื อเป็ นอาสาสมัครของ
หน่ วยงานสาธารณสุ ขในชุมชนเพือ่ สํารวจภาวะสุ ขภาพของคนในหมู่บ้าน)
7. ครู สุ่มถามคําถามนักเรี ยน 2–3 คน เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรี ยน ดังนี้
– ชุมชนของนักเรี ยนมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
– นักเรี ยนคิดว่ามีสิ่งใดที่ดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นในชุมชนของนักเรี ยนบ้าง
– นักเรี ยนรักชุมชนของตนเองหรื อไม่ อย่างไร
– นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างไร
(เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเล่าเรื่ องชุมชนของตนเองเป็ นเวลา 5
นาที)
8. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคใน
ชุมชน ในหัวข้อที่ 1.1 ความหมายของชุมชน การสร้างเสริ มสุ ขภาพ และการป้ องกันโรค หัวข้อ
ที่ 1.2 ความสําคัญของการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน และหัวข้อที่ 1.3 โรค
ที่เป็ นปั ญหาในชุมชนและหลักการป้ องกันโรค เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความ
สนใจในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาเรื่ อง การสร้างเสริ มสุขภาพและการ
ป้ องกันโรคในชุมชน ในหัวข้อที่ 1.1 ความหมายของชุมชน การสร้างเสริ มสุ ขภาพ และการ
ป้ องกันโรค หัวข้อที่ 1.2 ความสําคัญของการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 และร่ วมกันสรุ ป
โดยสร้างเป็ นแผนที่ความคิด แล้วส่งตัวแทนกลุ่มรายงานผลหน้าชั้นเรี ยน
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2. ครูให้ ความรู้เสริมอาเซียน ดังนี้
– กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ตกลงร่ วมกันในการกําหนดเป้าหมายในการสร้ างความมั่นคง
ทางด้ านเศรษฐกิจ สั งคม วัฒนธรรม และการเมือง โดยใน พ.ศ. 2558 ชาวอาเซียนผู้ประกอบ
อาชีพใน 7 สาขาอาชีพ ได้ แก่ อาชีพวิศวกร อาชีพพยาบาล อาชีพสถาปนิก อาชีพการสํ ารวจ
อาชีพนักบัญชี อาชีพทันตแพทย์ และอาชีพแพทย์ สามารถเคลือ่ นย้ ายเข้ าไปทํางานและ
ให้ บริการภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ อย่างเสรี ภายใต้ เงือ่ นไขที่กาํ หนดของแต่ละ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
3. ให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ อง การสร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน ในหัวข้อที่ 1.3 โรคที่
เป็ นปัญหาในชุมชนและหลักการป้ องกันโรค และสรุ ปลงในสมุดบันทึก โดยใช้เวลาตามที่ครู
กําหนด
4. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมานําเสนอผลการอ่านและสรุ ปความรู้เกี่ยวกับโรคที่เป็ นปัญหาใน
ชุมชนและหลักการป้ องกันโรค หน้าชั้นเรี ยน
5. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน ในหัวข้อที่ 1.3 โรคที่เป็ น
ปัญหาในชุมชนและหลักการป้ องกันโรค ที่ถูกต้องเพิ่มเติม โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่
เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิ บาย
6. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม ความสําคัญของการสร้ างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน ดัง
รายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. นักเรี ยนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู ้
ที่ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
• นักเรี ยนจับคู่ผลัดกันถามและตอบคําถามในประเด็นที่กาํ หนดให้ โดยใช้เวลาที่ครู กาํ หนด ดังนี้
– ความหมายของชุมชน การสร้างเสริ มสุขภาพ และการป้ องกันโรค
– ความสําคัญของการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
– โรคที่เป็ นปั ญหาในชุมชนและหลักการป้ องกันโรค
โดยครู คอยให้ความรู้และข้อเสนอแนะที่ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
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2. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบัตกิ จิ กรรม โรคที่เป็ นปัญหาในชุมชน ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่
ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยปฏิบัตนิ อก
เวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วมา
นําเสนอในการเรียนครั้งต่อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง การสร้ างเสริมสุ ขภาพและการป้องกันโรคในชุ มชน
ในหัวข้ อที่ 1.4 แนวร่ วมของคนในชุ มชนเพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาพและการป้ องกัน และหัวข้ อที่ 1.5
ตัวอย่างโครงการสร้ างเสริมสุ ขภาพและการป้องกันโรคที่เกิดจากความรับผิดชอบของคนใน
ชุ มชน ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึก
ข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและ
หลักฐานในการศึกษา โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลา
รู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรสํารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุ ขภาพในชุมชนของตนเอง แล้ววิเคราะห์หาสาเหตุ
และแนวทางในการป้ องกันและแก้ไข จัดทําเป็ นแผนการแก้ไขปั ญหาสุขภาพในชุมชนหรื อจัดโครงการ
เผยแพร่ ความรู ้ในรู ปแบบต่าง ๆ ต่อไป โดยปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลา
เรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับ โรคที่เป็ นปัญหาในชุมชนและหลักการป้ องกันโรค
3. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเทอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฯลฯ
4. ใบกิจกรรม เรื่ อง ความสําคัญของการสร้ างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 13
การสร้ างเสริมสุ ขภาพและการป้องกันโรคในชุ มชน (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
แนวร่ วมหรื อการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนมีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาด้านสุ ขภาพของชุมชน
ทําให้เกิดเป็ นชุมชนที่มีสุขภาพดี แต่การจะเกิดแนวร่ วมได้น้ นั ทุกคนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่ วมที่สาํ คัญ
ได้แก่ การมีส่วนร่ วมในการกําหนดปัญหา การมีส่วนร่ วมในการวางแผน การมีส่วนร่ วมในการจัดทํา
โครงการสุ ขภาพ การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล และการมีส่วนร่ วมในการบํารุ งรักษาผลประโยชน์ที่
ได้รับ ซึ่งนักเรี ยนในฐานะที่เป็ นวัยรุ่ นสามารถมีบทบาทและมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพและป้ องกันโรคในชุมชนของตนเองได้ ดังตัวอย่างโครงการสุขภาพ เช่น โครงการบีบอย กิจกรรม
ทางเลือกใหม่สาํ หรับเยาวชน โครงการขยับกายสบายชีวี โครงการภาคีรวมใจ คนไทยไร้พงุ

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคใน
ชุมชน (พ 4.1 ม. 4–6/1)
2. มีส่วนร่ วมในการส่งเสริ ม และพัฒนาสุขภาพในชุมชน (พ 4.1 ม. 4–6/6)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายของชุมชน การสร้างเสริ มสุขภาพ และการป้ องกันโรค ตลอดจนความสําคัญของการ
สร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชนอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายโรคที่เป็ นปั ญหาในชุมชนและหลักการป้ องกันโรคอย่างถูกต้องได้ (K)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่ วมต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
(A)
4. มีส่วนร่ วมหรื อเข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มสุขภาพและป้ องกันโรคในชุมชน
ของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
– แนวร่ วมของคนในชุมชนเพื่อ
4 ขึ้นไป
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
สร้างเสริ มสุขภาพและการ
ความคิด*
ป้ องกัน
– ตัวอย่างโครงการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพและการป้ องกันโรคที่
เกิดจากความรับผิดชอบของคน
ในชุมชน
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ตามดุลยพินิจของครู
ปฏิบตั ิกิจกรรม
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
– โรคที่เป็ นปั ญหาในชุมชน
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
– แนวร่ วมสุขภาพในชุมชน
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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5. สาระการเรียนรู้
1. การสร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน (ต่อ)
1.4 แนวร่ วมของคนในชุมชนเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
1.5 ตัวอย่างโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคที่ เกิ ดจากความรับผิดชอบของคนใน
ชุมชน

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ




ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



ศึกษาลักษณะการดํารงชีวิตและการดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชน
ศึกษาค้ นคว้าเกีย่ วกับโครงการสร้ างเสริมสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
ในชุ มชน โดยนําหลักหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้
พูดแสดงความคิดเห็นและสรุ ปความเข้าใจเกี่ยวกับแนวร่ วมของคน
ในชุมชนเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค และตัวอย่าง
โครงการสร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคที่เกิดจากความ
รับผิดชอบของคนในชุมชน
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ความคิดสรุ ปแนวร่ วมของคนในชุมชน
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนประสบการณ์และภาระงานตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมาย
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม โรคที่เป็ นปัญหาในชุมชน
ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความคิดเห็นต่ อการปฏิบัติ
กิจกรรมของนักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับการสร้ างเสริมสุ ขภาพและ
การป้องกันโรคในชุ มชน ในหัวข้ อที่ 1.4 แนวร่ วมของคนในชุ มชนเพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาพและ
การป้องกัน และหัวข้ อที่ 1.5 ตัวอย่ างโครงการสร้ างเสริมสุ ขภาพและการป้องกันโรคที่เกิดจาก
ความรับผิดชอบของคนในชุ มชน ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามา
ล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอย
ให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
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4. นักเรี ยนดูภาพตัวอย่างกิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน ที่ครู เตรี ยม
มา แล้วสนทนาร่ วมกันเกี่ยวกับความรู ้ในเรื่ องดังกล่าวจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
และตอบคําถามร่ วมกันในประเด็นที่วา่ กิจกรรมเหล่านี้จะสําเร็ จได้ตอ้ งเกิดจากอะไรเป็ นสําคัญ
(ต้ องเกิดจากการมีส่วนร่ วมและความร่ วมมือของคนในชุมชนทุกคน)
5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในหัวข้อที่ 1.4 แนวร่ วมของคนในชุมชนเพื่อสร้าง
เสริ มสุขภาพและการป้ องกัน และหัวข้อที่ 1.5 ตัวอย่างโครงการสร้างเสริ มสุขภาพและการ
ป้ องกันโรคที่เกิดจากความรับผิดชอบของคนในชุมชน เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและ
ความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน แต่ละกลุ่มระดมสมองอภิปรายเรื่ อง การสร้างเสริ มสุขภาพ
และการป้ องกันโรคในชุมชน ในหัวข้อที่ 1.4 แนวร่ วมของคนในชุมชนเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพ
และการป้ องกัน และหัวข้อที่ 1.5 ตัวอย่างโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคที่เกิด
จากความรับผิดชอบของคนในชุมชน โดยศึกษารายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษาแบบ 1 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. ให้นกั เรี ยนบันทึกผลการอภิปราย และร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม แนวร่ วมสุขภาพในชุมชน
ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน
4. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน ในหัวข้อที่ 1.4 แนวร่ วม
ของคนในชุมชนเพื่อสร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกัน และหัวข้อที่ 1.5 ตัวอย่างโครงการสร้าง
เสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคที่เกิดจากความรับผิดชอบของคนในชุมชน เพิ่มเติม โดยใช้
ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย
5. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิม่ เติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนสร้างแผนที่ความคิดสรุ ปความรู้เรื่ อง แนวร่ วมของคนในชุมชนเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพ
และการป้ องกันโรค โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันคิดโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการ
ป้ องกันโรคในชุมชนมา 1 โครงการ โดยมีข้อกําหนดของโครงการว่า ให้ ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็ นสํ าคัญ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
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2. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู แสดงความ
คิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบัตกิ จิ กรรม การดูแลสุ ขภาพในชุมชน และกิจกรรม โครงงานการสร้ าง
เสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาใน
กิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วมานําเสนอในการเรียนครั้ง
ต่ อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง สื่ อโฆษณากับการบริโภค ในหัวข้ อที่ 2.1 ความหมาย
และประเภทของสื่ อโฆษณา และหัวข้ อที่ 2.2 อิทธิพลของสื่ อโฆษณาต่ อผู้บริโภค ดังรายละเอียด
ในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ ต่าง ๆ
เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่ วงหน้ า โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลา
ในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันในการ
เรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคที่
เกิดจากความรับผิดชอบของคนในชุมชน และแนวทางการจัดโครงการสร้างเสริ มสุขภาพและการ
ป้ องกันโรคในชุมชน จากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดของโรงเรี ยน สื่ ออินเตอร์เน็ต
ผูป้ กครอง ผูใ้ หญ่ในชุมชน นักพัฒนาชุมชน เป็ นต้น โดยปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาใน
กิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้วนํามาปฏิบตั ิใช้ในชุมชนของ
ตนเอง เพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
2. นักเรี ยนควรเข้าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคในชุมชนด้วย
ความเต็มใจอย่างสมํ่าเสมอ

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพตัวอย่างกิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิบายเกี่ยวกับแนวร่ วมของคนในชุมชนเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพและ
การป้ องกัน และตัวอย่างโครงการสร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคที่เกิดจากความรับผิดชอบ
ของคนในชุมชน
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3. แหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดของโรงเรี ยน สื่ ออินเตอร์เน็ต ผูป้ กครอง ผูใ้ หญ่ในชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
4. ใบกิจกรรม เรื่ อง โรคที่เป็ นปั ญหาในชุมชน
5. ใบกิจกรรม เรื่ อง แนวร่ วมสุขภาพในชุมชน
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 14
สื่ อโฆษณากับการบริโภค
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
สื่ อโฆษณา หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่ผปู้ ระกอบธุรกิจใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เสนอขาย
สิ นค้า หรื อให้บริ การต่อผูบ้ ริ โภค และเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ผปู้ ระกอบธุรกิจใช้ในการแข่งขันทางการค้า
สื่ อโฆษณาแบ่งได้เป็ น 6 ประเภท ได้แก่ 1) การโฆษณาผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ 2) การโฆษณาผ่านสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ 3) การโฆษณานอกสถานที่ ป้ ายโฆษณาและสื่ อเคลื่อนที่ 4) การโฆษณาโดยใช้จดหมายตรง 5)
การโฆษณาโดยใช้สมุดโทรศัพท์ และ 6) การโฆษณาโดยการจัดแสดงสิ นค้า สื่ อโฆษณามีอิทธิพลต่อ
ผูบ้ ริ โภค โดยสร้างความเข้าใจในคุณสมบัติของสิ นค้าและบริ การ สร้างแรงกระตุน้ ให้เกิดการทดลองใช้
สร้างความภูมิใจในสิ นค้าและบริ การ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจที่จะซื้อสิ นค้าและบริ การ ดังนั้น
นักเรี ยนจึงควรเรี ยนรู ้และเข้าใจในสื่ อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการบริ โภคทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจาก
ผูป้ ระกอบธุรกิจที่เอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วิเคราะห์อิทธิพลของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับสุ ขภาพเพื่อการบริ โภค (พ 4.1 ม. 4–6/2)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและประเภทของสื่ อโฆษณาอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายอิทธิพลของสื่ อโฆษณาต่อผูบ้ ริ โภคอย่างถูกต้องได้ (K)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของอิทธิพลของสื่ อโฆษณาต่อผูบ้ ริ โภค (A)
4. มีทกั ษะในการสื่ อสารเพื่อแนะนําความรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของสื่ อโฆษณา และ
อิทธิ พลของสื่ อโฆษณาต่อผูบ้ ริ โภคให้แก่ผอู ้ ื่นได้อย่างคล่องแคล่ว (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
– ความหมายและประเภทของสื่ อ ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
4 ขึ้นไป
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
โฆษณา
– อิทธิ พลของสื่ อโฆษณาต่อ
ความคิด*
ผูบ้ ริ โภค
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ตามดุลยพินิจของครู
ปฏิบตั ิกิจกรรม
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
– การดูแลสุขภาพในชุมชน
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
– โครงงานการสร้ างเสริ มสุขภาพ พลศึกษา 1 ม. 4–6*
และการป้ องกันโรคในชุมชน
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
2. สื่ อโฆษณากับการบริ โภค
2.1 ความหมายและประเภทของสื่ อโฆษณา
2.2 อิทธิพลของสื่ อโฆษณาต่อผูบ้ ริ โภค

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ




ภาษาต่างประเทศ



ภาษาไทย



สํารวจและรวบรวมข้อความจากสื่ อโฆษณาสิ นค้าและบริ การจากสื่ อ
ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
ศึกษาค้ นคว้าเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภคในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนแต่ ละประเทศ
รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับสื่ อโฆษณากับการบริโภค
พูดแสดงความคิดเห็นและเขียนรายงานสรุ ปความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายและประเภทของสื่ อโฆษณา และอิทธิพลของสื่ อโฆษณา
ต่อผูบ้ ริ โภค และโต้วาทีในหัวข้อเรื่ อง “สิ นค้ าที่มีสื่อโฆษณาดีกว่ า
สิ นค้ าที่ผ้ ใู ช้ บอกต่ อ ๆ กัน”

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. สุ่ มนักเรียน 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัติกจิ กรรม การดูแลสุ ขภาพในชุมชน และ
กิจกรรม โครงงานการสร้ างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน ตามที่ได้ รับมอบหมายใน
การเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครู แสดงความคิดเห็นต่ อการปฏิบัตกิ จิ กรรมของนักเรียนและให้
คําแนะนําเพิม่ เติม
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง สื่ อโฆษณากับการ
บริโภค ในหัวข้ อที่ 2.1 ความหมายและประเภทของสื่ อโฆษณา และหัวข้ อที่ 2.2 อิทธิพลของสื่ อ
โฆษณาต่ อผู้บริโภค ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครู แสดงความคิดเห็น
ต่ อการรายงานผลของนักเรียน และให้ ความรู้ที่ถูกต้องเพิม่ เติม
4. ครู นาํ ตัวอย่างภาพโปสเตอร์โฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ มาให้นกั เรี ยนได้
พิจารณาและร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้
– จุดเด่นของสื่ อโฆษณา
– ความชอบและไม่ชอบในสื่ อโฆษณา
– ความน่าสนใจและเร้าความสนใจในการตัดสิ นใจซื้อ
(ครู อาจตั้งประเด็นการแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม)
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5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง สื่ อโฆษณากับการบริ โภค ในหัวข้อที่ 2.1
ความหมายและประเภทของสื่ อโฆษณา และหัวข้อที่ 2.2 อิทธิ พลของสื่ อโฆษณาต่อผูบ้ ริ โภค
เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนศึกษาและสรุ ปความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและประเภทของสื่ อโฆษณา โดยเขียนลง
ในสมุดบันทึก โดยศึกษารายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา
1 ม. 4–6
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันระดมสมองศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิ พลของสื่ อโฆษณาต่อผูบ้ ริ โภค แล้วบันทึกผลการอภิปราย โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมที่หน้าชั้นเรี ยน โดยครู แสดงความ
คิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนและให้ความรู้เรื่ อง สื่ อโฆษณากับการบริ โภค ใน
หัวข้อที่ 2.1 ความหมายและประเภทของสื่ อโฆษณา และหัวข้อที่ 2.2 อิทธิ พลของสื่ อโฆษณาต่อ
ผูบ้ ริ โภค เพิม่ เติม โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย
4. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนร่ วมกันพิจารณาตัวอย่างข้อความในสื่ อโฆษณาสิ นค้าหลากหลายชนิดที่ครู เตรี ยมมา
แล้วสรุ ปข้อความโฆษณาของสิ นค้านั้น ๆ ถึงแนวโน้มและการใช้ถอ้ ยคําโฆษณา
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม ออกเป็ น 2 กลุ่ม จัดโต้วาทีในหัวข้อเรื่ อง “สิ นค้ าที่มีสื่อโฆษณาดีกว่ าสิ นค้ าที่
ผู้ใช้ บอกต่ อ ๆ กัน” โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
• นักเรี ยนอาสาสมัครออกมาบอกความรู้สึกที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมการโต้วาที โดยครู ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนเขียนระบุหลักในการเลือกซื้อสิ นค้ าอุปโภคบริโภคของตนเองมาเป็ นข้ อ ๆ
โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษา
กําหนด แล้ วมานําเสนอและอภิปรายร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป
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3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง สื่ อโฆษณากับการบริโภค ในหัวข้ อที่ 2.3 หลักการ
พิจารณาสื่ อโฆษณาเพือ่ การเลือกบริโภคอย่ างฉลาดและปลอดภัย และหัวข้ อที่ 2.4 การวิเคราะห์
และประเมินสื่ อโฆษณาเพือ่ การเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย ดังรายละเอียดในหนังสื อ
เรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น
อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจ
อย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา โดยปฏิบัติ
นอกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ ว
นํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่ อโฆษณาต่อผูบ้ ริ โภค จากแหล่งการเรี ยนรู้
ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดของโรงเรี ยน สื่ ออินเตอร์เน็ต โดยปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรม
การลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด เพื่อเป็ นการทบทวนความรู ้และสร้างเสริ มการ
เรี ยนรู ้ในเรื่ องดังกล่าวให้เข้าใจมากยิง่ ขึ้น
2. นักเรียนควรศึกษาค้ นคว้าเพิม่ เติมและวิเคราะห์ เกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภคในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนแต่ ละประเทศในประเด็นต่ าง ๆ เช่ น การตัดสิ นใจในการซื้อสิ นค้ า รสนิยมในการบริโภค เป็ นต้ น
แล้วจัดทําเป็ นรายงาน โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
ตามที่สถานศึกษากําหนด

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ตัวอย่างภาพโปสเตอร์โฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
2. ตัวอย่างข้อความในสื่ อโฆษณาสิ นค้าหลากหลายชนิด
3. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับสื่ อโฆษณากับการบริ โภค ในหัวข้อที่ 2.1
ความหมายและประเภทของสื่ อโฆษณา และหัวข้อที่ 2.2 อิทธิ พลของสื่ อโฆษณาต่อผูบ้ ริ โภค
4. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
5. ใบกิจกรรม เรื่ อง การดูแลสุขภาพในชุมชน
6. ใบกิจกรรม เรื่ อง โครงงานการสร้ างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
7. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 15
สื่ อโฆษณากับการบริโภค (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับสิ นค้าและบริ การที่ปลอดภัยและเป็ นธรรมนั้น ผูบ้ ริ โภคจะต้องรู้หลักการ
พิจารณาสื่ อโฆษณาเพื่อการบริ โภค โดยข้อความโฆษณาจะต้องมีลกั ษณะสอดคล้องและเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านการโฆษณา พ.ศ. 2522 มาตรา 22 ได้แก่ ข้อความต้องไม่เป็ นเท็จและ
เกินความเป็ นจริ ง ข้อความต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสิ นค้า ข้อความต้องไม่
สนับสนุนให้มีการกระทําผิดกฎหมาย หรื อเกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชน และต้องระบุขอ้ ความให้
ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด ดังนั้นนักเรี ยนจึงควรเรี ยนรู้และทําความเข้าใจหลักการพิจารณาสื่ อโฆษณา
และวิเคราะห์และประเมินสื่ อโฆษณาที่ดีและไม่ดี ทั้งนี้เพื่อจะได้เลือกซื้อสิ นค้าได้ตรงกับความต้องการและ
มีความปลอดภัยต่อสุ ขภาพ

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วิเคราะห์อิทธิพลของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับสุ ขภาพเพื่อการบริ โภค (พ 4.1 ม. 4–6/2)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายหลักการพิจารณาสื่ อโฆษณาเพื่อการเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัยได้ (K)
2. วิเคราะห์และประเมินสื่ อโฆษณาเพื่อการเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัยได้ (K)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการวิเคราะห์และประเมินสื่ อโฆษณาเพื่อการเลือกบริ โภคอย่างฉลาด
และปลอดภัย (A)
4. มีทกั ษะในการสื่ อสารเพื่อแนะนําความรู้เกี่ยวกับหลักการพิจารณาสื่ อโฆษณาเพื่อการเลือกบริ โภค
อย่างฉลาดและปลอดภัย และการวิเคราะห์และประเมินสื่ อโฆษณาเพื่อการเลือกบริ โภคอย่างฉลาด
และปลอดภัยแก่ผอู้ ื่นได้อย่างคล่องแคล่ว (P)
5. มีทกั ษะในการวิเคราะห์และประเมินสื่ อโฆษณาเพื่อการเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัย (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
– หลักการพิจารณาสื่ อโฆษณา
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
4 ขึ้นไป
เพื่อการเลือกบริ โภคอย่างฉลาด ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
และปลอดภัย
ความคิด*
– การวิเคราะห์และประเมินสื่ อ
โฆษณาเพื่อการเลือกบริ โภค
อย่างฉลาดและปลอดภัย
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ตามดุลยพินิจของครู
ปฏิบตั ิกิจกรรม สรุ ปความเข้ าใจ
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
ด้ วยแผนที่ความคิด
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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5. สาระการเรียนรู้
2. สื่ อโฆษณากับการบริ โภค (ต่อ)
2.3 หลักการพิจารณาสื่ อโฆษณาเพื่อการเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัย
2.4 การวิเคราะห์และประเมินสื่ อโฆษณาเพื่อการเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัย

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ




ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



สํารวจและรวบรวมข้อความสื่ อโฆษณาสิ นค้าและบริ การใน
ท้องตลาด
พูดคุยเกีย่ วกับนําความรู้เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มา
ประยุกต์ ใช้ ในการเลือกบริโภคอาหารและสิ นค้ าของตนเองและ
ครอบครัว
พูดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับหลักการพิจารณาสื่ อโฆษณาเพื่อการ
เลือกบริ โภค และการวิเคราะห์และประเมินสื่ อโฆษณาเพื่อการเลือก
บริ โภค
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ความคิด หรื อแผ่นพับความรู ้ หรื อป้ าย
นิเทศเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับหลักการพิจารณาสื่ อโฆษณาเพื่อ
การเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัย และออกแบบข้อความและ
ภาพประกอบการจัดทําสื่ อโฆษณาที่ดีต่อผูบ้ ริ โภค

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. สุ่ มนักเรียน 2–3 คนออกมานําเสนอผลการเขียนระบุหลักในการเลือกซื้อสิ นค้ าอุปโภคบริโภค
ของตนเอง ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความคิดเห็นต่ อการ
ปฏิบัตกิ จิ กรรมของนักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเรื่องสื่ อโฆษณากับการบริโภค
ในหัวข้ อที่ 2.3 หลักการพิจารณาสื่ อโฆษณาเพือ่ การเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย และ
หัวข้ อที่ 2.4 การวิเคราะห์ และประเมินสื่ อโฆษณาเพือ่ การเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย
ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา
แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
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4. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันตอบคําถามเพื่อทบทวนความรู ้ความเข้าใจจากการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา ใน
ประเด็นต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
– สื่ อโฆษณาหมายถึงอะไร และแบ่งออกได้เป็ นกี่ประเภท (สื่ อโฆษณา หมายถึง เครื่ องมือทาง
การตลาดที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจใช้ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เสนอขายสิ นค้ า หรื อให้ บริ การต่ อ
ผู้บริ โภค และยังเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจใช้ ในการแข่ งขันทางการค้ าอีกด้ วย
โดยสื่ อโฆษณาแบ่ งตามลักษณะสื่ อที่ใช้ โฆษณาออกเป็ น 6 ประเภท คือ การโฆษณาผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณาผ่ านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การโฆษณานอกสถานที่ ป้ ายโฆษณา และสื่ อ
เคลื่อนที่ การโฆษณาโดยใช้ จดหมายตรง การโฆษณาโดยใช้ สมุดโทรศัพท์ และการโฆษณา
โดยการจัดแสดงสิ นค้ า)
– สื่ อโฆษณามีอิทธิพลต่อผูบ้ ริ โภคอย่างไร (สร้ างความเข้ าใจในคุณสมบัติของสิ นค้ าและบริ การ
สร้ างแรงกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการทดลองใช้ และสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดความสนใจที่จะซื อ้
สิ นค้ าและบริ การ)
(ครู อาจใช้คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้)
5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง สื่ อโฆษณากับการบริ โภค ในหัวข้อที่ 2.3
หลักการพิจารณาสื่ อโฆษณาเพื่อการเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัย และหัวข้อที่ 2.4 การ
วิเคราะห์และประเมินสื่ อโฆษณาเพื่อการเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัย เพื่อเป็ นการ
กระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ร่ วมกันศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับหลักการพิจารณาสื่ อ
โฆษณาเพื่อการเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัย โดยศึกษารายละเอียดในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บันทึกผลการอภิปรายลงในสมุด โดยใช้เวลา
ตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 1–2 กลุ่ม ออกมานําเสนอผลการอภิปรายที่หน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ขอ้ เสนอแนะ
เพิ่มเติม
3. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง สื่ อโฆษณากับการบริ โภค ในหัวข้อที่ 2.3 หลักการพิจารณาสื่ อโฆษณาเพื่อการ
เลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัย และหัวข้อที่ 2.4 การวิเคราะห์และประเมินสื่ อโฆษณาเพื่อ
การเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัย เพิ่มเติม โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้
นักเรี ยนดูประกอบการอธิบาย หรื อนําตัวอย่างข้อความโฆษณาสิ นค้าและบริ การชนิดต่าง ๆ 2–3
ตัวอย่างที่เตรี ยมมาให้นกั เรี ยนพิจารณาร่ วมกัน
4. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม สรุ ปความเข้ าใจด้ วยแผนที่ความคิด โดยเขียนแผนที่ความคิดสรุ ปความ
เข้าใจเรื่ องหลักการพิจารณาสื่ อโฆษณาเพื่อการบริ โภค ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้
หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู
กําหนด
2. นักเรี ยนจับคู่กบั เพื่อนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบตั ิกิจกรรม แล้วตรวจสอบความถูกต้องตามที่ครู
เฉลยตามลําดับ

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์และประเมินสื่ อโฆษณา โดยเลือกตัวอย่างข้อความโฆษณาสิ นค้าและ
บริ การที่ครู เตรี ยมมา โดยแบ่งข้อความโฆษณาออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่น่าเชื่อถือและมี
แนวโน้มที่จะเลือกซื้อสิ นค้าและบริ การชนิดดังกล่าว และกลุ่มที่ไม่น่าเชื่อถือและมีแนวโน้มที่
จะไม่เลือกซื้อสิ นค้าและบริ การชนิดดังกล่าว และให้ปรับข้อความโฆษณาที่ไม่น่าเชื่อถือให้เป็ น
ข้อความโฆษณาที่เชื่อถือได้ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. นักเรี ยนอาสาสมัคร 1–2 คนออกมานําเสนอผลการวิเคราะห์และประเมินสื่ อโฆษณาที่หน้าชั้น
เรี ยน โดยครู แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยน พร้อมทั้งให้ความรู้ที่ถูกต้อง
เพิ่มเติม

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบัตกิ จิ กรรม สํารวจสื่อโฆษณาสินค้ าและบริ การและกิจกรรม ทดลอง
ออกแบบสื่อโฆษณาที่ดีต่อผู้บริโภคด้ วยตนเอง ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือใน
แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้
เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วมานําเสนอในการเรียน
ครั้งต่ อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง โรคไม่ ตดิ ต่ อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพของคนไทย ใน
หัวข้ อที่ 3.1 ความหมายและความสํ าคัญของโรคไม่ ตดิ ต่ อ และหัวข้ อที่ 3.2 ตัวอย่ างโรคไม่ตดิ ต่ อ
ที่สําคัญ ในหัวข้ อย่ อยที่ 1. โรคมะเร็งเต้ านม ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของ
โรงเรียน ฯลฯ มาล่ วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็น
ลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาใน
กิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันในการ
เรียนครั้งต่ อไป
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรนําความรู ้เกี่ยวกับหลักการพิจารณาสื่ อโฆษณาเพื่อการเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและ
ปลอดภัย และการวิเคราะห์และประเมินสื่ อโฆษณาเพื่อการเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัยไป
ปรับใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ และแนะนําให้แก่สมาชิกในครอบครัวของตนเอง ตลอดจน
หาโอกาสเผยแพร่ ความรู้ดงั กล่าวให้แก่สมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างเสริ มให้ทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
2. นักเรียนควรนําความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ ในการเลือกบริโภคอาหารและสิ นค้ า
ของตนเองและครอบครัว โดยวางแผนการเลือกสื่ อโฆษณาทีด่ ีเพือ่ การตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้ าอย่ าง
ประหยัด คุ้มค่ า เหมาะสมกับรายได้ ของตนเองและครอบครัว

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ตัวอย่างข้อความจากสื่ อโฆษณาสิ นค้าและบริ การชนิดต่าง ๆ
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับสื่ อโฆษณากับการบริ โภค ในหัวข้อที่ 2.3 หลักการ
พิจารณาสื่ อโฆษณาเพื่อการเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัย และหัวข้อที่ 2.4 การวิเคราะห์และ
ประเมินสื่ อโฆษณาเพื่อการเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัย
3. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
4. ใบกิจกรรม เรื่ อง สรุ ปความเข้ าใจด้ วยแผนที่ความคิด
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 16
โรคไม่ ติดต่ อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพของคนไทย
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
โรคไม่ติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดจากความผิดปกติหรื อความเสื่ อมโทรมของร่ างกายและจิตใจ ไม่
สามารถที่จะติดต่อไปยังผูอ้ ื่นได้ โรคไม่ติดต่อเป็ นปัญหาสุ ขภาพและเป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวิตของคนไทย
ซึ่งสาเหตุสาํ คัญของการเป็ นโรคไม่ติดต่อนั้นเกิดจากการมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่ดี
โรคมะเร็ งเต้านมพบมากในผูห้ ญิงที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป สาเหตุเกิดจากกรรมพันธุ์และผูท้ ี่เป็ นโรค
ของเต้านมเรื้ อรัง ผูท้ ี่เป็ นโรคมะเร็ งเต้านมจะพบก้อนเนื้อแข็งอยูภ่ ายในเต้านม อาจมีน้ าํ เหลืองไหลออกมา
นักเรี ยนจึงควรเรี ยนรู ้และดูแลสุ ขภาพตนเองให้แข็งแรงปราศจากโรคมะเร็ งตามแนวทางการป้ องกันโรคที่
ถูกต้อง

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้ องกันการเจ็บป่ วยและการตายของคนไทย (พ 4.1 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของโรคไม่ติดต่ออย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายสาเหตุ อาการ และการป้ องกันโรคมะเร็ งเต้านมอย่างถูกต้องได้ (K)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการป้ องกันโรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุขภาพของคนไทย (A)
4. เสนอแนะและปฏิบตั ิตามแนวทางการป้ องกันโรคไม่ติดต่อเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองอย่าง
ถูกต้องได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
– ความหมายและความสําคัญ
ของโรคไม่ติดต่อ
– โรคมะเร็ งเต้านม

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ตามดุลยพินิจของครู
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– สํารวจสื่ อโฆษณาสิ นค้ าและ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
บริ การ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
– ทดลองออกแบบสื่ อโฆษณาที่ ดี
ต่ อผู้บริ โภคด้ วยตนเอง
– วิเคราะห์ กรณี ศึกษาเรื่ อง
โรคมะเร็ งเต้ านม
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
3. โรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพของคนไทย
3.1 ความหมายและความสําคัญของโรคไม่ติดต่อ
3.2 ตัวอย่างโรคไม่ติดต่อที่สาํ คัญ
1. โรคมะเร็ งเต้านม

6. แนวทางบูรณาการ
สั งคมศึกษาฯ



ศึกษาเกีย่ วกับสถานการณ์ ของโรคไม่ ตดิ ต่อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพของ
คนไทยในปัจจุบัน

145

ภาษาต่างประเทศ



คณิ ตศาสตร์



ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



ศิลปะ
วิทยาศาสตร์




รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับโรคมะเร็งเต้ านม
สํารวจและรวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดโรคไม่ติดต่อที่เป็ นสาเหตุของ
การเจ็บป่ วยและการเสี ยชีวิตของคนไทยในแต่ละปี จนถึงปั จจุบนั
พูดคุยแสดงความคิดเห็น หรื ออภิปราย หรื อเขียนสรุ ปเกี่ยวกับ
ความหมายและความสําคัญของโรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพ
ของคนไทย และความรู ้เกี่ยวกับโรคมะเร็ งเต้านมซึ่งเป็ นตัวอย่างโรค
ไม่ติดต่อที่สาํ คัญของคนไทย
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ความคิด แผ่นพับ ป้ ายนิเทศเผยแพร่
ความรู ้เกี่ยวกับโรคมะเร็ งเต้านมและแนวทางการป้ องกันและรักษา
โรค
วาดภาพ/ระบายสี ภาพการ์ตูนแสดงวิธีการตรวจเต้านมที่ถูกต้อง
ศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกลไกการเกิดโรคมะเร็ งเต้านมตามหลัก
วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสร้างเสริ มองค์ความรู ้

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. สุ่ มนักเรียน 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัติกจิ กรรม สํารวจสื่อโฆษณาสินค้ าและบริ การ
และกิจกรรม ทดลองออกแบบสื่อโฆษณาที่ดตี ่ อผู้บริ โภคด้ วยตนเอง ตามที่ได้ รับมอบหมายใน
การเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครู แสดงความคิดเห็นต่ อการปฏิบัตกิ จิ กรรมของนักเรียนและให้
คําแนะนําเพิม่ เติม
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับโรคไม่ตดิ ต่ อที่เป็ นปัญหา
สุ ขภาพของคนไทย ในหัวข้ อที่ 3.1 ความหมายและความสํ าคัญของโรคติดต่ อ และหัวข้ อที่ 3.2
ตัวอย่างโรคไม่ ตดิ ต่ อที่สําคัญ ในหัวข้ อย่ อยที่ 1. โรคมะเร็งเต้ านม ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับ
มอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบ
คําถามดังกล่าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
4. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันยกตัวอย่างโรคไม่ติดต่อที่สาํ คัญที่รู้จกั
5. ครู แจกตัวอย่างแผ่นพับเผยแพร่ ความรู้เรื่ อง โรคมะเร็ งชนิดต่าง ๆ ให้นกั เรี ยนได้ร่วมกันศึกษา
หรื อสื่ อแผนภาพการเกิดโรคมะเร็ ง (ครู เตรี ยมแผ่นพับหรื อจัดทําแผนภาพมาล่วงหน้า) และถาม
คําถามนักเรี ยนดังนี้
– นักเรี ยนมีความรู้ในเรื่ องโรคมะเร็ งอย่างไรบ้าง (ตอบได้ โดยอิสระ)
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– โรคมะเร็ งมีอนั ตรายต่อสุขภาพของผูป้ ่ วยอย่างไร (ขึน้ อยู่กบั โรคมะเร็ วชนิดนั้น ๆ แต่
โรคมะเร็ งทุกชนิดล้ วนทําให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดความทุกข์ ทรมานจากการเจ็บป่ วยที่ เกิดขึน้ และทําให้
เสี ยชี วิต)
6. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง โรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพของคนไทย
ในหัวข้อที่ 3.1 ความหมายและความสําคัญของโรคไม่ติดต่อ และหัวข้อที่ 3.2 ตัวอย่างโรคไม่
ติดต่อที่สาํ คัญ ในหัวข้อย่อยที่ 1. โรคมะเร็ งเต้านม เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความ
สนใจในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง โรคไม่ติดต่อที่เป็ นปั ญหาสุขภาพของคนไทย ในหัวข้อที่ 3.1 ความหมายและ
ความสําคัญของโรคไม่ติดต่อ โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดู หรื อนํา
ตารางแสดงข้อมูลสถิตสาเหตุของการเจ็บป่ วยและการเสี ยชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อที่สาํ คัญของ
คนไทยในปี ต่าง ๆ จนถึงปัจจุบนั และให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็น
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ร่ วมกันศึกษาเรื่ อง โรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุขภาพของคน
ไทย ในหัวข้อที่ 3.2 ตัวอย่างโรคไม่ติดต่อที่สาํ คัญ ในหัวข้อย่อยที่ 1. โรคมะเร็ งเต้านม แล้วสรุ ป
โดยสร้างเป็ นแผนที่ความคิด โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันนําเสนอแผนที่ความคิด โดยครู ให้ความรู ้ที่ถูกต้องเพิ่มเติม
4. ครู ให้ความรู ้เกี่ยวกับโรคมะเร็ งเต้านมเพิ่มเติม โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้
นักเรี ยนดูประกอบการอธิบาย
5. ครูให้ ความรู้เสริมอาเซียน ดังนี้
– ข้ อมูลสถิตสิ าเหตุสําคัญของการเสี ยชีวติ ของประชากรในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่ า
โรคมะเร็ง (รวมทุกชนิด) เป็ นสาเหตุสําคัญที่จัดอยู่ใน 5 อันดับแรกของสาเหตุสําคัญของการ
เสี ยชีวติ ของประชากรทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน
– การรับประทานปลาร้ าดิบ ทีม่ กั ทําจากปลานํา้ จืดขนาดเล็กหมักกับรําข้ าวและเกลือบรรจุใส่ ไห
หมัก ไว้ 7–8 เดือนซึ่งเป็ นอาหารประจําท้ องถิ่นของภาคอีสานของไทยและประเทศสมาชิก
อาเซียนบางประเทศ ได้ แก่ ลาว รวมถึงบางส่ วนของเวียดนาม เป็ นอีกสาเหตุหนึ่งของโอกาส
ในการเป็ นมะเร็งเซลล์ ท่อนํา้ ดีตบั ได้
6. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
• นักเรี ยนเล่นเกมแข่งตอบคําถาม โดยแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่มเท่า ๆ กัน และมีวิธีการเล่นดังนี้
1) กําหนดเวลาให้แต่ละกลุ่มคิดคําถามเกี่ยวกับโรคมะเร็ งเต้านมให้ได้จาํ นวนข้อมากที่สุด
2) ครู ให้สญ
ั ญาณเริ่ มเล่นเกม โดยให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็ นผูถ้ ามคําถามที่กลุ่มตนเองตั้งให้กลุ่ม
ตรงข้ามคนใดคนหนึ่งตอบ (ให้แต่ละกลุ่มผลัดกันเป็ นผูถ้ ามและผูต้ อบคําถาม)
3) กลุ่มใดตอบได้ถูกต้องมากที่สุดเป็ นฝ่ ายชนะ ให้กลุ่มที่แพ้ทาํ อะไรก็ได้ตามความต้องการของ
กลุ่มที่ชนะ
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ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม วิเคราะห์ กรณี ศึกษาเรื่ อง โรคมะเร็ งเต้ านม ดังรายละเอียดในใบกิจกรรม
ที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยใช้เวลา
ตามที่ครู กาํ หนด
2. นักเรี ยนอาสาสมัครผลัดเปลี่ยนกันรายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมตามลําดับ โดยครู ตรวจสอบ
ความถูกต้องในการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนและให้ความรู้เพิ่มเติม
3. ครู ถามคําถามนักเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน ดังนี้
– นักเรี ยนจะมีวิธีป้องกันโรคมะเร็ งได้อย่างไร (ไม่ เสริ มทรวงอกด้ วยการฉี ดสารแปลกปลอมเข้ า
ไปที่ เต้ านม และหมัน่ สังเกตความผิดปกติที่เกิดขึน้ บริ เวณเต้ านมของตนเองอย่ างสมํา่ เสมอ
โดยเฉพาะเมื่อมีอายุ 20 ปี ขึน้ ไปควรตรวจเต้ านมด้ วยตนเองอย่ างน้ อยเดือนละครั้ ง ถ้ ามีอาการ
อักเสบหรื อเป็ นฝี ที่ เต้ านม หรื อพบความผิดปกติเกิดขึน้ ควรรี บไปพบแพทย์ )

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในเรื่อง โรคไม่ ตดิ ต่ อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพของคนไทย ในหัวข้ อ
ที่ 3.2 ตัวอย่ างโรคไม่ตดิ ต่ อที่สําคัญ (ต่ อ) ในหัวข้ อย่อยที่ 2. โรคหลอดเลือดสมอง ดังรายละเอียด
ในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ ต่าง ๆ
เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่ วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือ
สนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา โดย
ปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด
แล้วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็ งเต้านม จากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด
ของโรงเรี ยน สื่ ออินเตอร์เน็ต โดยปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่
เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด เพื่อเป็ นการทบทวนความรู ้และสร้างเสริ มการเรี ยนรู ้ในเรื่ องดังกล่าว
ให้เข้าใจมากยิง่ ขึ้น
2. นักเรี ยนควรนําแนวทางการป้ องกันโรคมะเร็ งเต้านมไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน และแนะนําให้แก่
สมาชิกในครอบครัวของตนเอง ตลอดจนสมาชิกในชุมชน เพื่อสร้างเสริ มการมีสุขภาพที่ดี
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9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผ่นพับเผยแพร่ ความรู้เรื่ อง โรคมะเร็ งชนิดต่าง ๆ หรื อสื่ อแผนภาพการเกิดโรคมะเร็ ง
2. ตารางแสดงข้อมูลสถิตสาเหตุของการเจ็บป่ วยและการเสี ยชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อที่สาํ คัญของคนไทย
ในปี ต่าง ๆ จนถึงปั จจุบนั
3. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับโรคมะเร็ งเต้านม
4. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
5. ใบกิจกรรม เรื่ อง สํารวจสื่ อโฆษณาสิ นค้ าและบริ การ
6. ใบกิจกรรม เรื่ อง ทดลองออกแบบสื่ อโฆษณาที่ ดีต่อผู้บริ โภคด้ วยตนเอง
7. ใบกิจกรรม เรื่ อง วิเคราะห์ กรณี ศึกษาเรื่ อง โรคมะเร็ งเต้ านม
8. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
11. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 17
โรคไม่ ติดต่ อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพของคนไทย (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
โรคหลอดเลือดสมอง เป็ นความผิดปกติของหลอดเลือดแดงในสมอง โดยอาจมีการแตก ตีบ หรื อ
ตันของหลอดเลือดแดง ทําให้เนื้อสมองบางส่วนหยุดทํางาน จนทําให้ร่างกายเป็ นอัมพาต นักเรี ยนจึงควร
เรี ยนรู ้วธิ ี การป้ องกันโรคดังกล่าวเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและไม่เป็ นโรคติดต่อที่เป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวิต
ของคนไทย

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้ องกันการเจ็บป่ วยและการตายของคนไทย (พ 4.1 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายสาเหตุ อาการ ข้อควรปฏิบตั ิสาํ หรับผูป้ ่ วย และการป้ องกันโรคหลอดเลือดสมองอย่างถูกต้อง
ได้ (K)
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการป้ องกันโรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุขภาพของคนไทย (A)
3. เสนอแนะและปฏิบตั ิตามหลักการป้ องกันโรคไม่ติดต่อเพื่อการดูแลสุ ขภาพของตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับโรค
หลอดเลือดสมอง

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
3. โรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพของคนไทย (ต่อ)
3.2 ตัวอย่างโรคไม่ติดต่อที่สาํ คัญ (ต่อ)
2. โรคหลอดเลือดสมอง

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ



คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย




การงานอาชีพฯ



วิทยาศาสตร์



รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับโรคหลอดเลือดสมอง
บวก–ลบจํานวนสมาชิกในการแบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม
พูดคุยแสดงความคิดเห็น หรื ออภิปราย หรื อเขียนสรุ ปเกี่ยวกับ
ความหมายและความสําคัญของโรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพ
ของคนไทย และความรู ้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็ น
ตัวอย่างโรคไม่ติดต่อที่สาํ คัญของคนไทย
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ความคิด แผ่นพับ ป้ ายนิเทศเผยแพร่
ความรู ้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง และแนวทางการป้ องกันและ
รักษาโรค
ศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกลไกการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตามหลัก
วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสร้างเสริ มองค์ความรู ้
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับโรคไม่ตดิ ต่ อที่เป็ นปัญหา
สุ ขภาพของคนไทย ในหัวข้ อที่ 3.2 ตัวอย่ างโรคไม่ ตดิ ต่ อที่สําคัญ (ต่ อ) ในหัวข้ อย่อยที่ 2. โรค
หลอดเลือดสมอง ทีส่ งสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ าในการเรียน
ครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ อง
เพิม่ เติม
3. ครู ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของสมองในแต่ละส่วนผ่านกิจกรรม มาทบทวน
มาทบทวนเรื่ อง หน้าที่ของสมอง...แต่ละส่วนกันก่อน โดยเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่ อง โรคหลอดเลือด
สมอง ดังรายละเอียดในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 หน่วยการ
เรี ยนรู ้ที่ 3 ใส่ใจสุ ขภาพ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 17 โรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพของคน
ไทย (ต่อ) เฟรมที่ 409
4. ครู แสดงภาพลักษณะของหัวใจมนุษย์ ที่แสดงหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (ภาพ
โปสเตอร์แสดงลักษณะการไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจ) และสุ่มตัวแทนนักเรี ยน 2 คนออกมา
อธิ บายการทํางานของการไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจ ส่วนนักเรี ยนคนอื่น ๆ ในชั้นเรี ยนร่ วมแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ทดสอบความเข้าใจของนักเรี ยนหลังจากที่ได้มอบหมายให้ไปอ่านเนื้อหา
จากบทเรี ยนมาล่วงหน้าจากการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา)
5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง โรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพของคนไทย
ในหัวข้อที่ 3.2 ตัวอย่างโรคไม่ติดต่อที่สาํ คัญ (ต่อ) ในหัวข้อย่อยที่ 2. โรคหลอดเลือดสมอง เพื่อ
เป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ร่ วมกันศึกษาเรื่ อง โรคไม่ติดต่อที่เป็ นปั ญหาสุขภาพของคน
ไทย ในหัวข้อที่ 3.2 ตัวอย่างโรคไม่ติดต่อที่สาํ คัญ (ต่อ) ในหัวข้อย่อยที่ 2. โรคหลอดเลือดสมอง
โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด แล้วสรุ ปโดยสร้างเป็ นแผนที่ความคิด โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันนําเสนอแผนที่ความคิด โดยครู ให้ความรู ้ที่ถูกต้องเพิ่มเติม
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3. ครู ให้ความรู ้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มเติม พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
บุหรี่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้
นักเรี ยนดูประกอบการอธิบาย แล้วนําเข้ าสู่ ความรู้เสริมอาเซียนที่มคี วามสั มพันธ์ กนั ดังนี้
– จากการประชุ มรัฐมนตรีสาธารณสุ ขอาเซียนครั้งที่ 11 ณ จังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2555) ที่ผ่านมา
ได้ มกี ารลงนามทําข้ อตกลงประเทศสมาชิกอาเซียนให้ ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้ านสุ ขภาพของ
ประชาชน โดยเฉพาะการกําหนดให้ มกี ารเร่ งรัดมาตรการที่จะทําให้ ประชาชนลดละเลิกการ
สู บบุหรี่ การดื่มสุ รา เพิม่ การออกกําลังกาย และการให้ ความใส่ ใจในการดูแลสุ ขภาพและการใช้
ชีวติ เพือ่ ให้ มสี ุ ขภาพที่ดี
4. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
• นักเรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันระดมความคิดเห็นและสรุ ปผลเกี่ยวกับโรค
หลอดเลือดสมอง โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด ในประเด็นต่อไปนี้
1. หากนักเรี ยนพบว่า มีสมาชิกในครอบครัวหรื อผูท้ ี่รู้จกั ตรวจพบว่าเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง
นักเรี ยนควรให้คาํ แนะนําข้อควรปฏิบตั ิอย่างไร (1. ควรงดบุหรี่ และเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
และควรรั บประทานยาตามแพทย์ สั่ง และถ้ าหากเป็ นผู้ป่วยโรคความดันโลหิ ตสูง เบาหวาน
หรื อภาวะไขมันในเลือดสูงต้ องดูแลรั กษาโรคควบคู่อย่ างจริ งจัง 2. ผู้ป่วยที่มีอาการอัมพาต
หากยังขยับตัวไม่ ได้ ควรมีผ้ ชู ่ วยเหลือดูแลผู้ป่วย โดยให้ ช่วยพลิกตัวผู้ป่วยไปมาทุก 2 ชั่วโมง
เพื่อป้ องกันไม่ ให้ เกิดแผลกดทับที่ก้น หลัง และข้ อต่ อต่ าง ๆ และช่ วยบริ หารข้ อให้ ผ้ ปู ่ วยโดย
การเหยียดและงอแขนขาทุก ๆ ข้ อต่ อบ่ อย ๆ เพื่อป้ องกันไม่ ให้ ข้อยึด เมื่อผู้ป่วยอาการดีขึน้ ให้
ผู้ป่วยหมัน่ บริ หารกล้ ามเนือ้ และพยายามใช้ แขนขาด้ วยตัวเองจะได้ ฟื้นตัวเร็ วขึน้ )
2. นักเรี ยนจะมีแนวทางในการปฏิบตั ิตนเพื่อป้ องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างไร
(1. งดสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ลดอาหารที่มีไขมันมาก ถ้ าอ้ วน
ให้ ลดนํา้ หนักตัวและออกกําลังกายเป็ นประจํา จะช่ วยลดความเสี่ ยงที่จะเกิดภาวะหลอดเลือด
แดงแข็ง 2. ควรตรวจร่ างกายเป็ นประจําทุกปี ถ้ ามีภาวะผิดปกติจะได้ รีบรั กษา และให้ รักษา
อย่ างต่ อเนื่อง จะได้ สามารถควบคุมภาวะผิดปกติลงได้ และ 3. ผู้ป่วยที่ เป็ นโรคหั วใจควร
รั บประทานยาและปฏิบัติตนตามแพทย์ สั่ง เพื่อป้ องกันการเกิดลิ่มเลือดที่หัวใจแล้ วหลุดลอย
ไปอุดตันในหลอดเลือดสมอง

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
• นักเรี ยนแต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมที่หน้าชั้นเรี ยนตามลําดับ โดยครู ให้
ความรู ้ที่ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
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2. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาประวัตกิ ารเจ็บป่ วยด้ วยโรคหลอดเลือดสมองของสมาชิกใน
ครอบครัว โดยสั มภาษณ์ จากพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และร่ วมกันวางแผนการป้ องกันโรค
หลอดเลือดสมอง โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้วมานํามาเสนอในการเรียนครั้งต่ อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง โรคไม่ ตดิ ต่ อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพของคนไทย ใน
หัวข้ อที่ 3.2 ตัวอย่ างโรคไม่ตดิ ต่ อที่สําคัญ (ต่ อ) ในหัวข้ อย่อยที่ 3. โรคอ้ วน ดังรายละเอียดใน
หนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่ วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือ
สนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา โดย
ปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด
แล้วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง จากแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ เช่น
ห้องสมุดของโรงเรี ยน สื่ ออินเตอร์เน็ต เพื่อเป็ นการทบทวนความรู้และสร้างเสริ มการเรี ยนรู้ในเรื่ อง
ดังกล่าวให้เข้าใจมากยิง่ ขึ้น
2. นักเรี ยนควรนําแนวทางการป้ องกันโรคหลอดเลือดสมองไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน และแนะนํา
ให้แก่สมาชิกในครอบครัวของตนเอง ตลอดจนสมาชิกในชุมชน เพื่อสร้างเสริ มการมีสุขภาพที่ดี

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพลักษณะของหัวใจมนุษย์ ที่แสดงหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (ภาพโปสเตอร์แสดง
ลักษณะการไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจของมนุษย์)
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
3. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 18
โรคไม่ ติดต่ อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพของคนไทย
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
โรคอ้วนคือการที่ร่างกายมีน้ าํ หนักเกินกว่านํ้าหนักปกติร้อยละ 20 ขึ้นไป และเป็ นโรคที่เป็ นสาเหตุ
ของการเกิดโรคไม่ติดต่ออื่น ๆ ได้มากมาย สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไป ขาดการออก
กําลังกาย พันธุกรรม และความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ นักเรี ยนจึงควรเรี ยนรู ้วิธีการป้ องกันโรคดังกล่าวเพื่อ
การมีสุขภาพที่ดีและไม่เป็ นโรคติดต่อที่เป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวิตของคนไทย

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้ องกันการเจ็บป่ วยและการตายของคนไทย (พ 4.1 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายวิธีการประเมินความอ้วน ความสัมพันธ์ของความอ้วนกับสุ ขภาพ และสาเหตุของโรคอ้วน
และการลดนํ้าหนักและการควบคุมนํ้าหนัก อาการ ข้อควรปฏิบตั ิสาํ หรับผูป้ ่ วย และการป้ องกันโรค
อ้วนอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายแนวทางการลดนํ้าหนักและการควบคุมนํ้าหนักด้วยวิธีการที่และปลอดภัยได้ (K)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการป้ องกันโรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุขภาพของคนไทย (A)
4. เสนอแนะและปฏิบตั ิตามหลักการป้ องกันโรคไม่ติดต่อเพื่อการดูแลสุ ขภาพของตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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วิธีการวัดและประเมินผล
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม แผนผังเรื่ องโรค
เพิ่มความเข้ าใจ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
3. โรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพของคนไทย (ต่อ)
3.2 ตัวอย่างโรคไม่ติดต่อที่สาํ คัญ (ต่อ)
3. โรคอ้วน

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ



คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย




การงานอาชีพฯ



วิทยาศาสตร์



รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับโรคอ้ วน
คํานวณหาค่าดัชนีมวลกายเพื่อประเมินภาวะความอ้วน
พูดคุยแสดงความคิดเห็น หรื ออภิปราย หรื อเขียนสรุ ปเกี่ยวกับ
ความหมายและความสําคัญของโรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพ
ของคนไทย และความรู ้เกี่ยวกับโรคอ้วนซึ่งเป็ นตัวอย่างโรคไม่ติดต่อ
ที่สาํ คัญของคนไทย
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ความคิด แผ่นพับ ป้ ายนิเทศเผยแพร่
ความรู ้เกี่ยวกับโรคอ้วน และแนวทางการป้ องกันและรักษาโรค
ศึกษาค้นคว้าความรู ้เกี่ยวกลไกการเกิดโรคอ้วนตามหลักวิทยาศาสตร์
การแพทย์เพือ่ สร้างเสริ มองค์ความรู้

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. สุ่ มนักเรียน 2–3 คน ออกมานําเสนอผลการศึกษาประวัตกิ ารเจ็บป่ วยด้ วยโรคหลอดเลือดสมอง
ของสมาชิกในครอบครัวและการวางแผนการป้องกันโรค ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้ง
ที่ผ่านมา โดยครูแสดงความคิดเห็นต่ อการปฏิบัตกิ จิ กรรมของนักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
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3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับโรคไม่ตดิ ต่ อที่เป็ นปัญหา
สุ ขภาพของคนไทย ในหัวข้ อที่ 3.2 ตัวอย่ างโรคไม่ ตดิ ต่ อที่สําคัญ (ต่ อ) ในหัวข้ อย่อยที่ 3. โรค
อ้วน ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่าน
มา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
4. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันตอบคําถามเพื่อทบทวนความรู ้ความเข้าใจจากการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา ใน
ประเด็นต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
– นักเรี ยนจะแนะนําสมาชิกในครอบครัวหรื อในชุมชนของนักเรี ยนให้ป้องกันโรคหลอดเลือด
สมองด้วยวิธีการใดบ้าง (1. งดบุหรี่ หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่ องดื่มที่ มีแอลกอฮอล์ ลดอาหารที่มี
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ลดอาหารที่ มีไขมันมาก ถ้ าอ้ วนให้ ลดนํา้ หนักตัวและออกกําลังกาย
เป็ นประจํา จะช่ วยลดความเสี่ ยงที่จะเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง 2. ควรตรวจร่ างกายเป็ น
ประจําทุกปี ถ้ ามีภาวะผิดปกติจะได้ รีบรั กษา และให้ รักษาอย่ างต่ อเนื่องจะได้ สามารถควบคุม
ภาวะผิดปกติลงได้ และ 3. ผู้ป่วยที่ เป็ นโรคหั วใจควรรั บประทานยาและปฏิบัติตนตามแพทย์
สั่ง เพื่อป้ องกันการเกิดลิ่มเลือดที่หัวใจแล้ วหลุดลอยไปอุดตันในหลอดเลือดสมอง)
(ครู อาจใช้คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้)
5. ให้นกั เรี ยนดูภาพแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่าง ภาพที่ 1 บุคคลที่มีรูปร่ างอ้วน กับภาพที่ 2.
บุคคลที่มีรูปร่ างปกติ ที่ครู เตรี ยมมา แล้วสนทนาร่ วมกันเกี่ยวกับความรู ้ในเรื่ องดังกล่าวจาก
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และตอบคําถามร่ วมกัน ตัวอย่างเช่น
– นักเรี ยนบุคคลใดมีแนวโน้มเป็ นโรคอ้วน (บุคคลในภาพที่ 1)
– เพราะเหตุบุคคลดังกล่าวจึงเป็ นโรคอ้วน (ขึน้ อยู่กับหลายสาเหตุ เช่ น การถ่ ายทอดทาง
พันธุกรรม พฤติกรรมการรั บประทานอาหารที่เกินความต้ องการของร่ างกายหรื อรั บประทาน
อาหารจําพวกแป้ ง ไขมันมากเกินไปจนสะสมในร่ างกาย การขาดการออกกําลังกาย หรื อการ
เกิดโรคบางชนิดที่ส่งผลต่ อการทํางานของร่ างกาย)
(ครู อาจใช้คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้)
6. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง โรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพของคนไทย
ในหัวข้อที่ 3.2 ตัวอย่างโรคไม่ติดต่อที่สาํ คัญ (ต่อ) ในหัวข้อย่อยที่ 3. โรคอ้วน เพื่อเป็ นการ
กระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
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ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง โรคไม่ติดต่อที่เป็ นปั ญหาสุขภาพของคนไทย ในหัวข้อที่ 3.2 ตัวอย่างโรคไม่
ติดต่อที่สาํ คัญ (ต่อ) ในหัวข้อย่อยที่ 3. โรคอ้วน โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้
นักเรี ยนดูประกอบการอธิบาย พร้อมกับนํากราฟแสดงเกณฑ์อา้ งอิงการเจริ ญเติบโตนํ้าหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูง ของสํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมาให้นกั เรี ยนดู
ประกอบการอธิบายเพิ่มเติม (ดูรายละเอียดของกราฟแสดงเกณฑ์อา้ งอิงการเจริ ญเติบโตนํ้าหนัก
ตามเกณฑ์ส่วนสูง ได้ในสื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หน่วยการ
เรี ยนรู ้ที่ 3 ใส่ใจสุ ขภาพ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 18 โรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพของคน
ไทย (ต่อ) เฟรมที่ 433–434 ประกอบ)
2. ครูให้ ความรู้เสริมอาเซียน ดังนี้
– การประชุ มรัฐมนตรีสาธารณสุ ขแห่ งอาเซียนครั้งที่ 11 ณ จังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2555) ที่ผ่านมา
พบข้ อมูลเกีย่ วกับค่ าดัชนีมวลกาย (BMI) ของประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มนี ํา้ หนัก
เกินมาตรฐานเข้ าข่ ายโรคอ้วน เมือ่ คํานวณกับสั ดส่ วนของประชากรของประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียน พบว่า 3 ลําดับแรกมีที่มปี ระชากรเข้ าข่ ายโรคอ้วน ได้ แก่ ประชากรของ
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เมียนมา และลาว ตามลําดับ
3. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิม่ เติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันสร้างแผนที่ความคิดสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับ
โรคอ้วน และจัดรายการอาหารสําหรับผูท้ ี่เป็ นโรคอ้วน ในช่วงเวลา 1 อาทิตย์ เพื่อช่วยลดและ
ควบคุมนํ้าหนักให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. นักเรี ยนอาสาสมัคร 4–5 คน ออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู
ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยน พร้อมทั้งให้ความรู ้และคําแนะนําที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม แผนผังเรื่ องโรค เพิ่มความเข้ าใจ ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจก
ให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู
กําหนด
2. สุ่มนักเรี ยนประมาณ 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู
ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนและให้ความรู ้ที่ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
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2. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบัตกิ จิ กรรม ประเมินความอ้ วนของตนเอง และกิจกรรม วางแผนการ
ควบคุมนํ้าหนัก ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลา
เรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วมานําเสนอในการเรียนครั้งต่ อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
ในหัวข้ อที่ 4.1 ความหมายและความสํ าคัญของสุ ขภาพ และการวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของ
ตนเองและครอบครัว และหัวข้ อที่ 4.2 การประเมินภาวะสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว ดัง
รายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า โดยปฏิบัตนิ อกเวลา
เรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วนํามา
สนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคอ้วน ตลอดจนโรคไม่ติดต่ออื่น ๆ ที่เป็ นปั ญหาสุขภาพ
ของคนไทย เช่น โรคมะเร็ งตับ โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิ ตสูง จากแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ
เช่น ห้องสมุดของโรงเรี ยน สื่ ออินเตอร์เน็ต โดยปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลด
เวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด เพื่อเป็ นการทบทวนความรู ้และสร้างเสริ มการเรี ยนรู ้
ในเรื่ องดังกล่าวให้เข้าใจมากยิง่ ขึ้น
2. นักเรี ยนควรนําแนวทางการป้ องกันโรคอ้วนไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน และแนะนําให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัวของตนเอง ตลอดจนสมาชิกในชุมชน เพื่อสร้างเสริ มการมีสุขภาพที่ดี
3. นักเรี ยนและสมาชิกในครอบครัวควรไปรับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเป็ นประจําทุกปี เพื่อ
ตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับร่ างกาย และหากพบความผิดปกติกจ็ ะได้รีบเข้ารับการรักษา
ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งถือเป็ นอีกหนึ่งแนวทางในการป้ องกันโรค

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่าง ภาพที่ 1 บุคคลที่มีรูปร่ างอ้วน กับภาพที่ 2. บุคคลที่มีรูปร่ างปกติ
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับโรคอ้วน
3. กราฟแสดงเกณฑ์อา้ งอิงการเจริ ญเติบโตนํ้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ของสํานักโภชนาการ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
4. ใบกิจกรรม เรื่ อง แผนผังเรื่ องโรค เพิ่มความเข้ าใจ
5. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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7. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 19
การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
สุ ขภาพ หมายถึง ภาวะที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณที่เชื่อมกันเป็ นองค์รวม
อย่างสมดุล
การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครั ว หมายถึง การกําหนดแนวทางในการเลือก
รู ปแบบการปฏิบตั ิเพื่อดูแลสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว เพื่อนํามาสู่สุขภาวะที่สมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกาย
จิตใจ สังคม และปั ญญา
การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัวมีความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาสุ ขภาพใน
ปัจจุบนั เพราะการวางแผนช่วยให้การแก้ไขปั ญหาได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลทําให้ปัญหาสุ ขภาพ
ได้รับการแก้ไขและนําไปสู่การมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งขั้นตอนแรกของการวางแผนพัฒนาสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัวคือการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ ยง โดยการประเมินภาวะสุ ขภาพทําให้
ได้ขอ้ บ่งชี้ถึงสถานภาพทางสุ ขภาพที่เป็ นอยูแ่ ละทราบถึงพฤติกรรมเสี่ ยงทางสุ ขภาพที่ตอ้ งดําเนินการแก้ไข
ดังนั้นนักเรี ยนจึงควรเรี ยนรู ้และทําความเข้าใจในการประเมินภาวะสุ ขภาพและพฤติกรรมเสี่ ยง เพื่อการ
วางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัวต่อไป

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว (พ 4.1 ม. 4–6/5)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของสุขภาพ และการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายการประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างถูกต้องได้ (K)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินภาวะสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว (A)
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว และ
ใช้ประเมินภาวะสุ ขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
– ความหมายและความสําคัญ
ของสุขภาพ และการวางแผน
พัฒนาสุ ขภาพของตนเองและ
ครอบครัว
– การประเมินภาวะสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– ประเมินความอ้ วนของตนเอง
– วางแผนการควบคุมนํา้ หนัก
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม อธิ บายความรู้
เรื่ อง การประเมินภาวะสุขภาพ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ตามดุลยพินิจของครู
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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5. สาระการเรียนรู้
4. การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
4.1 ความหมายและความสําคัญของสุ ขภาพ และการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว
4.2 การประเมินภาวะสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ



ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับสุ ขภาพ การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพ และการประเมิน
ภาวะสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
พูดคุยแสดงความคิดเห็น หรื ออภิปราย หรื อเขียนสรุ ปเกี่ยวกับ
ความหมายและความสําคัญของสุ ขภาพ และการวางแผนพัฒนา
สุ ขภาพของตนเองและครอบครัว และการประเมินภาวะสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ความคิดเรื่ อง การประเมินภาวะสุ ขภาพ
ของตนเองและครอบครัว

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. สุ่ มนักเรียน 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัติกจิ กรรม ประเมินความอ้ วนของตนเอง และ
กิจกรรม วางแผนการควบคุมนํ้าหนัก ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครู
แสดงความคิดเห็นต่ อการปฏิบัตกิ จิ กรรมของนักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง การวางแผนพัฒนา
สุ ขภาพของตนเองและครอบครัว ในหัวข้ อที่ 4.1 ความหมายและความสํ าคัญของสุ ขภาพ และ
การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว และหัวข้ อที่ 4.2 การประเมินภาวะสุ ขภาพ
ของตนเองและครอบครัว มาล่ วงหน้ า ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครู
แสดงความคิดเห็นต่ อการปฏิบัตกิ จิ กรรมดังกล่ าวของนักเรียน
4. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและ
ครอบครัว ในหัวข้อที่ 4.1 ความหมายและความสําคัญของสุขภาพ และการวางแผนพัฒนา
สุ ขภาพของตนเองและครอบครัว และหัวข้อที่ 4.2 การประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
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ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนร่ วมกันให้ความหมายของคําว่า สุ ขภาพ และการวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและ
ครอบครัว โดยครู ให้ความรู้ที่ถูกต้องเพิ่มเติม แล้วให้นกั เรี ยนเขียนสรุ ปความหมายของทั้งสอง
คําดังกล่าวลงสมุดบันทึก
2. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ในหัวข้อที่ 4.1
ความหมายและความสําคัญของสุ ขภาพ และการวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและ
ครอบครัว และหัวข้อที่ 4.2 การประเมินภาวะสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว โดยใช้ภาพหรื อ
เปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย
3. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันสร้างแผนที่ความคิดสรุ ปความรู ้เรื่ อง การ
ประเมินภาวะสุขภาพตนเองและครอบครัว และปฏิบตั ิกิจกรรม อธิ บายความรู้ เรื่ อง การประเมิน
ภาวะ ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษา
และพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าเรี ยน โดยครู ให้ความรู ้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. ครู แจกแบบประเมินสุ ขภาวะของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ดัง
รายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 ให้นกั เรี ยน แล้ว
อธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการใช้แบบประเมินดังกล่าว
2. นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการทําแบบประเมินสุ ขภาวะของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริ มสุขภาพ (สสส.) จํานวน 10 ข้อ และแปลผลการประเมิน โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด และ
ครู คอยตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยน
3. นักเรี ยนอาสาสมัคร 3–4 คน ออกมารายงานผลการทําแบบประเมินสุขภาวะ โดยครู ให้ความรู ้
และข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์เพิม่ เติมแก่นกั เรี ยน

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาทบทวนความรู้จากที่ได้ ศึกษาในหน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ตวั เรา
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว และหน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ (หน่ วยการ
เรียนรู้ที่ 3 ทดสอบความรู้ครอบคลุมเนือ้ หาในเรื่องที่ 1, 2, 3 และ 4 ในหัวข้ อที่ 4.1 และ 4.2)
ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 ที่ผ่านมา
เพือ่ เตรียมตัวเข้ ารับการทดสอบปลายภาคการเรียนที่ 1 ในการเรียนครั้งต่ อไป
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรนําผลการประเมินสุขภาวะมาใช้ในการปรับปรุ งและดูแลสุ ขภาพของตนเองให้ดีข้ ึน
และแนะนําสมาชิกในครอบครัวให้ร่วมกันทําแบบประเมินดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงภาวะสุ ขภาพ
ของแต่ละคน และหากพบว่าปัญหาสุขภาพจะได้ป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
2. นักเรี ยนควรทําแบบประเมินสุขภาพในรู ปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งสามารถศึกษาค้นคว้าได้จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรื อสื บค้นจากแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ
เช่น ห้องสมุดของโรงเรี ยน อินเทอร์เน็ต หรื อขอคําปรึ กษาจากครู อาจารย์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ฯลฯ โดยปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่
สถานศึกษากําหนด เพื่อใช้เป็ นข้อมูลสําหรับวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัวต่อไป

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของสุขภาพ และการ
วางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว และการประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว
2. แบบประเมินสุขภาวะของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
3. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
4. ใบกิจกรรม เรื่ อง ประเมินความอ้ วนของตนเอง
5. ใบกิจกรรม เรื่ อง วางแผนการควบคุมนํา้ หนัก
6. ใบกิจกรรม เรื่ อง อธิ บายความรู้ เรื่ อง การประเมินภาวะ
7. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ –
การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1, 2, 3 (4.1, 4.2)

เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การทดสอบปลายภาคเป็ นกระบวนการวัดและประเมินผลเพื่อสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ (Summative
Assessment ) ที่นกั เรี ยนได้รับจากองค์ความรู้ที่กาํ หนดไว้ในขอบข่ายของตัวชี้วดั ในโครงสร้างของหลักสูตร
และการทดสอบปลายภาคยังเป็ นการนําข้อมูลของค่าคะแนนที่ได้นาํ มาใช้เป็ นส่วนสําคัญในการวัดและ
ประเมินผลเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนหรื อให้ระดับผลการเรี ยน ตลอดจนให้การรับรองความรู้ความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนว่าผ่านรายวิชาหรื อไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรื อไม่ หรื อสามารถจบหลักสูตรหรื อไม่
การศึกษารายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษา เป็ นอีกหนึ่งรายวิชาที่นาํ กระบวนการวัดและประเมินผลมาใช้
เพื่อสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยใช้แบบทดสอบทั้งในข้อคําถามที่เน้นกระบวนการการคิดวิเคราะห์
เพื่อตัดสิ นข้อคําตอบในรู ปแบบอัตนัยและรู ปแบบปรนัย ครอบคลุมองค์ความรู ้และตัวชี้วดั ช่วงชั้นใน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1, 2 และ3 (หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ทดสอบความรู้ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่ องที่ 1, 2, 3 และ
4 ในหัวข้อที่ 4.1 และ 4.2)

2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. อธิ บายกระบวนการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ
(พ 1.1 ม. 4–6/1)
2. วางแผนดูแลสุ ขภาพตามภาวะการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว
(พ 1.1 ม. 4–6/2)
3. วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการ
ดําเนินชีวิต (พ 2.1 ม. 4–6/1)
4. เลือกใช้ทกั ษะที่เหมาะสมในการป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว
(พ 2.1 ม. 4–6/3)
5. วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรี ยนหรื อเยาวชนในชุมชน และ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา (พ 2.1 ม. 4–6/4)
6. วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคใน
ชุมชน (พ 4.1 ม. 4–6/1)
7. วิเคราะห์อิทธิ พลของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับสุ ขภาพเพื่อการบริ โภค (พ 4.1 ม. 4–6/2)
8. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้ องกันการเจ็บป่ วยและการตายของคนไทย (พ 4.1 ม. 4–6/4)
9. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว (พ 4.1 ม. 4–6/5)
10. มีส่วนร่ วมในการส่งเสริ ม และพัฒนาสุขภาพในชุมชน (พ 4.1 ม. 4–6/6)
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3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
• เพื่อสรุ ปผลการเรี ยนรู้ (Summative Assessment) ที่นกั เรี ยนได้รับจากองค์ความรู ้ที่กาํ หนดไว้ใน
ขอบข่ายของตัวชี้วดั ในโครงสร้างของหลักสูตร และการทดสอบปลายภาคยังเป็ นการนําข้อมูลของ
ค่าคะแนนที่ได้นาํ มาใช้เป็ นส่วนสําคัญในการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยน

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การทดสอบปลายภาคเรี ยนที่ 1

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบทดสอบปลายภาคเรี ยน
ที่ 1*/**

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู
*ครู ผสู ้ อนสามารถคัดสําเนาข้อคําถามได้จากคลังข้อสอบออนไลน์ ของบริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้ ในการทดสอบ
– หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา
1. ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย
2. การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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– หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
1. อิทธิพลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น
2. การป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว
3. ความขัดแย้งในวัยรุ่ น
– หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุ ขภาพ
1. การสร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
2. สื่ อโฆษณากับการบริ โภค
3. โรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพของคนไทย
4. การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
4.1 ความหมายและความสําคัญของสุ ขภพและการวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและ
ครอบครัว
4.2 การประเมินภาวะสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว

6. แนวทางบูรณาการ
–

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ครู ตรวจสอบจํานวนนักเรี ยนที่เข้ารับการทดสอบและแจกแบบทดสอบปลายภาคเรี ยนที่ 1 พร้อม
อธิ บายแนวทางปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนทราบ โดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด
2. ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบปลายภาคเรี ยนที่ 1 ตามเวลาที่กาํ หนดให้
3. หลังจากที่นกั เรี ยนทําแบบทดสอบเสร็ จแล้ว ครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันเฉลยคําตอบของแบบทดสอบ
ปลายภาคเรี ยนที่ 1 ทีละข้อร่ วมกัน โดยครู อธิ บายและชี้แนะคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบ
ตามลําดับ
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว ใน
หัวข้ อที่ 4.3 การประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่ อสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว ดังรายละเอียดใน
หนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น
อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า แล้วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้ง
ต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่ องที่ตอบคําตอบได้ไม่ชดั เจนถูกต้องหรื อยังขาดความรู ้ความ
เข้าใจในเรื่ องดังกล่าว
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9. สื่ อ/ แหล่ งการเรียนรู้
• แบบทดสอบปลายภาคเรี ยนที่ 1 รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษา 1 ม. 4–6

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 20
การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
พฤติกรรมเสี่ ยง หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบตั ิแล้วอาจนําไปสู่การเกิดอันตรายต่อชีวติ และ
สุ ขภาพของตนเองและผูอ้ ื่น และเป็ นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
การประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพของตนเองและครอบครัวมีความสําคัญทําให้ทราบถึงปัญหา
สุ ขภาพที่ควรดําเนินการแก้ไข และนําไปวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดีข้ ึน
ต่อไป

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว (พ 4.1 ม. 4–6/5)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายลักษณะของพฤติกรรมเสี่ ยงที่เป็ นปัญหาต่อสุ ขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างถูกต้องได้
(K)
2. อธิ บายความหมาย ความสําคัญ และแนวทางการประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพของตนเองและ
ครอบครัวอย่างถูกต้องได้ (K)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว (A)
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว และ
ใช้ประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงของบุคคลอย่างถูกต้องได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
– ตัวอย่างของพฤติกรรมเสี่ ยงต่อ ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
สุ ขภาพ
ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
– ความหมายและความสําคัญ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ของการประเมินพฤติกรรม
เสี่ ยงต่อสุขภาพของตนเองและ ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด*
ครอบครัว
– แนวทางการประเมินพฤติกรรม
เสี่ ยงต่อสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
4. การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว (ต่อ)
4.3 การประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ



ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับพฤติกรรมเสี่ ยงต่ อสุ ขภาพและการประเมิน
พฤติกรรมเสี่ ยงต่ อสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
พูดคุยแสดงความคิดเห็น หรื ออภิปราย หรื อเขียนสรุ ปเกี่ยวกับ
ลักษณะของพฤติกรรมเสี่ ยงที่เป็ นปัญหาต่อสุขภาพ ความหมายและ
ความสําคัญของการประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพของตนเอง
และครอบครัว และแนวทางการประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุขภาพ
ของตนเองและครอบครัว
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ความคิดเรื่ อง การประเมินพฤติกรรมเสี่ ยง
ต่อสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง การวางแผนพัฒนา
สุ ขภาพของตนเองและครอบครัว ในหัวข้ อที่ 4.3 การประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพของ
ตนเองและครอบครัว มาล่วงหน้ า ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดง
ความคิดเห็นต่ อการปฏิบัตกิ จิ กรรมดังกล่าวของนักเรียน
3. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันตอบคําถามเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจหลังจากได้ศึกษาความรู ้เกี่ยวกับ
การประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพของตนเองและครอบครัวมาล่วงหน้า ตามที่ได้รับ
มอบหมายในการเรี ยนครั้งที่ผา่ น ตัวอย่างคําถามเช่น
– พฤติกรรมเสี่ ยงคืออะไร และมีพฤติกรรมใดที่เป็ นพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพบ้าง (พฤติกรรม
เสี่ ยง คือ พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติแล้ วอาจนําไปสู่การเกิดอันตรายต่ อชี วิตและสุขภาพของ
ตนเองและผู้อื่น เป็ นพฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์ พฤติกรรมเสี่ ยงต่ อสุขภาพที่ สาํ คัญ เช่ น การ
สูบบุหรี่ ดารดื่มสุรา การเสพสารเสพติด การมีพฤติกรรมทางเพศที่ ไม่ เหมาะสม พฤติกรรม
การบริ โภคที่ไม่ เหมาะสม เป็ นต้ น)
– นักเรี ยนมีพฤติกรรมเสี่ ยงใดบ้าง (ตอบได้ โดยอิสระ เช่ น รั บประทานอาหารจุกจิก ไม่ เป็ นเวลา
นอนดึก เป็ นต้ น)
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– เพราะเหตุใดจึงต้องทําการประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว
(เพื่อให้ ทราบถึงภาวะสุขภาพในขณะนั้นและสาเหตุของปั ญหาสุขภาพ เพื่อที่จะได้ ป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหาได้ อย่ างทันท่ วงที และวางแผนพัฒนาสุขภาพให้ ดีขึน้ ต่ อไป)
(ครู อาจใช้คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้)
4. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและ
ครอบครัว ในหัวข้อที่ 4.3 การประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว เพื่อ
เป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง เรื่ อง การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว ในหัวข้อที่ 4.3 การ
ประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
2. นักเรี ยนร่ วมกันระบุพฤติกรรมเสี่ ยงที่เป็ นปัญหาต่อสุขภาพของตนเอง โดยครู ให้ความรู้ที่ถูกต้อง
เพิ่มเติม แล้วให้นกั เรี ยนจดความรู ้ที่ได้รับลงในสมุดบันทึก
3. ครู อธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการใช้แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงของบุคคล ดังรายละเอียด
ในหนังสื อเรี ยน ทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6
4. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
• นักเรี ยนผลัดกันถามและตอบคําถามเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. ครู แจกแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงของบุคคล ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 ให้นกั เรี ยน แล้วอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการใช้แบบ
ประเมินดังกล่าว
2. นักเรี ยนจับคู่กบั เพื่อน ผลัดกันประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงของเพื่อน โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม
เสี่ ยงของบุคคลที่ครู แจกให้ แล้วรวมคะแนนที่เพื่อนทําได้และสรุ ปผลการประเมิน โดยใช้เวลาที่
ครู กาํ หนด และครู คอยตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยน
3. นักเรี ยนอาสาสมัคร 2–3 คู่ ออกมารายงานผลการทําแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงของบุคคล โดย
ครู ให้ความรู้และข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติมแก่นกั เรี ยน

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
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2. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบัตกิ จิ กรรม ร่ วมกันประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่ อสุ ขภาพของสมาชิก
ในครอบครั ว ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลา
เรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วมานําเสนอในการเรียนครั้งต่ อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
ในหัวข้ อที่ 4.4 การจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว ดังรายละเอียดในหนังสื อ
เรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น
อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจ
อย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา โดยปฏิบัติ
นอกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ ว
นํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรนําผลการประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงของบุคคลมาใช้ในการปรับปรุ งและแก้ไขปั ญหา
สุ ขภาพของตนเองให้ดีข้ ึน และแนะนําสมาชิกในครอบครัวให้ร่วมกันทําแบบประเมินดังกล่าว
เพื่อให้ทราบถึงภาวะสุ ขภาพและปั ญหาสุขภาพของแต่ละคน เพื่อจะได้ป้องกันและแก้ไขได้อย่าง
ทันท่วงที
2. นักเรี ยนควรทําแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงของบุคคลในรู ปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข หรื อสื บค้นจากแหล่งการ
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดของโรงเรี ยน อินเทอร์เน็ต หรื อขอคําปรึ กษาจากครู อาจารย์ แพทย์
พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฯลฯ โดยปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลา
เรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด เพื่อใช้เป็ นข้อมูลสําหรับวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเอง
และครอบครัวต่อไป

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุขภาพของตนเอง
และครอบครัว
2. แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงของบุคคล
3. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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7. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)

177

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 21
การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัวสามารถจัดทําได้โดยนําผลการประเมินภาวะ
สุ ขภาพและพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัวมาวิเคราะห์และดําเนินการจัดทําแผน โดย
วางรู ปแบบและวิธีดาํ เนินการแก้ไขปัญหาสุ ขภาพที่เป็ นปั ญหาเร่ งด่วนในปั จจุบนั เพื่อการมีสุขภาพที่ดีต่อไป
นักเรี ยนจึงควรเรี ยนรู ้การจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ทั้งนี้เพื่อจะได้นาํ ไปจัดทํา
แผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัวของนักเรี ยนได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว (พ 4.1 ม. 4–6/5)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างถูกต้องได้ (K)
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว (A)
3. จัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัวเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างถูกต้องได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเอง
และครอบครัว

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
4 ขึ้นไป
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด*
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– ร่ วมกันประเมินพฤติกรรมเสี่ ยง รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
ต่ อสุขภาพของสมาชิ กใน
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
ครอบครั ว
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วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
– วิเคราะห์ กรณี ศึกษาและช่ วยกัน • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
แก้ ไขปั ญหา
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
– เสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหา รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
สุขภาพของครอบครั ว
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
– ทบทวนความรู้ ควบคู่ความ
เข้ าใจ
• ตรวจสอบความถูกต้องของการ
• แบบทดสอบหลังเรี ยน
• ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ทดสอบประจําหน่วยการเรี ยนรู ้ที่
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
3 ใส่ใจสุขภาพ
ใส่ใจสุ ขภาพ**
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
4. การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว (ต่อ)
4.4 การจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ



รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับการจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและ
ครอบครัว
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ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



พูดคุยแสดงความคิดเห็น หรื ออภิปราย หรื อเขียนสรุ ปเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
ออกแบบและตกแต่งสมุดบันทึกการจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพของ
ตนเองและครอบครัว

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. สุ่ มนักเรียน 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัติกจิ กรรม ร่ วมกันประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่ อ
สุ ขภาพของสมาชิกในครอบครัว ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดง
ความคิดเห็นต่ อการปฏิบัตกิ จิ กรรมของนักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับการวางแผนพัฒนา
สุ ขภาพของตนเองและครอบครัว ในหัวข้ อที่ 4.4 การจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและ
ครอบครัว ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่
ผ่านมา แล้ วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ อง
เพิม่ เติม
4. ครู นาํ เสนอตัวอย่างการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพของครู โดยจัดทําเป็ นเอกสารแจกให้นกั เรี ยนได้
ร่ วมกันศึกษาและสอบถามสิ่ งที่สงสัยในเวลาที่ครู กาํ หนด
5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและ
ครอบครัว ในหัวข้อที่ 4.4 การจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว เพื่อเป็ นการ
กระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษา ระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์
กรณี ศึกษาของนายอวยชัย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา
1 ม. 4–6 หรื อในสื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 21 การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว (ต่อ) กิจกรรม
มา...ระดมความคิดเห็นร่ วมกัน... เฟรมที่ 478–480 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด แล้วตอบคําถาม
ในประเด็นต่อไปนี้
1) ปั ญหาสุขภาพของครอบครัวนายอวยชัยคือเรื่ องใด (จากการอ่ านและวิเคราะห์ กรณี ศึกษาของ
นายอวยชัยจะพบข้ อสรุ ปได้ ว่า ทุกคนในครอบครั วของนายอวยชัยเป็ นโรคอ้ วน)
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2) ปั ญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุสาํ คัญมาจากเรื่ องใด (จากการอ่ านและวิเคราะห์ กรณี ศึกษา
ของนายอวยชัยจะพบข้ อสรุ ปได้ ว่า โรคอ้ วนที่เกิดกับครอบครั วนีม้ ี 2 สาเหตุสาํ คัญ ได้ แก่ การ
รั บประทานอาหารที่ มากเกินความต้ องการของร่ างกายและการขาดการออกกําลังกาย)
3) หากนายอวยชัยหรื อครอบครัวไม่จดั ทําแผนพัฒนาสุขภาพจะเกิดปั ญหาใดตามมา (หากไม่ มี
การจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพจะทําให้ ไม่ ได้ มีการแก้ ไขปั ญหาโรคอ้ วนซึ่ งเป็ นปั ญหาสุขภาพ
ของครอบครั วนายอวยชัย ซึ่ งโรคอ้ วนนีจ้ ะส่ งผลต่ อภาวะสุขภาพ ก่ อให้ เกิดโรคต่ าง ๆ
ตามมามากมาย เช่ น โรคไขมันอุดตันเส้ นเลือด โรคหลอดเลือดตีบตัน โรคความดันโลหิ ตสูง)
2. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันรายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู แสดงความคิดเห็น
ต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยน
3. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ในหัวข้อที่ 4.4 การจัดทํา
แผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว เพิ่มเติม โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้อง
ให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิ บาย หรื อนําตารางแสดงปริ มาณการรับประทานอาหารของกอง
โภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ขมาให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบายเกี่ยวกับกร
จัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพของครอบครัวนายอวยชัย
4. ให้นกั เรี ยนร่ วมเล่น เกมจับคู่ข้อมูลช่ วงอายุกับพลังงานจากอาหารที่ควรได้ รับในแต่ ละวัน ดัง
รายละเอียดในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
ใส่ใจสุ ขภาพ แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 21 การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
(ต่อ) ในเวลาที่ครู กาํ หนด
5. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องและให้ความรู้เพิม่ เติม
6. ครูให้ ความรู้เพิม่ เติมเกีย่ วกับคําว่ า “ดัชนีมวลกาย” ที่ปรากฏในตัวอย่างการจัดทําแผนพัฒนา
สุ ขภาพของครอบครัวนายอวยชัย แล้ วให้ ความรู้เสริมอาเซียน ดังนี้
– สถาบันวิจัยประชากรอาเซียนเผยว่ า คนไทยมีนํา้ หนักตัวเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ เป็ น 2 เท่ าจากรอบปี ที่
ผ่านมาเมือ่ เทียบกับ 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ส่ งผลให้ หญิงไทยอ้วนเป็ นอันดับ 2 ของ
อาเซียน ส่ วนชายไทยอยู่ในอันดับ 4 สาเหตุเกิดจากการละเลยการออกกําลังกายที่ถูกต้ อง
เหมาะสม
7. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิม่ เติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม วิเคราะห์ กรณี ศึกษาและช่ วยกันแก้ ไขปั ญหา กิจกรรม เสนอแนวทางการ
แก้ ไขปั ญหาสุขภาพของครอบครั ว และกิจกรรม ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ ดัง
รายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยนประมาณ 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู แสดง
ความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยน
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3. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบและให้นกั เรี ยนร่ วมกันตรวจสอบแก้ไขคําตอบให้
ถูกต้อง

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว ในเวลา 1 สัปดาห์ และนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการปรับใช้ให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริ มการมีสุขภาพที่ดีอย่าง
ยัง่ ยืน โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. นักเรี ยนอาสาสมัคร 1–2 คนออกมานําเสนอแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัวหน้าชั้น
เรี ยน โดยครู ให้ความรู้และให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
3. ครู แจกแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ใส่ใจสุ ขภาพ ให้นกั เรี ยนทําเพื่อตรวจสอบ
ความรู ้ความเข้าใจหลังการเรี ยนรู ้ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
4. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบและให้ความรู ้เพิ่มเติมเพื่อเสริ มสร้างการเรี ยนรู้ให้กบั
นักเรี ยน

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. ครูถามคําถามเชื่อมโยงสู่ บทเรียนต่ อไป เพือ่ ให้ นักเรียนไปค้ นหาคําตอบจากบทเรียนมาล่ วงหน้ า
ดังนี้
– นักเรียนคิดว่ าการเรียนรู้และปฏิบัตติ ามกฎความปลอดภัยและการมีสติในการดํารงชีวติ มี
ความจําเป็ นต่ อการดําเนินชีวติ หรือไม่ อย่ างไร (มีความจําเป็ น เพราะการเรี ยนรู้จะช่ วยให้ เรา
มีความรู้ ความเข้ าใจ และเกิดความตระหนักในเรื่ องของการดําเนินชีวิต โดยนําหลักจากกฎ
ความปลอดภัยมาปรั บใช้ ซึ่งจะช่ วยให้ คนเรามีสุขภาพที่ดีและการมีสติในการดํารงชีวติ
จัดเป็ นพืน้ ฐานเบื้องต้ นที่จะช่ วยป้ องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะนํามาสู่ การเกิดปัญหาทาง
สุ ขภาพได้ )
3. ครูมอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาเนือ้ หาในหน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย เรื่อง สวัสดิภาพ
กับการดํารงชีวติ ในหัวข้ อที่ 1.1 ความหมายและความสํ าคัญของสวัสดิภาพกับการดํารงชีวติ
และหัวข้ อที่ 1.2 การใช้ ยาอย่ างปลอดภัย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษา
และพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน
ฯลฯ หรือขอรับความรู้จากผู้ปกครอง มาล่ วงหน้ า โดยปฏิบตั นิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาใน
กิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันในการ
เรียนครั้งต่ อไป
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัวจาก
แหล่งการเรี ยนต่าง ๆ เช่นห้องสมุดของนักเรี ยน สื่ ออินเทอร์เน็ต หรื อขอคําปรึ กษาจากครู อาจารย์
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ โดยปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลด
เวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด เพื่อสร้างเสริ มการเรี ยนรู้และนําไปปรับใช้ในการ
จัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
2. นักเรียนควรศึกษาค้ นคว้ าเพิม่ เติมเกีย่ วกับการวางแผนพัฒนาสุ ขภาพด้ านการออกกําลังกายของ
ประชากรในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน หรือเปรียบเทียบค่ านิยมในการออกกําลังกายของ
ประชากรในแต่ละประเทศของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยพิจารณาในประเด็นที่ใช้ ในการออกกําลังกาย หรือพิจารณาจากกิจกรรมที่นิยมนํามาใช้ ประกอบการออกกําลังกาย แล้วจัดทําเป็ นรายงาน
โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด
3. นักเรี ยนควรนําแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัวที่จดั ทําขึ้นไปปฏิบตั ิร่วมกับครอบครัว
ในชีวติ ประจําวัน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและส่งเสริ มให้ตนเองและครอบครัวมีสุขภาพกาย ใจ และ
ปัญญาที่สมบูรณ์

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ตัวอย่างการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพของครู
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิบายเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและ
ครอบครัว
3. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
4. แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ
5. ใบกิจกรรม เรื่ อง ร่ วมกันประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่ อสุขภาพของสมาชิ กในครอบครั ว
6. ใบกิจกรรม เรื่ อง วิเคราะห์ กรณี ศึกษาและช่ วยกันแก้ ไขปั ญหา
7. ใบกิจกรรม เรื่ อง เสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพของครอบครั ว
8. ใบกิจกรรม เรื่ อง ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ
9. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
11. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
12. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย

เวลา

9 ชั่วโมง

ผังมโนทัศน์ เป้ าหมายการเรียนรู้และขอบข่ ายภาระงาน
ความรู้
1. สวัสดิภาพกับการดํารงชีวิต
2. ความปลอดภัยในการเดินทาง

3. กระบวนการทางประชาสังคมกับความปลอดภัยในชุม
4. การช่วยฟื้ นคืนชีพ

ทักษะ/กระบวนการ
1. การใช้ทกั ษะในการสื่ อสารเพื่ออธิบายความหมาย
และความสําคัญของสวัสดิภาพกับการดํารงชีวิต
การใช้ยาอย่างปลอดภัย ภัยจากสารเสพติด และ
ปัญหาความรุ นแรงในเด็ก
2. การใช้ทกั ษะในการสื่ อสารเพื่ออธิบายความหมาย
และความสําคัญของความปลอดภัยในการ
เดินทาง สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุจากการ
เดินทาง ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุการจราจร
ทางบก การจราจรทางนํ้า การโดยสารเครื่ องบิน
3. การใช้ทกั ษะในการสื่ อสารเพื่ออธิบายความหมาย
ความสําคัญ และองค์ประกอบของกระบวนการ
ทางประชาสังคม และกระบวนการทางประชา
สังคมกับการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน
4. การใช้ทกั ษะในการสื่ อสารเพื่ออธิบายความหมาย
ความสําคัญของการช่วยฟื้ นคืนชีพ การประเมิน
สถานการณ์การบาดเจ็บ และหลักการช่วยฟื้ นคืน
ชีพผูบ้ าดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิน
5. มีทกั ษะในการใช้ยาด้วยตนเองและแนะนําผูอ้ ื่น
ได้อย่างปลอดภัย
4. ปฏิบตั ิตามกฎความปลอดภัยในการเดินทาง
5. มีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มความปลอดภัยใน
ชุมชนของตนเอง
6. แสดงทักษะในการช่วยเหลือฟื้ นชีพอย่างถูกวิธี
6. ความสามารถในการนําความรู ้ไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
7. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้า

คุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ชีวติ ปลอดภัย

1. ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัย การป้ องกันภัยจากสารเสพติด ปัญหา
ความรุ นแรง ความปลอดภัยในการเดินทาง
กระบวนการทางประชาสังคมกับความปลอดภัย
ในชุมชน และการช่วยฟื้ นคืนชีพ
2. มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
สวัสดิภาพกับการดํารงชีวติ ความปลอดภัยในการ
เดินทาง กระบวนการทางประชาสังคมกับความ
ปลอดภัยในชุมชน และการช่วยฟื้ นคืนชีพ
3. สนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภัยจากสารเสพติด
ปัญหาความรุ นแรง และอุบตั ิเหตุจากการเดินทาง
อย่างสมํ่าเสมอ
4. สนใจค้นคว้าความรู ้เรื่ อง สวัสดิภาพกับการ
ดํารงชีวิต ความปลอดภัยในการเดินทาง
กระบวนการทางประชาสังคมกับความปลอดภัย
ในชุมชน และการช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างสมํ่าเสมอ
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ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ศึกษาความหมายและความสําคัญของสวัสดิภาพกับการดํารงชีวิตและการใช้ยาอย่างปลอดภัย
2. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ กรณี ศึกษาเรื่ องข้ อปฏิ บัติในการใช้ ยา
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ ข่าวเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ ยา
5. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรี ยงความเรื่ อง สวัสดิภาพกับการดํารงชี วิต
4. ศึกษาเกี่ยวกับภัยจากสารเสพติดและปัญหาความรุ นแรงในเด็ก
5. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แผนผังความเข้ าใจเรื่ อง สาเหตุของการติดสารเสพติด
6. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แผนผังความเข้ าใจเรื่ อง ภัยจากสารเสพติด
7. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ รวบรวมข่ าวปั ญหาความรุ นแรงในเด็ก
8. ศึกษาความหมายและความสําคัญของความปลอดภัยในการเดินทาง สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุจากการเดินทาง ความปลอดภัยจาก
อุบตั ิเหตุการจราจรทางบก
9. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง
10. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับสถิติอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก
11. ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุการจราจรทางนํ้า ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุการโดยสารเครื่ องบิน และตัวอย่างการ
วางแผนและกําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุจากการเดินทาง
12. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ ภาพการเดินทางทางนํา้ พร้ อมกับวางแผนการเดินทางและตอบคําถาม
13. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุ ปความเข้ าใจ
14. ศึกษาความหมายและความสําคัญของกระบวนการทางประชาสังคม องค์ประกอบของกระบวนการทางประชาสังคมกระบวนการ
ทางประชาสังคมกับการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน
15. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ระดมสมองร่ วมกันอภิปราย
16. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ศึกษาสถานการณ์ ตัวอย่ างและตอบคําถาม
17. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สํารวจความคิดเห็นเรื่ องความร่ วมมือในชุมชน
18. ศึกษาความหมายและความสําคัญของการช่วยฟื้ นคืนชีพ และการประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ
19. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรี ยนแล้ วลองทบทวนความเข้ าใจ
20. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การประเมินสถานการณ์ บาดเจ็บ
21. ศึกษาหลักการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิ น
22. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตรวจสอบข้ อความ ทบทวนความเข้ าใจ
23. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ สาเหตุและเขียนแผนผังเรื่ อง การหยุดหายใจ
24. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แผนที่ความคิดเรื่ องการหยุดหายใจ
25. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ พิจารณาภาพ อธิ บายการช่ วยหายใจ
26. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ขัน้ ตอนการกระตุ้นหัวใจภายนอกในผู้ใหญ่
27. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ
28. โครงงานการศึกษาค้นคว้าเรื่ อง ตัวอย่างโครงการความปลอดภัยในชุมชนที่เกิดจากกระบวนการทางประชาสังคม
29. โครงงานการสํารวจเรื่ อง พฤติกรรมความปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 (นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ยนนักเรี ยน)
30. โครงงานการสํารวจเรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บจากเหตุการณ์ฉุกเฉิ นของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
(โรงเรี ยนของนักเรี ยน)
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กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ เน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง
(Backward Design Template)
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4: ชีวติ ปลอดภัย
ขั้นตอนที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน (Design Results)
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. มีส่วนร่ วมในการป้ องกันความเสี่ ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติด และความรุ นแรงเพื่อสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม (พ 5.1 ม. 4–6/1)
2. วางแผนกําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุและสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1 ม. 4–6/4)
3. มีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1 ม. 4–6/5)
4. แสดงวิธีการช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างถูกวิธี (พ 5.1 ม. 4–6/7)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
คําถามสํ าคัญที่กระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจ
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนจะ
ที่คงทน
เข้ าใจว่า…
– หลักการใช้ยาอย่างปลอดภัยมีอะไรบ้าง
1. สวัสดิภาพกับการดํารงชีวติ มีความสําคัญต่อ – นักเรี ยนจะป้ องกันภัยจากสารเสพติดได้อย่างไร
– มีวิธีการใดบ้างในการแก้ไขปัญหาความรุ นแรง
การมีชีวิตที่ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี
ในเด็ก
2. ยามีท้ งั ประโยชน์และโทษ จึงควรใช้ยาตาม
– ถ้าต้องการเดินทางอย่างปลอดภัยต้องปฏิบตั ิ
คําสัง่ แพทย์หรื อคําแนะนําของเภสัชกร
อย่างไร
เท่านั้น รวมทั้งปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
– กระบวนการทางประชาสังคมมีบทบาทสําคัญ
ฉลากยาอย่างเคร่ งครัด
ต่อการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน
3. ประเภทของยาแบ่งตามลักษณะการควบคุม
อย่างไร
การจําหน่ายได้ 4 ประเภท ได้แก่ ยาสามัญ
ประจําบ้าน ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ และ – นักเรี ยนจะมีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มความ
ปลอดภัยในชุมชนของตนเองอย่างไร
ยาอื่น ๆ
4. อันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง ได้แก่ โรค – การช่วยฟื้ นคืนชีพมีความสําคัญต่อชีวติ ของ
ผูบ้ าดเจ็บอย่างไร
ไม่หายขาด เนื่องจากได้รับยาไม่ถูกกับโรค
– ขั้นตอนการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บมีอะไรบ้าง
เกิดการดื้อยา แพ้ยา หรื อติดยา
5. ข้อควรปฏิบตั ิเบื้องต้นในการใช้ยา ได้แก่
ปรึ กษาแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้ยา อ่าน
วิธีการใช้ยาบนฉลากให้เข้าใจก่อนใช้ ไม่ใช้
ยาเสื่ อมสภาพ
6. แนวทางการป้ องกันตนเองจากสารเสพติด ได้แก่
ไม่ทดลองเสพสารเสพติด เลือกคบเพื่อนที่ดี ไม่
แก้ปัญหาโดยพึ่งสารเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ และสร้างทักษะการปฏิเสธ
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7. การแก้ไขปัญหาความรุ นแรงในเด็กเป็ นสิ่ งที่
ทุก คนต้องร่ วมมือกัน มีแนวทางการแก้ไข
ปัญหา เช่น ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา
สร้างความรักความผูกพันในครอบครัว ถ้าพบ
เห็นการกระทํารุ นแรงต่อเด็กให้เข้าช่วยเหลือ
8. สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุจากการเดินทางมี
3 สาเหตุสาํ คัญ ได้แก่ สาเหตุจากตัวบุคคล
สาเหตุจากยานพาหนะ และสาเหตุจาก
สภาวะแวดล้อม
9. การเดินทางทางบก ทางนํ้า และการโดยสาร
เครื่ องบินจะมีความปลอดภัยต้องเกิดจาก
ผูโ้ ดยสารต้องปฏิบตั ิตามกฎความปลอดภัย
ตรวจสอบสภาพเครื่ องยนต์ของพาหนะและ
สภาพอากาศก่อนออกเดินทาง
10. องค์ประกอบของกระบวนการทางประชา
สังคมมีแนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1)
ประชาชนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ตัดสิ นใจ 2) ประชาชนต้องให้ความร่ วมมือ
ในการดําเนินการตามการตัดสิ นใจนั้น และ
3) ประชาชนพึงได้รับผลประโยชน์จากการมี
ส่วนร่ วมนั้น
11. การประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ ผูช้ ่วย
เหลือต้องคํานึงถึงปั จจัย 3 ประการ ได้แก่ 1)
ลักษณะของสถานการณ์ที่เกิดเหตุ 2) การ
ตรวจร่ างกาย และ 3) สัญญาณชีพ
12. หลักการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บใน
สถานการณ์ฉุกเฉิ น ผูช้ ่วยเหลือต้องคํานึงถึง
ความปลอดภัยของสถานที่เกิดเหตุ และมี
ความรู้ความสามารถในการช่วยชีวิต และ
ช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บตามระดับความรุ นแรง
ของอันตราย เช่น ช่วยหายใจสลับกับการ
กระตุน้ หัวใจภายนอกแก่ผบู ้ าดเจ็บที่หวั ใจ
หยุดเต้นก่อนเข้าเฝื อกชัว่ คราวถ้าพบว่า
กระดูกหัก
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ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะนําไปสู่ ความ
เข้ าใจทีค่ งทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนจะรู้
ว่า…
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้ นักเรี ยนควรมี
1. คําสําคัญ ได้แก่ คําว่า สวัสดิภาพ ยา สารทักษะและสามารถที่จะ…
เสพติด ความรุ นแรงในเด็ก ความปลอดภัย
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของการ
ประชาสังคม การช่วยฟื้ นชีพ การหยุดหายใจ
สร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคใน
และการช่วยหายใจ
ชุมชน
2. สวัสดิภาพ หมายถึง ความปลอดภัย
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของ
3. ยา หมายถึง สารใด ๆ ที่ออกฤทธิ์ต่อร่ างกาย
สวัสดิภาพกับการดํารงชีวิต และความ
ของสิ่ งมีชีวิต ซึ่งไม่ใช่อาหาร ใช้ในการ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ป้ องกันรักษาหรื อบําบัดโรคต่าง ๆ ในคนและ 2. ถ่ายทอดความรู ้เรื่ องหลักการใช้ยาอย่าง
สัตว์ให้พน้ จากการทรมานหรื อความเจ็บป่ วย
ปลอดภัย การป้ องกันสารเสพติด การแก้ไข
จากโรคภัยนั้น
ปัญหาความรุ นแรง การปฏิบตั ิตามกฎความ
4. สารเสพติด หมายถึง สารหรื อยาหรื อวัตถุ
ปลอดภัยในการเดินทาง กระบวนการทาง
ชนิดใด ๆ ก็ตามเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่วา่ จะ
ประชาสังคมกับความปลอดภัยในชุมชน
โดยการรับประทาน สูบ ฉีด ดม หรื อวิธีการ
และการช่วยฟื้ นคืนชีพง
อื่น ๆ ใด จะส่งผลให้ผเู้ สพเกิดความต้องการ
3. ใช้ยาอย่างปลอดภัย และมีทกั ษะการปฏิเสธ
เสพยาทั้งทางร่ างกายและจิตใจอย่างรุ นแรง
สารเสพติด
ต้องการเพิ่มขนาดของการเสพขึ้นเรื่ อย ๆ
4. เข้าร่ วมกิจกรรมการสร้างเสริ มความปลอดภัย
หยุดเสพไม่ได้ และมีอาการขาดยาเมื่อไม่ได้
ในชุมชนของตนเอง
เสพ และสุ ขภาพทรุ ดโทรม
5. ร่ วมฝึ ก/หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมโดยตนเองและ
5. ความรุ นแรงในเด็ก หมายถึง การทําร้าย
เป็ นหมู่คณะ ในเรื่ องสวัสดิภาพกับการ
ร่ างกาย ทางจิตใจ การทําร้ายทางเพศ และ
ดํารงชีวิตความปลอดภัยในการเดินทาง
การทอดทิ้งเด็ก
กระบวนการทางประชาสังคมกับความ
6. ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่ปราศจากภัย
ปลอดภัยในชุมชน และการช่วยฟื้ นคืนชีพ
หรื อพ้นภัยอันตรายจากอุบตั ิเหตุและความ
ไม่ปลอดภัยต่าง ๆ ในชีวติ
7. ประชาสังคม หมายถึง คนในสังคมที่มี
แนวคิดหรื อจิตสํานึกร่ วมกันมารวมตัวกันใน
ลักษณะหุน้ ส่วน ในการกระทํากิจกรรม
บางอย่างที่มีผลต่อสังคมโดยรวม
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8. การฟื ้ นคืนชี พ หมายถึง การช่วยชีวิตเบื้องต้น
ก่อนส่งต่อให้แพทย์ในกรณี ที่ผบู้ าดเจ็บหยุด
หายใจหรื อหัวใจหยุดเต้น โดยการช่วย
หายใจและการกระตุน้ หัวใจภายนอก
9. การหยุดหายใจ หมายถึง การที่อากาศไม่
สามารถผ่านเข้าและออกจากร่ างกายได้ ทํา
ให้กลไกการหายใจหยุดชะงัก
10. การช่ วยหายใจ หมายถึง การปฏิบตั ิเพื่อช่วย
ให้ปอดได้รับออกซิเจนเพียงพอเพื่อจะฟอก
โลหิ ตส่งไปสู่หวั ใจ และหัวใจจะได้สูบฉี ด
เลือดไปเลี้ยงสมองและร่ างกายต่อไป
ขั้นที่ 2 หลักฐานในการประเมินเพือ่ แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กาํ หนด
(Assessment evidence)
1. ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
– ศึกษาความหมายและความสําคัญของสวัสดิภาพกับการดํารงชีวิ ตและการใช้ยาอย่างปลอดภัย
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ กรณี ศึกษาเรื่ องข้ อปฏิบัติในการใช้ ยา
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ ข่าวเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ ยา
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรี ยงความเรื่ อง สวัสดิภาพกับการดํารงชี วิต
– ศึกษาเกี่ยวกับภัยจากสารเสพติดและปัญหาความรุ นแรงในเด็ก
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ แผนผังความเข้ าใจเรื่ อง สาเหตุของการติดสารเสพติด
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ แผนผังความเข้ าใจเรื่ องภัยจากสารเสพติด
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ รวบรวมข่ าวปั ญหาความรุ นแรงในเด็ก
– ศึกษาความหมายและความสําคัญของความปลอดภัยในการเดินทาง สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
จากการเดินทาง ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุการจราจรทางบก
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับสถิติอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก
– ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุการจราจรทางนํ้า ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุการ
โดยสารเครื่ องบิน และตัวอย่างการวางแผนและกําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุจากการเดินทาง
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ ภาพการเดินทางทางนํา้ พร้ อมกับวางแผนการเดินทางและ
ตอบคําถาม
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุ ปความเข้ าใจ
– ศึกษาความหมายและความสําคัญของกระบวนการทางประชาสังคม องค์ประกอบของกระบวนการ
ทางประชาสังคมกระบวนการทางประชาสังคมกับการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ระดมสมองร่ วมกันอภิปราย
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– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ศึกษาสถานการณ์ ตัวอย่ างและตอบคําถาม
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ สํารวจความคิดเห็นเรื่ องความร่ วมมือในชุมชน
– ศึกษาความหมายและความสําคัญของการช่วยฟื้ นคืนชีพ และการประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรี ยนแล้ วลองทบทวนความเข้ าใจ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ การประเมินสถานการณ์ บาดเจ็บ
– ศึกษาหลักการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิ น
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตรวจสอบข้ อความ ทบทวนความเข้ าใจ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ สาเหตุและเขียนแผนผังเรื่ อง การหยุดหายใจ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ แผนที่ความคิดเรื่ องการหยุดหายใจ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ พิจารณาภาพ อธิ บายการช่ วยหายใจ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ขัน้ ตอนการกระตุ้นหั วใจภายนอกในผู้ใหญ่
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ
– โครงงานการศึกษาค้นคว้าเรื่ อง ตัวอย่างโครงการความปลอดภัยในชุมชนที่เกิดจากกระบวนการ
ทางประชาสังคม
– โครงงานการสํารวจเรื่ อง พฤติกรรมความปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรี ยนของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ยนนักเรี ยน)
– โครงงานการสํารวจเรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บจากเหตุการณ์ฉุกเฉิ น
ของนักเรี ยนในโรงเรี ยน (โรงเรี ยนของนักเรี ยน)
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
• วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– การสนทนาซักถามโดยครู
– แบบบันทึกการสนทนา
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน
– การวัดและประเมินผลด้านความรู ้
– แบบทดสอบหลังเรี ยน
– แบบทดสอบประจําหน่วย
– การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
– การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
จริ ยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
ประสงค์
3. สิ่ งที่ม่งุ ประเมิน
– ความหมายในการอธิบาย ชี้แจง แปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และนําไปใช้ การมี
มุมมองที่หลากหลาย การให้ความใส่ใจในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น และการรู้จกั ตนเอง
– ความสามารถในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ให้ความสําคัญทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ
– ความสามารถในการวางแผนปฏิบตั ิ แสดงความคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ และทักษะที่จะช่วยส่งเสริ มการปฏิบตั ิเกี่ยวกับสุขภาพ
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ขั้นที่ 3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้
• หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย
จํานวน 7 ชัว่ โมง
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 22 สวัสดิภาพกับการดํารงชีวิต
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 23 สวัสดิภาพกับการดํารงชีวิต (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ท่ี 24 ความปลอดภัยในการเดินทาง
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 25 กระบวนการทางประชาสังคมกับความปลอดภัยในชุมชน
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 26 การช่วยฟื นคืนชีพ
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 27 การช่วยฟื นคืนชีพ (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 28 การช่วยฟื นคืนชีพ (ต่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 22
สวัสดิภาพกับการดํารงชีวติ
สาระการเรียนรู้ ที่ 5: ความปลอดภัยในชีวิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
สวัสดิภาพ หมายถึง ความปลอดภัย ซึ่งในแต่ละวันเราอาจประสบกับภัยหรื อปัญหาต่าง ๆ ที่ผา่ น
เข้ามาอันจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตได้ นักเรี ยนจึงควรเรี ยนรู ้แนวทางการปฏิบตั ิตนเพื่อความ
ปลอดภัย ทั้งในเรื่ องของการใช้ยาอย่างปลอดภัย การป้ องกันภัยจากสารเสพติด และปั ญหาความรุ นแรง
ซึ่งหลักการใช้ยาอย่างปลอดภัยนั้นผูใ้ ช้ไม่ควรซื้อยามาใช้เอง ควรใช้ยาตามคําสัง่ ของแพทย์ และใช้ยาตาม
คําแนะนําบนฉลากยาอย่างเคร่ งครัด

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• มีส่วนร่ วมในการป้ องกันความเสี่ ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติด และความรุ นแรง เพื่อสุ ขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม (พ 5.1 ม. 4–6/1)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของสวัสดิภาพกับการดํารงชีวิตอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายวิธีการใช้ยาอย่างปลอดภัยได้ (K)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของสวัสดิภาพกับการดํารงชีวิตและการใช้ยาอย่างปลอดภัย (A)
4. มีทกั ษะในการใช้ยาได้อย่างปลอดภัย (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ทดสอบความรู ้พ้นื ฐานในหน่วย
การเรี ยนรู ้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบทดสอบก่อนเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
ชีวิตปลอดภัย*/**

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
–

• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับความหมาย • แบบประเมินผลการนําเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
และความสําคัญของสวัสดิภาพ
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
กับการดํารงชีวิตและการใช้ยา
ความคิด*
อย่างปลอดภัย

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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วิธีการวัดและประเมินผล
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– กรณี ศึกษาเรื่ อง ข้ อปฏิบัติใน
การใช้ ยา
– วิเคราะห์ ข่าวเกี่ยวกับอันตราย
จากการใช้ ยา
– เรี ยงความเรื่ องสวัสดิภาพกับ
การดํารงชี วิต

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู
*/**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
1. สวัสดิภาพกับการดํารงชีวติ
1.1 ความหมายและความสําคัญของสวัสดิภาพกับการดํารงชีวิต
1.2 การใช้ยาอย่างปลอดภัย

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ




ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



ศึกษาค้นคว้าเรื่ องโรคที่เป็ นปัญหาสุ ขภาพในชุมชนของตนเอง
รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับสวัสดิภาพกับการดํารงชีวติ และการใช้ ยา
อย่ างปลอดภัย
พูดแสดงความคิดเห็น อ่าน และเขียนสรุ ปความเข้าใจเกี่ยวกับ
สวัสดิภาพกับการดํารงชีวิตและหลักการใช้ยา
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ความคิดเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ยา
ไม่ถูกต้อง ข้อควรปฏิบตั ิเบื้องต้นในการใช้ยา และคําแนะนําในการ
ใช้ยาตามฉลาก

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนประสบการณ์และภาระงานตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมาย
2. ครู แจกแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย ให้นกั เรี ยนเพื่อตรวจสอบ
ความรู ้ความเข้าใจพื้นฐาน โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. ครู สุ่มนักเรี ยนให้บอกคําตอบที่นกั เรี ยนเลือกในแต่ละข้อเรี ยงตามลําดับ เพื่อตรวจสอบความรู ้
ความเข้าใจของนักเรี ยนเบื้องต้น
4. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบเพื่อสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน และระบุ
เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย
5. ครูและนักเรียนสนทนาร่ วมกันเกีย่ วกับเนือ้ หาการเรียนรู้ในหน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย
เรื่อง สวัสดิภาพกับการดํารงชีวติ ในหัวข้ อที่ 1.1 ความหมายและความสํ าคัญของสวัสดิภาพ
และหัวข้ อที่ 1.2 การใช้ ยาอย่ างปลอดภัย ที่มอบหมายให้ นักเรียนอ่านมาล่ วงหน้ าในการเรียน
ครั้งที่ผ่านมา
6. สุ่ มนักเรียน 2–3 คนออกมาตอบคําถามเชื่อมโยงที่ให้ นักเรียนไปค้ นหาคําตอบจากการเรียนครั้งที่
ผ่านมา ในคําถามที่ว่า “นักเรียนคิดว่ าการเรียนรู้และปฏิบัตติ ามกฎความปลอดภัยและการมีสติ
ในการดํารงชีวติ มีความจําเป็ นต่ อการดําเนินชีวติ หรือไม่ อย่างไร” (มีความจําเป็ น เพราะการ
เรี ยนรู้จะช่ วยให้ เรามีความรู้ ความเข้ าใจ และเกิดความตระหนักในเรื่ องของการดําเนินชีวติ โดย
นําหลักจากกฎความปลอดภัยมาปรั บใช้ ซึ่งจะช่ วยให้ คนเรามีสุขภาพที่ดีและการมีสติในการ
ดํารงชีวติ จัดเป็ นพืน้ ฐานเบื้องต้ นที่จะช่ วยป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุที่จะนํามาสู่ การเกิดปัญหา
ทางสุ ขภาพได้ )
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7. ครู นาํ เสนอตัวอย่างข่าวอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ให้นกั เรี ยนได้ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นและตอบคําถาม ดังนี้
– อุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันมีอะไรบ้าง (ตอบได้ โดยอิสระ)
– สาเหตุสาํ คัญของการเกิดอุบตั ิเหตุคืออะไร (ตอบได้ โดยอิสระ)
– จากตัวอย่างข่าวที่นาํ เสนอ นักเรี ยนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง (ตอบได้ โดยอิสระ)
8. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง สวัสดิภาพกับการดํารงชีวิต ในหัวข้อที่ 1.1
ความหมายและความสําคัญของสวัสดิภาพ และหัวข้อที่ 1.2 การใช้ยาอย่างปลอดภัย เพื่อเป็ นการ
กระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู แสดงบัตรคําต่อไปนี้ และให้นกั เรี ยนเขียนความหมายลงในสมุดบันทึก โดยใช้เวลาตามที่ครู
กําหนด
สวัสดิภาพ

ยา

ยาสามัญประจําบ้าน

ยาอันตราย

ยาควบคุมพิเศษ

2. ครู สุ่มนักเรี ยน 5–6 คน ออกมาเฉลยความหมายของคําต่าง ๆ ที่นาํ เสนอจากบัตรคํา และครู ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมกับอธิ บายถึงความหมายและความสําคัญของสวัสดิภาพกับการ
ดํารงชีวิต ยา และประเภทของยา โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดู
ประกอบการอธิบาย
3. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน หมุนเวียนกันศึกษาตัวอย่างยาชนิดต่าง ๆ 8–10 ชนิด (ยา
สามัญประจําบ้าน เช่น ยาพาราเซตามอล ยาแก้ไอนํ้าดํา ยาใส่แผลสด ยาธาตุน้ าํ แดง ผงนํ้าเกลือ
แร่ คาลาไมน์โลชัน่ ยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษ ที่ครู เตรี ยมมาล่วงหน้า) ที่ครู แจกให้ โดย
ศึกษาชื่อสามัญของยา สรรพคุณ วิธีการใช้ และข้อควรระวังของยา โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
4. ให้นกั เรี ยนอาสาสมัครออกมาสรุ ปผลการศึกษาตัวอย่างยาชนิดต่าง ๆ โดยครู ให้ความรู ้และ
ข้อเสนอแนะที่ถูกต้องเพิ่มเติม
5. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง สวัสดิภาพกับการดํารงชีวิต ในหัวข้อที่ 1.2 การใช้ยาอย่างปลอดภัย ใน
ประเด็นเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง ข้อควรปฏิบตั ิเบื้องต้นในการใช้ยา และ
คําแนะนําในการใช้ยาตามฉลากยา เพิ่มเติม โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้
นักเรี ยนดูประกอบการอธิบาย
6. ครูให้ ความรู้เสริมอาเซียน ดังนี้
– กระทรวงสาธารณสุ ขของไทยได้ จัดการประชุ มว่ าด้ วยการแพทย์ ด้งั เดิมของประเทศใน
ภูมภิ าคอาเซียน ณ กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2552) มีผู้เข้ าร่ วมประชุ มจากประเทศสมาชิก
อาเซียน ผู้แทนองค์ การอนามัยโลก และผู้แทนจากสํ านักเลขาธิการอาเซียน ได้ ข้อสรุปว่ า
ทุกประเทศในอาเซียนยังคงใช้ วธิ ีการรักษาด้ วยยาสมุนไพรและการแพทย์ด้ังเดิม การแพทย์
พืน้ บ้ านหรือการแพทย์ แผนโบราณผสมผสานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันอยู่
7. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิม่ เติม
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ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันสร้างแผนที่ความคิดสรุ ปความรู ้เรื่ อง อันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง
ข้อควรปฏิบตั ิเบื้องต้นในการใช้ยา และคําแนะนําในการใช้ยาตามฉลาก โดยใช้เวลาตามที่ครู
กําหนด
2. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนออกมานําเสนอแผนที่ความคิดหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ขอ้ เสนอแนะ
เพิ่มเติม

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม กรณี ศึกษาเรื่ องข้ อปฏิบัติในการใช้ ยา กิจกรรม วิเคราะห์ ข่าวเกี่ยวกับ
อันตรายจากการใช้ ยา และกิจกรรม เรี ยงความเรื่ อง สวัสดิภาพกับการดํารงชี วิต ดังรายละเอียด
ในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1
ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 4–5 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู แสดงความ
คิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
3. ครู ถามคําถามนักเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน ดังนี้
– ข้อปฏิบตั ิเบื้องต้นในการใช้ยาควรปฏิบตั ิอย่างไร (ไม่ ซือ้ ยามาใช้ เองโดยไม่ ได้ ปรึ กษาแพทย์
หรื อ เภสัชกร อ่ านวิธีใช้ บนฉลากยาให้ เข้ าใจก่ อนใช้ ยาทุกครั้ ง และให้ ใช้ ยาตามขนาดและวิธี
ที่ระบุไว้ ที่ฉลาก ไม่ ใช้ ยาที่เสื่ อมสภาพ หากมีอาการผิดปกติระหว่ างใช้ ยาควรพบแพทย์ ทันที
พร้ อมกับนํายาที่ ใช้ ไปด้ วย ถ้ าลืมกินยาในมือ้ ใดก็ตามให้ รีบกินทันทีที่นึกได้ โดยไม่ ต้องเพิ่ม
ขนาดยา)

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้นคว้าในเรื่อง สวัสดิภาพกับการดํารงชีวติ ในหัวข้ อที่ 1.3 ภัยจาก
สารเสพติด และหัวข้ อที่ 1.4 ปัญหาความรุนแรงในเด็ก ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชา
พืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต
ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่างน้ อย
2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา โดยปฏิบัตนิ อกเวลา
เรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วนํามา
สนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรนําแนวทางการใช้ยาอย่างปลอดภัยไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน และแนะนําให้แก่สมาชิก
ในครอบครัวของตนเอง
2. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าและหมัน่ ติดตามข้อมูลข่าวสารสุขภาพเกี่ยวกับการใช้ยาอยูเ่ สมอ เพื่อสร้าง
เสริ มการเรี ยนรู้และนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ตัวอย่างข่าวอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
2. บัตรคําที่แสดงข้อความว่า สวัสดิภาพ ยา ยาสามัญประจําบ้าน ยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษ
3. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิบายเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง ข้อควรปฏิบตั ิ
เบื้องต้นในการใช้ยา และคําแนะนําในการใช้ยาตามฉลากยา
4. ตัวอย่างยาสามัญประจําบ้าน เช่น ยาพาราเซตามอล ยาแก้ไอนํ้าดํา ยาใส่แผลสด ยาธาตุน้ าํ แดง ผง
นํ้าเกลือแร่ คาลาไมน์โลชัน่ ยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษ
5. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฯลฯ
6. ใบกิจกรรม เรื่ อง กรณี ศึกษาเรื่ องข้ อปฏิบัติในการใช้ ยา
7. ใบกิจกรรม เรื่ อง วิเคราะห์ ข่าวเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ ยา
8. ใบกิจกรรม เรื่ อง เรี ยงความเรื่ อง สวัสดิภาพกับการดํารงชี วิต
9. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
11. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
12. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 23
สวัสดิภาพกับการดํารงชีวติ (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 5: ความปลอดภัยในชีวิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
สารเสพติดเป็ นปัญหาสังคม เพราะการติดสารเสพติดจะทําให้ผเู ้ สพมีความเสื่ อมโทรมทางร่ างกาย
และจิตใจ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ส่วนปัญหาความรุ นแรง
เป็ นปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อยในสังคมปัจจุบนั เกิดจากการทําร้ายทางร่ างกายและจิตใจ การคุกคามทางเพศ
และการทอดทิ้งเด็ก นักเรี ยนจึงควรเรี ยนรู ้ถึงสาเหตุของปั ญหา ผลกระทบ และแนวทางการป้ องกันภัยจาก
สารเสพติดและความรุ นแรงในเด็ก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและการมีสุขภาพที่ดี

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• มีส่วนร่ วมในการป้ องกันความเสี่ ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติด และความรุ นแรง เพื่อสุ ขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม (พ 5.1 ม. 4–6/1)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและประเภทของสารเสพติด สาเหตุของการติดของสารเสพติด ชนิดของสารเสพติด
แนวทางในการป้ องกันตนเองจากสารเสพติด และสถานบริ การที่ให้การบําบัดรักษาผูเ้ สพสารเสพติด
อย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายความหมายและประเภทของความรุ นแรงในเด็ก สาเหตุของการเกิดความรุ นแรงในเด็ก
ผลกระทบต่อเด็กที่ถูกกระทํารุ นแรง และแนวทางแก้ไขปั ญหาความรุ นแรงในเด็กอย่างถูกต้องได้
(K)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการป้ องกันภัยจากสารเสพติดและปั ญหาความรุ นแรงในเด็ก (A)
4. มีทกั ษะในการปฏิเสธสารเสพติดและทักษะการสื่ อสารเพื่อป้ องกันปั ญหาความรุ นแรงในเด็กอย่าง
ถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
– ภัยจากสารเสพติด
– ปัญหาความรุ นแรงในเด็ก

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
4 ขึ้นไป
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด*
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ตามดุลยพินิจของครู
ปฏิบตั ิกิจกรรม
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
– แผนผังความเข้ าใจเรื่ อง สาเหตุ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
ของการติดสารเสพติด
– แผนผังความเข้ าใจเรื่ อง ภัยจาก
สารเสพติด
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
1. สวัสดิภาพกับการดํารงชีวติ (ต่อ)
1.3 ภัยจากสารเสพติด
1.4 ปั ญหาความรุ นแรงในเด็ก

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาต่างประเทศ



ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



สํารวจสถานการณ์ภยั จากสารเสพติดและปั ญหาความรุ นแรงในเด็กที่
เกิดขึ้นในประเทศไทยและในประเทศของกลุ่มสมาชิกอาเซียน
รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับภัยจากสารเสพติดและปัญหาความรุนแรงในเด็ก
พูดแสดงความคิดเห็นและเขียนรายงานสรุ ปความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภัยจากสารเสพติดและปัญหาความรุ นแรงในเด็ก
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ความคิดเรื่ อง ชนิดของสารเสพติด
แนวทางในการป้ องกันตนเองจากสารเสพติด และปัญหาความรุ นแรง
ในเด็ก

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับสวัสดิภาพกับการ
ดํารงชีวติ ในหัวข้ อที่ 1.3 ภัยจากสารเสพติด และหัวข้ อที่ 1.4 ปัญหาความรุนแรงในเด็ก ที่สงสั ย
หรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้
เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
3. นักเรี ยนร่ วมกันตอบคําถามเพื่อทบทวนความรู้จากการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา เช่น สวัสดิภาพกับการ
ดํารงชีวิตมีความหมายและความสําคัญอย่างไร ยาแบ่งเป็ นกี่ประเภท อะไรบ้าง หลักการใช้ยา
ให้ปลอดภัยมีอะไรบ้าง แล้วครู เฉลยคําตอบและให้ความรู้ที่ถูกต้องเพิ่มเติม
4. แบ่งนักเรี ยนเป็ น 2 กลุ่ม เล่นเกม ประลองความเข้ าใจ โดยให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนหมุนเวียนกัน
ออกมาเขียนชื่อของสารเสพติดที่ตนเองรู้จกั มาให้ได้มากที่สุด กลุ่มใดเขียนได้มากที่สุดในเวลาที่
ครู กาํ หนดถือว่าเป็ นกลุ่มที่ชนะ
5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง สวัสดิภาพกับการดํารงชีวิต ในหัวข้อที่ 1.3
ภัยจากสารเสพติด และหัวข้อที่ 1.4 ปัญหาความรุ นแรงในเด็ก เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วม
และความสนใจในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนจับคู่กบั เพื่อนอ่านเรื่ อง สวัสดิภาพกับการดํารงชีวิต ในหัวข้อที่ 1.3 ภัยจากสารเสพติด
ในหัวข้อย่อยที่ 1. ความหมายของสารเสพติด และหัวข้อย่อยที่ 2. ประเภทของสารเสพติด แล้ว
ช่วยกันเขียนสรุ ปลงในสมุดบันทึก โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. ครู อธิ บายและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายและประเภทของสารเสพติด พร้อมกับ
เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ซกั ถามข้อสงสัย
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3. นักเรี ยนจับคู่กบั เพื่อนปฏิบตั ิกิจกรรม แผนผังความเข้ าใจเรื่ อง สาเหตุของการติดสารเสพ โดย
ระดมสมองวิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติดโดยใช้ผงั ก้างปลา ดังรายละเอียดในใบ
กิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6
โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
4. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาเรื่ อง สวัสดิภาพกับการดํารงชีวิต
ในหัวข้อที่ 1.3 ภัยจากสารเสพติด ในหัวข้อย่อยที่ 4. ชนิดของสารเสพติด หัวข้อย่อยที่ 5. แนวทาง
ในการป้ องกันตนเองจากสารเสพติด และหัวข้อย่อยที่ 6. สถานบริ การที่ให้การบําบัดรักษาผูเ้ สพ
สารเสพติด แล้วสรุ ปในรู ปแบบของแผนที่ความคิด โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด เสร็ จแล้วส่ง
ตัวแทนกลุ่มรายงานผลหน้าชั้นเรี ยน
5. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาและอภิปรายเรื่ อง สวัสดิภาพกับการ
ดํารงชีวิต ในหัวข้อที่ 1.4 ปัญหาความรุ นแรงในเด็ก แล้วสรุ ปในรู ปแบบของแผนที่ความคิด
โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด เสร็ จแล้วส่งตัวแทนกลุ่มรายงานผลหน้าชั้นเรี ยน
6. ครู ให้ความรู ้เพิ่มเติมเรื่ อง สวัสดิภาพกับการดํารงชีวิต ในหัวข้อที่ 1.3 ภัยจากสารเสพติด และ
หัวข้อที่ 1.4 ปัญหาความรุ นแรงในเด็ก โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดู
ประกอบการอธิบาย
7. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
• นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม ช่ วยกันเล่ าเรื่ องจากภาพที ว่า...มีความเชื่ อมโยงกับภัยจากสาร
เสพติดอย่ างไร และกิจกรรม ช่ วยกันวิเคราะห์ ว่าภาพใดมีความเชื่ อมโยงกับความหมายของ
ปั ญหาความรุ นแรงในเด็ก ดังรายละเอียดในสื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1
ม. 4–6 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 23 สวัสดิภาพกับการดํารงชีวิต
(ต่อ) เฟรมที่ 559 และ 561 ตามลําดับ โดยครู ให้ความรู้ที่ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม แผนผังความเข้ าใจในเรื่ อง ภัยจากสารเสพติด ดังรายละเอียดในใบ
กิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6
โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. นักเรี ยนอาสาสมัคร 1–2 คน ออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้
ความรู ้และคําแนะนําเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
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2. มอบหมายให้ นักเรียนแบ่ งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันจัดป้ายนิเทศเรื่อง ภัยจาก
สารเสพติด ที่ป้ายนิเทศของชั้นเรียน หรือป้ายนิเทศส่ วนกลางของโรงเรียน โดยปฏิบัตนิ อกเวลา
เรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วมานําเสนอ
ในการเรียนครั้งต่ อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบตั กิ จิ กรรม รวบรวมข่ าวปัญหาความรุนแรงในเด็ก ดังรายละเอียดใน
ใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6
โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษา
กําหนด แล้ วมานําเสนอในการเรียนครั้งต่ อไป
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในเรื่อง ความปลอดภัยในการเดินทาง ดังรายละเอียดใน
หนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่ วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือ
สนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา โดย
ปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด
แล้วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรร่ วมกันรณรงค์เรื่ อง วัยรุ่ นไม่ขอ้ งเกี่ยวกับสารเสพติด และเรื่ อง ยุติความรุ นแรงในเด็ก
2. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเรื่ อง ปัญหาความรุ นแรงในครอบครัวและสังคม จากสื่ อการ
เรี ยนรู ้ในห้องสมุดโรงเรี ยน ห้องสมุดชุมชน หรื ออินเทอร์เน็ต โดยปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลา
ในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด
3. นักเรียนควรศึกษาค้ นคว้าสถิตทิ ี่เกีย่ วข้ องกับคดีหรือการกระทําความผิดที่เกีย่ วข้ องกับสารเสพติดใน
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน แล้ ววิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลให้ เกิดปัญหาดังกล่ าว ตลอดจนนํามา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับสถิตทิ ี่เกิดขึน้ ในประเทศไทย จดลงในสมุดบันทึก (ศึกษาค้ นคว้าได้ จาก
สื่ อต่ าง ๆ เช่ น รายงานสถิตขิ องกระทรวงสาธารณสุ ข หรือ The World Health Statistic and Book
of Facts หรือ World Almanac หรือ Encyclopedia Britannica Book of the Year เป็ นต้ น)
4. นักเรี ยนควรนําแนวทางการป้ องกันสารเสพติดและปัญหาความรุ นแรงในเด็กไปปฏิบตั ิใน
ชีวิตประจําวัน และแนะนําให้แก่สมาชิกในครอบครัวตนเอง

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับภัยจากสารเสพติดและปั ญหาความรุ นแรงในเด็ก
2. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และ
แหล่งการเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
3. ใบกิจกรรม เรื่ อง แผนผังความเข้ าใจเรื่ อง สาเหตุของการติดสารเสพติด
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4. ใบกิจกรรม เรื่ อง แผนผังความเข้ าใจเรื่ อง ภัยจากสารเสพติด
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 24
ความปลอดภัยในการเดินทาง
สาระการเรียนรู้ ที่ 5: ความปลอดภัยในชีวิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่ปราศจากภัยหรื อพ้นจากภัยอันตราย จากอุบตั ิเหตุและความไม่
ปลอดภัยต่าง ๆ ในชีวิต มีความสําคัญเพราะปัญหาความไม่ปลอดภัยมีผลต่อภาวะสุขภาพของบุคคล เพราะ
เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนแล้วอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรื อเสี ยชีวิตได้
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุจากการเดินทางเกิดได้จาก 3 สาเหตุสาํ คัญ ได้แก่ ตัวบุคคล
ยานพาหนะ และสภาวะแวดล้อม
หากผูข้ บั ขี่ยานพาหนะและผูโ้ ดยสารปฏิบตั ิตามกฎการจราจรและการปรับปรุ งดูแลสภาพยานพาหนะ
ให้อยูใ่ นสภาพที่ดี และปฏิบตั ิตามกฎความปลอดภัยของการจราจร จะช่วยให้การเดินทางไม่เกิดอุบตั ิเหตุ
และเกิดอันตรายต่อสุ ขภาพและชีวิตได้

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วางแผน กําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุและสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของความปลอดภัยในการเดินทาง และระบุสาเหตุของการเกิด
อุบตั ิเหตุจากการเดินทางอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายแนวทางการป้ องกันอุบตั ิเหตุจากการจราจรทางบก จากการจราจรทางนํ้า และจากการ
โดยสารเครื่ องบินอย่างถูกต้องได้ (K)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการป้ องกันอุบตั ิเหตุจากการเดินทาง (A)
4. แสดงทักษะในการวางแผนและกําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุจากการเดินทางได้ (P)
5. ปฏิบตั ิตามกฎความปลอดภัยในการเดินทางอย่างสมํ่าเสมอ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
4 ขึ้นไป
– ความหมายและความสําคัญ
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ของความปลอดภัยในการ
ความคิด*
เดินทาง
– สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุจาก
การเดินทาง
– ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ
การจราจรทางบก
– ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ
การจราจรทางนํ้า
– ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุการ
โดยสารเครื่ องบิน
– ตัวอย่างการวางแผนและ
กําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุ
จากการเดินทาง
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ตามดุลยพินิจของครู
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
ปฏิบตั ิกิจกรรม รวบรวมข่ าว
ปั ญหาความรุ นแรงในเด็ก
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจาก รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
การเดินทาง
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
– วิเคราะห์ ภาพการเดินทางทาง
นํา้ พร้ อมกับวางแผนการ
เดินทางและตอบคําถาม
– แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
สรุ ปความเข้ าใจ
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5. สาระการเรียนรู้
2. ความปลอดภัยในการเดินทาง
2.1 ความหมายและความสําคัญของความปลอดภัยในการเดินทาง
2.2 สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุจากการเดินทาง
2.3 ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุการจราจรทางบก
2.4 ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุการจราจรทางนํ้า
2.5 ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุการโดยสารเครื่ องบิน
2.6 ตัวอย่างการวางแผนและกําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุจากการเดินทาง

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ




ภาษาต่างประเทศ



คณิ ตศาสตร์




ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



ศิลปะ



ศึกษาค้นคว้าและเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุจากการเดินทางใน
รู ปแบบต่าง ๆ ทั้งอุบตั ิเหตุการจราจรทางบก อุบตั ิเหตุการจราจร
ทางนํ้า อุบตั ิเหตุการโดยสารเครื่ องบิน
ศึกษาค้ นคว้าเกีย่ วกับกฎหมายจราจรทางบกของประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียน
รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับความปลอดภัยในการเดินทาง
ศึกษาเกี่ยวกับสถิติอุบตั ิเหตุจากการจราจรทางบก อุบตั ิเหตุการจราจร
ทางนํ้า อุบตั ิเหตุการโดยสารเครื่ องบิน
ศึกษาค้ นคว้าเกีย่ วกับสถิตกิ ารเกิดอุบัตเิ หตุที่เกิดขึน้ กับสายการบิน
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
พูดแสดงความคิดเห็น อ่าน และเขียนสรุ ปความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ความคิด แผ่นพับความรู ้ ป้ ายนิเทศ
แผนผังรู ปภาพสัญลักษณ์ หรื อสมุดคู่มือเผยแพร่ ความรู ้ เรื่ อง แนว
ทางการป้ องกันอุบตั ิเหตุจากการจราจรทางบก การจราจรทางนํ้า และ
การโดยสารเครื่ องบิน
ออกแบบ วาดภาพ ระบายสี และตกแต่งแผ่นพับหรื อโปสเตอร์เรื่ อง
การเดินทางอย่างปลอดภัยหรื อแนวทางการป้ องกันอุบตั ิเหตุจาก
การจราจรทางบก การจราจรทางนํ้า และการโดยสารเครื่ องบิน
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนประสบการณ์และภาระงานตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมาย
2. ให้ นักเรียนแต่ ละกลุ่มออกมารายงานผลการจัดป้ายนิเทศเรื่อง ภัยจากสารเสพติด ตามที่ได้ รับ
มอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัตกิ จิ กรรมของ
นักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
3. สุ่ มนักเรียน 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม รวบรวมข่ าวปัญหาความรุนแรง
ในเด็ก ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความคิดเห็นต่ อการปฏิบัติ
กิจกรรมของนักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
4. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับความปลอดภัยในการ
เดินทาง ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่
ผ่านมา แล้ วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ อง
เพิม่ เติม
5. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คน ออกมาเล่าเรื่ องการเดินทางมาโรงเรี ยนของตนเองว่ามีวิธีการเดินทาง
อย่างไร และเคยประสบกับอุบตั ิเหตุหรื อไม่
6. ครู ให้นกั เรี ยนดูภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงการจราจรทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ ตลอดจน
อุบตั ิเหตุจากการจราจรทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ (ควรเป็ นภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ที่มีเนื้อหา
ไม่รุนแรงจนเกินไป หรื อมีการตกแต่งภาพเพื่อปิ ดซ่อนความรุ นแรงของภาพตามความ
เหมาะสม) หรื อเล่าข่าวอุบตั ิเหตุจากการจราจรทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ และให้นกั เรี ยน
ร่ วมกันแสดงความคิดเห็น
6. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง ความปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อเป็ นการ
กระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนอ่านเรื่ อง ความปลอดภัยในการเดินทาง ในหัวข้อที่ 2.1 ความหมายและความสําคัญของ
ความปลอดภัยในการเดินทาง และเขียนสรุ ปความรู ้ลงในสมุดบันทึก
2. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง ความปลอดภัยในการเดินทาง ในหัวข้อที่ 2.2 สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุจาก
การเดินทาง โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย
3. ให้นกั เรี ยนจับคู่กบั เพื่อนปฏิบตั ิกิจกรรม สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง โดยระดม
สมองวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุจากการเดินทางโดยใช้ผงั ก้างปลา ดังรายละเอียดใน
ใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6
โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
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4. นักเรี ยนแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาและสรุ ปความรู ้ในรู ปแบบแผนที่ความคิด
ในใช้เวลาตาที่ครู กาํ หนด โดยมีหวั ข้อเรื่ องดังต่อไปนี้
– กลุ่มที่ 1 เรื่ อง ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุการจราจรทางบก:แนวทางการป้ องกันอุบตั ิเหตุจาก
การโดยสารรถยนต์และการเดินเท้า
– กลุ่มที่ 2 เรื่ อง ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุการจราจรทางบก:แนวทางการป้ องกันอุบตั ิเหตุจาก
การโดยสารรถไฟและรถไฟฟ้ า
– กลุ่มที่ 3 เรื่ อง พระราชบัญญัติจราจรทางบกที่ควรทราบ
– กลุ่มที่ 4 เรื่ อง ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุการจราจรทางนํ้าและความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ
การโดยสารเครื่ องบิน
5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมารายงานผลการศึกษาหน้าชั้นเรี ยน โดยครู แสดงความ
คิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยน และให้ความรู้เรื่ อง ความปลอดภัยในการเดินทาง
ในหัวข้อที่ 2.3 ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุการจราจรทางบก หัวข้อที่ 2.4 ความปลอดภัยจาก
อุบตั ิเหตุการจราจรทางนํ้า หัวข้อที่ 2.5 ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุการโดยสารเครื่ องบิน และ
หัวข้อที่ 2.6 ตัวอย่างการวางแผนและกําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุจากการเดินทาง เพิ่มเติม โดย
ใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิ บาย
6. ครูให้ ความรู้เสริมอาเซียน ดังนี้
– ประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้ ลงนามร่ วมกันในข้ อตกลงอนุญาตให้ ผ้ขู ับขี่รถยนต์ ของ
ประชากรในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถขับขี่รถยนต์ ข้ามแดนกันได้ โดยไม่ ต้องใช้
ใบขับขี่รถยนต์ สากล เพียงแต่ใช้ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ที่เป็ นบัตรสมาร์ ตการ์ ดและรถยนต์ ที่มี
การจดทะเบียนป้ายเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น
7. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนจับคู่ผลัดกันตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับแนวทางการป้ องกันอุบตั ิเหตุจากการ
เดินทางในแต่ละด้านที่ศึกษามา
2. นักเรี ยนร่ วมกันเล่นเกม จับคู่เครื่ องหมายจราจรทางบกป้ ายบังคับตามพระราชบัญญัติจราจรทาง
บกให้ ถกู ต้ อง และปฏิบตั ิกิจกรรม ร่ วมกัน...ศึกษาจากกรณี ศึกษา ดังรายละเอียดในสื่ อการเรี ยนรู ้
PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 24 ความปลอดภัยในการเดินทาง เฟรมที่ 585 และ 583–584 ตามลําดับ โดยครู เฉลย
คําตอบที่ถูกต้องและให้ความรู้เพิ่มเติม
3. นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม วิเคราะห์ ภาพการเดินทางทางนํา้ พร้ อมกับวางแผนการเดินทางและตอบ
คําถาม และกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุ ปความเข้ าใจ ดังรายละเอียดในใบกิจกรรม
ที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยใช้เวลา
ตามที่ครู กาํ หนด

209
4. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู ้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนวางแผนและกําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุจากการเดินทางในชีวิตประจําวันของตนเอง
เขียนลงในสมุด โดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด
2. นักเรี ยนผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการวางแผนและกําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุจากการ
เดินทางในชีวิตประจําวันของตนเอง หน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู ้ที่ถูกต้องและคําแนะนํา
เพิ่มเติม

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบตั กิ จิ กรรม ศึกษาค้ นคว้ าเกีย่ วกับสถิติอบุ ัติเหตุ จากการจราจรทางบก
ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วมานําเสนอในการเรียนครั้งต่ อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง กระบวนการทางประชาสั งคมกับความปลอดภัยใน
ชุ มชน ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึก
ข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและ
หลักฐานในการศึกษา โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลา
รู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรจัดทําแผ่นพับเรื่ องการเดินทางอย่างปลอดภัย โดยออกแบบและตกแต่งแผ่นพับให้
สวยงามตามอิสระ และนําแผ่นพับไปเก็บเป็ นแหล่งค้นคว้าข้อมูลของห้องสมุดโรงเรี ยน โดยปฏิบตั ิ
นอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด
2. นักเรียนควรศึกษาค้ นคว้าเพิม่ เติมเกีย่ วกับกฎหมายจราจรทางบกของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
กลุ่มละ 1 ประเทศ แล้วจัดทําเป็ นรายงาน โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลด
เวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด
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3. นักเรียนควรศึกษาค้ นคว้ าเพิม่ เติมเกีย่ วกับสถิตทิ ี่เกีย่ วข้ องกับการเกิดอุบัตเิ หตุจากการจราจรทางบก
และทางนํา้ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน แล้ ววิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลให้ เกิดปัญหาดังกล่ าว
ตลอดจนนํามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับสถิตทิ ี่เกิดขึน้ ในประเทศไทย (ศึกษาค้ นคว้ าได้ จากสื่ อต่ าง ๆ
เช่ น รายงานสถิตขิ องกระทรวงสาธารณสุ ข หรือ The World Health Statistic and Book of Facts
หรือ World Almanac หรือ Encyclopedia Britannica Book of the Year เป็ นต้ น) โดยปฏิบัตนิ อก
เวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด
4. นักเรียนควรศึกษาค้ นคว้ าเพิม่ เติมเกีย่ วกับสถิตกิ ารเกิดอุบัตเิ หตุที่เกิดขึน้ กับสายการบินของประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยวิเคราะห์ ถึงสาเหตุและผลกระทบที่ทําให้ เกิดอุบัตเิ หตุ แล้วจัดทําเป็ นรายงาน
เช่ น ปี 1977 เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินสายการบินการูดา ซึ่งเป็ นสายการบินแห่ งชาติอนิ โดนีเซีย ส่ งผล
ให้ มผี ้เู สี ยชีวติ ในครั้งนั้นถึง 234 คน โดยมีสาเหตุและผลกระทบมาจากการเกิดไฟป่ าในอินโดนีเซี ย
ส่ งผลให้ สภาพแวดล้ อมและทัศนวิสัยในการบินไม่ ดี จนนํามาสู่ การเกิดอุบตั เิ หตุขนึ้ ในที่สุด
5. นักเรี ยนควรนําแนวทางการป้ องกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน และแนะนํา
ให้แก่สมาชิกในครอบครัวตนเอง

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงการจราจรทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ ตลอดจนอุบตั ิเหตุจากการจราจร
ทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ (ควรเป็ นภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ที่มีเนื้อหาไม่รุนแรงจนเกินไป หรื อมี
การตกแต่งภาพเพื่อปิ ดซ่อนความรุ นแรงของภาพตามความเหมาะสม)
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุจากการเดินทาง และ
ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุการจราจรทางบก ทางนํ้า และการโดยสารเครื่ องบิน
3. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
4. ใบกิจกรรม เรื่ อง รวบรวมข่ าวปั ญหาความรุ นแรงในเด็ก
5. ใบกิจกรรม เรื่ อง สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง
6. ใบกิจกรรม เรื่ อง วิเคราะห์ ภาพการเดินทางทางนํา้ พร้ อมกับวางแผนการเดินทางและตอบคําถาม
7. ใบกิจกรรม เรื่ อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุ ปความเข้ าใจ
8. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
11. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 25
กระบวนการทางประชาสั งคมกับความปลอดภัยในชุ มชน
สาระการเรียนรู้ ที่ 5: ความปลอดภัยในชีวิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ประชาสังคม หมายถึง คนในสังคมที่มีแนวคิดหรื อจิตสํานึกร่ วมกันมารวมตัวกันในลักษณะ
หุน้ ส่วนในการกระทํากิจกรรมบางอย่างที่มีผลต่อสังคมโดยรวม
การสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชนจะประสบผลสําเร็ จได้ตอ้ งเกิดจากความร่ วมมือของทุกคน
ในชุมชนหรื อต้องเกิดจากกระบวนการทางประชาสังคม ซึ่งองค์ประกอบของกระบวนการทางประชา
สังคมมีแนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) ประชาชนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสิ นใจว่าควรทําอะไร และ
ทําอย่างไร 2) ประชาชนจะต้องให้ความร่ วมมือในการดําเนินการตามการตัดสิ นใจนั้น และ 3) ประชาชน
พึงได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่ วมนั้น บทบาทของประชาสังคมในด้านการส่งเสริ มความปลอดภัยใน
ชุมชน เช่น การให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยอันตรายในชุมชน สร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัย
ในชุมชน นักเรี ยนในฐานะที่เป็ นประชาชนในชุมชนควรมีส่วนร่ วมในกระบวนการทางประชาสังคมเพื่อ
การสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชนของตนเอง

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. วางแผน กําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุและสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1 ม. 4–6/4)
2. มีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1 ม. 4–6/5)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมาย ความสําคัญ และองค์ประกอบของกระบวนการทางประชาสังคมอย่างถูกต้องได้
(K)
2. อธิ บายบทบาทของประชาสังคมในด้านการส่งเสริ มความปลอดภัยในชุมชนอย่างถูกต้องได้ (K)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการทางประชาสังคมกับความปลอดภัยในชุมชน (A)
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมในกระบวนการทางประชาสังคมเพื่อการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชนของ
ตนเองได้อย่างสมํ่าเสมอ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
– ความหมายและความสําคัญ
ของกระบวนการทางประชาสังคม
– องค์ประกอบของกระบวนการ
ทางประชาสังคม
– กระบวนการทางประชาสังคม
กับการสร้างเสริ มความ
ปลอดภัยในชุมชน
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– ค้ นคว้ าเกี่ยวกับสถิติอุบัติเหตุ
จากการจราจรทางบก
– ระดมสมองร่ วมกันอภิปราย
– ศึกษาสถานการณ์ ตัวอย่ างและ
ตอบคําถาม

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด*
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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5. สาระการเรียนรู้
3. กระบวนการทางประชาสังคมกับความปลอดภัยในชุมชน
3.1 ความหมายและความสําคัญของกระบวนการทางประชาสังคม
3.2 องค์ประกอบของกระบวนการทางประชาสังคม
3.3 กระบวนการทางประชาสังคมกับการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ




ภาษาต่างประเทศ



ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนเรื่ อง การมีส่วนร่ วมใน
การสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน
ศึกษาค้ นคว้าเกีย่ วกับกระบวนการทางประชาสั งคมกับการแก้ปัญหา
และผลกระทบของภัยพิบัตจิ ากการเกิดอุทกภัยที่สัมพันธ์ กบั การเกิด
โรคติดต่ อในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับกระบวนการทางประชาสั งคม
อ่าน เขียน และพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการทาง
ประชาสังคมกับความปลอดภัยในชุมชน
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ความคิดเรื่ อง ความหมายและความสําคัญ
ของกระบวนการทางประชาสังคม และองค์ประกอบของ
กระบวนการทางประชาสังคม

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. สุ่ มนักเรียน 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม ศึกษาค้ นคว้ าเกีย่ วกับสถิติอุบัติเหตุ
จากการจราจรทางบก ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความคิดเห็น
ต่ อการปฏิบัตกิ จิ กรรมของนักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับกระบวนการทางประชา
สั งคมกับความปลอดภัยในชุ มชน ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามา
ล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอย
ให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
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4. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันตอบคําถามเพื่อทบทวนความรู ้เรื่ อง ความปลอดภัยในการเดินทาง ดังนี้
– คนขับเรื อโดยสารจะต้องปฏิบตั ิอย่างไรจึงจะไม่เกิดอุบตั ิเหตุจากการจราจรทางนํ้า (ไม่
ประมาท ระมัดระวังอยู่เสมอ ปฏิบัติตามกฎจราจรทางนํา้ อย่ างเคร่ งครั ด ไม่ ดื่มสุราหรื อกินยาที่
มีฤทธิ์ ทาํ ให้ ง่วง ไม่ ขบั เรื อด้ วยความเร็ วสูงหรื อขับเบียดแซงลําอื่น ไม่ บรรทุกผู้โดยสารเกิน
อัตราบรรทุกที่กาํ หนด)
– ผูโ้ ดยสารจะต้องปฏิบตั ิตนอย่างไรขณะโดยสารเรื อโดยสารและเครื่ องบินโดยสาร จึงจะเกิด
ความปลอดภัย (ไม่ แย่ งกันขึน้ หรื อลงเรื อโดยสาร ยืนรอเรื อโดยสารที่ท่าเรื อแทนการไปยืนรอ
ที่โป๊ ะ ไม่ นั่งบนกราบเรื อหรื อหลังคาเรื อ ต้ องว่ ายนํา้ ให้ เป็ น และควรสวมเสื ้อชูชีพหรื ออยู่ใกล้
ห่ วงชูชีพ)
– เพราะเหตุใดจึงต้องตรวจสอบสภาพยานพาหนะและสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง (เพื่อ
ตรวจสอบความบกพร่ องของยานพาหนะ หากเสี ยหายจะได้ รีบทําการซ่ อมแซม ไม่ นาํ ไปใช้
งาน อันจะนํามาซึ่ งการเกิดอุบัติเหตุได้ )
(ครู อาจใช้คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้)
5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง กระบวนการทางประชาสังคมกับความ
ปลอดภัยในชุมชน เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาเรื่ อง กระบวนการทางประชาสังคม
กับความปลอดภัยในชุมชน ในหัวข้อที่ 3.1 ความหมายและความสําคัญของกระบวนการทาง
ประชาสังคม และหัวข้อที่ 3.2 องค์ประกอบของกระบวนการทางประชาสังคม และร่ วมกันสรุ ป
ในรู ปแบบของแผนที่ความคิด โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 1–2 กลุ่ม ออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม
3. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม ระดมสมองร่ วมกันอภิปราย โดยระดมสมองอภิปรายเรื่ อง
กระบวนการทางประชาสังคมกับการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน ดังรายละเอียดในใบ
กิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดย
ใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
4. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู แสดงความ
คิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนและให้ความรู้ที่ถูกต้องเพิ่มเติม
5. ครู ให้ความรู ้เพิ่มเติมเรื่ อง กระบวนการทางประชาสังคมกับความปลอดภัยในชุมชน ในหัวข้อที่
3.3 กระบวนการทางประชาสังคมกับการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน โดยใช้ภาพหรื อเปิ ด
สื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย
6. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
• นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ศึกษาสถานการณ์ ตัวอย่ างและตอบคําถาม ดังรายละเอียดในใบ
กิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดย
ใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
• สุ่มนักเรี ยน 3–4 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้และ
คําแนะนําที่ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบตั กิ จิ กรรม สํารวจความคิดเห็นเรื่ อง ความร่ วมมือในชุมชน ดัง
รายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพล
ศึกษา 1 ม. 4–6 โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่
สถานศึกษากําหนด แล้ วมานําเสนอในการเรียนครั้งต่ อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในเรื่อง การช่ วยฟื้ นคืนชีพ ในหัวข้ อที่ 4.1 ความหมายและ
ความสํ าคัญของการช่ วยฟื้ นคืนชีพ และหัวข้ อที่ 4.2 การประเมินสถานการณ์ การบาดเจ็บ ดัง
รายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถาม
ที่สงสั ยหรือสนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานใน
การศึกษา โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่
สถานศึกษากําหนด แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรียนควรศึกษาค้ นคว้ าเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระบวนการทางประชาสั งคมกับการแก้ ปัญหาและ
ผลกระทบของภัยพิบัตจิ ากการเกิดอุทกภัยทีส่ ั มพันธ์ กบั การเกิดโรคติดต่ อในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนในรอบปี ที่ผ่านมา แล้วจัดทําเป็ นรายงาน โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรม
การลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด
2. นักเรี ยนควรนําความรู ้เรื่ อง กระบวนการทางประชาสังคมกับความปลอดภัยในชุมชน ไปแนะนํา
ให้แก่สมาชิกในครอบครัวและชุมชนของตนเอง
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9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับกระบวนการทางประชาสังคมกับการสร้างเสริ ม
ความปลอดภัยในชุมชน
2. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
3. ใบกิจกรรม เรื่ อง ค้ นคว้ าเกี่ยวกับสถิติอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก
4. ใบกิจกรรม เรื่ อง ระดมสมองร่ วมกันอภิปราย
5. ใบกิจกรรม เรื่ อง ศึกษาสถานการณ์ ตัวอย่ างและตอบคําถาม
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 26
การช่ วยฟื้ นคืนชีพ
สาระการเรียนรู้ ที่ 5: ความปลอดภัยในชีวิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การช่วยฟื้ นคืนชีพ หมายถึง การช่วยชีวิตเบื้องต้นก่อนส่งต่อให้แพทย์ในกรณี ที่ผบู้ าดเจ็บหยุด
หายใจหรื อหัวใจหยุดเต้นโดยการช่วยหายใจและการกระตุน้ หัวใจภายนอก การช่วยฟื้ นคืนชีพจึงมี
ความสําคัญต่อชีวิตของผูบ้ าดเจ็บ เพราะถ้าผูช้ ่วยเหลือทําการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บได้ทนั เวลา ก็จะทําให้
ผูบ้ าดเจ็บรอดชีวิต ไม่พิการหรื อทุพพลภาพได้ และสิ่ งที่สาํ คัญในการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บก็คือการ
ประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บด้วยวิธีการที่ถูกต้อง นักเรี ยนจึงต้องเรี ยนรู้และทําความเข้าใจเรื่ องการช่วย
ฟื้ นคืนชีพในประเด็นต่าง ๆ เพื่อการนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัยและสามารถ
ช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บได้

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• แสดงวิธีการช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างถูกวิธี (พ 5.1 ม. 4–6/7)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของการช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายการประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บอย่างถูกต้องได้ (K)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการช่วยฟื้ นคืนชีพและเข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการ
ประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บด้วยความสนใจและกระตือรื อร้น (A)
4. มีทกั ษะในการประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บอย่างถูกต้องได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
– ความหมายและความสําคัญ
ของการช่วยฟื้ นคืนชีพ
– การประเมินสถานการณ์การ
บาดเจ็บ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
4. การช่วยฟื้ นคืนชีพ
4.1 ความหมายและความสําคัญของการช่วยฟื้ นคืนชีพ
4.2 การประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาต่างประเทศ



ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



วิทยาศาสตร์



ศึกษาข้อมูลในข่าวเกี่ยวกับการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บด้วยวิธีการที่
ถูกต้องและไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับการช่ วยฟื้ นคืนชีพ และการประเมินการบาดเจ็บ
อ่าน เขียน และพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง ความหมายและ
ความสําคัญของการช่วยฟื้ นคืนชีพ และการประเมินสถานการณ์การ
บาดเจ็บ
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ความคิดเรื่ อง การประเมินสถานการณ์
การบาดเจ็บ
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการตรวจจับชีพจรบริ เวณของร่ างกายและการ
ตรวจนับอัตราการหายใจจากการสังเกตเสี ยงหายใจ
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. สุ่ มนักเรียน 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม สํารวจความคิดเห็นเรื่ อง ความ
ร่ วมมือในชุมชน ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความคิดเห็นต่ อ
การปฏิบัตกิ จิ กรรมของนักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับการช่ วยฟื้ นคืนในหัวข้ อที่
4.1 ความหมายและความสํ าคัญของการช่ วยฟื้ นคืนชีพ และหัวข้ อที่ 4.2 การประเมิน
สถานการณ์ การบาดเจ็บ ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่ วงหน้ าใน
การเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้ วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้
ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
4. ครู เปิ ดวีดิทศั น์เรื่ องการช่วยฟื้ นคืนชีพ หรื อแสดงภาพการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บ ให้นกั เรี ยน
พิจารณาและร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในเวลาที่ครู กาํ หนด ในประเด็นต่อไปนี้
– เรื่ องราวจากวีดิทศั น์หรื อภาพได้บ่งบอกอะไรบ้าง
– นักเรี ยนคิดว่าการช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บมีความยากหรื อง่ายอย่างไร
– นักเรี ยนอยากเป็ นผูช้ ่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินหรื อไม่ เพราะเหตุใด
– ถ้าไม่มีการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บจะเป็ นอย่างไร
(ครู อาจกําหนดประเด็นการแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม)
5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง การช่วยฟื้ นคืนชีพ ในหัวข้อที่ 4.1 ความหมาย
และความสําคัญของการช่วยฟื้ นคืนชีพ และหัวข้อที่ 4.2 การประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ
เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ อง การช่วยฟื้ นคืนชีพ ในหัวข้อที่ 4.1 ความหมายและความสําคัญของการช่วย
ฟื้ นคืนชีพ และเขียนสรุ ปลงในสมุดบันทึก โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. ครู ให้ความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการช่วยฟื้ นคืนชีพ โดยใช้ภาพหรื อ
เปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย
3. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง การช่วยฟื้ นคืนชีพ ในหัวข้อที่ 4.2 การประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ โดยใช้
ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย แล้วสาธิ ตการตรวจจับชีพ
จรบริ เวณข้อมือและการตรวจนับอัตราการหายใจ โดยเลือกตัวแทนนักเรี ยน 1 คน ออกมาร่ วม
การสาธิ ตด้วย ส่วนนักเรี ยนคนอื่น ๆ ในชั้นเรี ยนจับคู่กนั และปฏิบตั ิตามการสาธิตของครู
4. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
• นักเรี ยนจับคู่กบั เพื่อนผลัดกันตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์การ
บาดเจ็บ และสรุ ปโดยสร้างเป็ นแผนที่ความคิด โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
• นักเรี ยนแต่ละคู่ผลัดเปลี่ยนกันออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้
ความรู ้และคําแนะนําเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบตั กิ จิ กรรม เรี ยนแล้ วลองทบทวนความเข้ าใจ และกิจกรรม การ
ประเมินสถานการณ์ การบาดเจ็บ ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาใน
กิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้วมานําเสนอในการเรียนครั้ง
ต่ อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง การช่ วยฟื้ นคืนชีพ ในหัวข้ อที่ 4.3 หลักการช่ วย
ฟื้ นคืนชีพผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ ฉุกเฉิน ในหัวข้ อย่ อยที่ 1. การหยุดหายใจ หัวข้ อย่อยที่ 2.
การช่ วยหายใจ หัวข้ อย่ อยที่ 3. การหยุดทํางานของหัวใจ และหัวข้ อย่ อยที่ 4. การกระตุ้นหัวใจ
ภายนอก ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือ
จากแหล่ งการเรียนรู้ ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจด
บันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและ
หลักฐานในการศึกษา โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลา
รู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ จากแหล่งการ
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น เอกสารคู่มือการช่วยฟื้ นคืนชีพหรื อคู่มือการปฐมพยาบาลในห้องสมุดโรงเรี ยน
ห้องสมุดชุมชน หรื อเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์กชู้ ีพนเรนทร สภากาชาดไทย โดย
ปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด
2. นักเรี ยนควรนําความรู ้เกี่ยวกับการตรวจจับชีพจรบริ เวณข้อมือไปฝึ กปฏิบตั ิเพิ่มเติม และแนะนํา
ให้แก่สมาชิกในครอบครัวของตนเอง เพื่อเป็ นทักษะพื้นฐานสําหรับนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
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9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. วีดิทศั น์เรื่ องการช่วยฟื้ นคืนชีพ หรื อภาพการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บ
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการช่วยฟื้ นคืนชีพ
และการประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ
3. นาฬิกาจับเวลา ใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมการตรวจจับชีพจร
4. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)

223

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27
การช่ วยฟื้ นคืนชีพ (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 5: ความปลอดภัยในชีวิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
หลักการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิ น ผูช้ ่วยเหลือจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัย
ของสถานที่เกิดเหตุเป็ นอันดับแรก มีความมัน่ ใจในความรู ้ความสามารถ มีสติรอบคอบและไม่เคลื่อนย้าย
ผูบ้ าดเจ็บโดยไม่จาํ เป็ น และให้การช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บตามระดับความรุ นแรงของอันตราย
การหยุดหายใจเป็ นภาวะที่อากาศไม่สามารถผ่านเข้าและออกจากร่ างกายได้ ทําให้กลไกการ
หายใจหยุดชะงัก ผูช้ ่วยเหลือจึงต้องทําการช่วยหายใจผูบ้ าดเจ็บที่มีภาวะของการหยุดหายใจโดยวิธีการเป่ าลม
เข้าทางปากหรื อจมูก แต่การช่วยเหลือจะได้ผลนั้นจะต้องผ่านการฝึ กทักษะการช่วยหายใจด้วยวิธีการที่
ถูกต้องและมีความชํานาญแล้วเท่านั้น นักเรี ยนจึงควรได้เรี ยนรู้และฝึ กทักษะดังกล่าวเพื่อจะได้นาํ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อการช่วยชีวิตผูบ้ าดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิ นให้พน้ จากอันตรายได้
การหยุดทํางานของหัวใจเป็ นการที่หวั ใจหยุดบีบตัวหรื อหยุดเต้น ผูบ้ าดเจ็บจะมีอาการจับชีพจร
ไม่ได้ หยุดหายใจ หรื อรู ม่านตาขยาย สาเหตุของการหยุดทํางานของหัวใจเกิดจากร่ างกายเสี ยเลือดมาก การ
ใช้ยาเกินขนาด หรื ออาการช็อกด้วยไฟฟ้ าดูด ผูบ้ าดเจ็บที่หวั ใจหยุดเต้นสามารถช่วยฟื้ นคืนชีพได้โดยการ
กระตุน้ หัวใจภายนอก นักเรี ยนจึงควรเรี ยนรู ้วิธีการการช่วยฟื้ นคืนชีพด้วยการกระตุน้ หัวใจภายนอกเพื่อ
เป็ นพื้นฐานในการฝึ กช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิ นต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• แสดงวิธีการช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างถูกวิธี (พ 5.1 ม. 4–6/7)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายหลักการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิ นอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายสาเหตุและอาการที่แสดงถึงภาวะการหยุดหายใจและการหยุดทํางานของหัวใจอย่างถูกต้อง
ได้ (K)
3. อธิ บายหลักปฏิบตั ิในการช่วยหายใจ วิธีการช่วยหายใจ การหยุดทํางานของหัวใจ และการกระตุน้
หัวใจภายนอกอย่างถูกต้องได้ (K)
4. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการช่วยหายใจ วิธีการช่วยหายใจ การหยุดทํางานของ
หัวใจ และการกระตุน้ หัวใจภายนอกด้วยความสนใจและกระตือรื อร้น (A)
5. แสดงทักษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมการช่วยหายใจและการกระตุน้ หัวใจภายนอกได้ถูกต้องตาม
คําแนะนํา (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับหลักการ • แบบประเมินผลการนําเสนอ
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บใน
4 ขึ้นไป
สถานการณ์ฉุกเฉิ น ที่เกี่ยวข้องกับ ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
การหยุดหายใจ การช่วยหายใจ
ความคิด*
การหยุดทํางานของหัวใจ และ
การกระตุน้ หัวใจภายนอก
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– เรี ยนแล้ วลองทบทวนความ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
เข้ าใจ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
– วิเคราะห์ สาเหตุและเขียน
แผนผังเรื่ อง การหยุดหายใจ
– ตรวจสอบข้ อความ ทบทวน
ความเข้ าใจ
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ตามดุลยพินิจของครู
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
ปฏิบตั ิกิจกรรม การประเมิน
สถานการณ์ การบาดเจ็บ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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5. สาระการเรียนรู้
4. การช่วยฟื้ นคืนชีพ (ต่อ)
4.3 หลักการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิ น
1. การหยุดหายใจ
2. การช่วยหายใจ
3. การหยุดทํางานของหัวใจ
4. การกระตุน้ หัวใจภายนอก

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ



ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



วิทยาศาสตร์



รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับการหยุดหายใจ การช่ วยหายใจ การหยุดทํางานของ
หัวใจ และการกระตุ้นหัวใจภายนอก
อ่าน เขียน และพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการช่วยฟื้ นคืนชีพ
ผูบ้ าดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิ น ในการช่วยหายใจและการกระตุน้
หัวใจภายนอก
ออกแบบและตกแต่งแผนผัง แผนที่ความคิดเรื่ อง การช่วยหายใจ และ
การกระตุน้ หัวใจภายนอก และผังก้างปลาเรื่ อง สาเหตุของการหยุด
หายใจ
สังเกตและทดลองการปฏิบตั ิการช่วยหายใจด้วยหุ่นแอนนี่

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. สุ่ มนักเรียน 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัติ เรี ยนแล้ วลองทบทวนความเข้ าใจ และ
กิจกรรม การประเมินสถานการณ์ การบาดเจ็บ ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา
โดยครูแสดงความคิดเห็นต่ อการปฏิบัติกจิ กรรมของนักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับการช่ วยฟื้ นคืนชีพ ใน
หัวข้ อที่ 4.3 หลักการช่ วยฟื้ นคืนชีพผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ ฉุกเฉิน ในหัวข้ อย่อยที่ 1. การหยุด
หายใจ หัวข้ อย่ อยที่ 2. การช่ วยหายใจ หัวข้ อย่อยที่ 3. การหยุดทํางานของหัวใจ และหัวข้ อย่ อย
ที่ 4. การกระตุ้นหัวใจภายนอก ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามา
ล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอย
ให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
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4. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันตอบคําถามเพื่อทบทวนความรู ้ความเข้าใจจากการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา ใน
ประเด็นต่อไปนี้
– ผูช้ ่วยเหลือต้องประเมินสภาพผูบ้ าดเจ็บโดยพิจารณาจากปั จจัยอะไรบ้าง (พิจารณาจากปั จจัย
3 ประการ คือ ลักษณะของสถานการณ์ ที่เกิดเหตุ การตรวจร่ างกาย และสัญญาณชี พ)
– สถานที่เกิดเหตุสามารถบ่งบอกลักษณะการบาดเจ็บของผูบ้ าดเจ็บได้อย่างไร (ทําให้ ทราบ
ลักษณะการบาดเจ็บของผู้บาดเจ็บได้ ดียิ่งขึน้ สามารถคาดคะเนผลกระทบที่ เกิดจากการ
บาดเจ็บและระดับความรุ นแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึน้ ได้ )
– ผูช้ ่วยเหลือสามารถตรวจร่ างกายผูบ้ าดเจ็บเพื่อค้นหาสิ่ งผิดปกติอะไรบ้าง (ขั้นตอนแรก ตรวจ
การหายใจและตรวจชี พจร ขัน้ ตอนที่สอง ตรวจร่ องรอยการฉี กขาด ฟกชํา้ หรื อรอยแตกบน
ร่ างกาย รอยยุบของกระดูก หรื อการมี/ไม่ มีเลือดจากบริ เวณที่ได้ รับบาดเจ็บ และขัน้ ตอน
สุดท้ าย ตรวจหน้ าท้ องของผู้บาดเจ็บว่ ามีการเกร็ งหรื อสัมผัสแล้ วมีอาการเจ็บหรื อไม่ )
(ครู อาจกําหนดประเด็นคําถามอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม)
5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง การช่วยฟื้ นคืนชีพ ในหัวข้อที่ 4.3 หลักการ
ช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิ น ในหัวข้อย่อยที่ 1. การหยุดหายใจ หัวข้อย่อยที่ 2.
การช่วยหายใจ หัวข้อย่อยที่ 3. การหยุดทํางานของหัวใจ และหัวข้อย่อยที่ 4. การกระตุน้ หัวใจ
ภายนอก เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ อง การช่วยฟื้ นคืนชีพ ในหัวข้อที่ 4.3 หลักการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บใน
สถานการณ์ฉุกเฉิ น ในประเด็นเกี่ยวกับหลักการทัว่ ไปในการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บใน
สถานการณ์ฉุกเฉิ น และเขียนสรุ ปลงในสมุดบันทึก โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. ครู ให้ความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการทัว่ ไปในการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บในสถานการณ์
ฉุกเฉิ น โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิ บาย
3. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง การช่วยฟื้ นคืนชีพ ในหัวข้อที่ 4.3 หลักการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บใน
สถานการณ์ฉุกเฉิ น ในหัวข้อย่อยที่ 1. การหยุดหายใจ หัวข้อย่อยที่ 2. การช่วยหายใจ หัวข้อย่อย
ที่ 3. การหยุดทํางานของหัวใจ และหัวข้อย่อยที่ 4. การกระตุน้ หัวใจภายนอก โดยใช้ภาพหรื อ
เปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย หรื อแสดงการสาธิ ตด้วยหุ่นแอนนี่
4. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนจับคู่กบั เพื่อน ผลัดกันตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับการช่วยหายใจและการกระตุน้
หัวใจภายนอก หรื อผลัดกันฝึ กปฏิบตั ิการช่วยหายใจด้วยวิธีการเป่ าลมเข้าทางปากและการ
กระตุน้ หัวใจภายนอกโดยใช้หุ่นแอนนี่ตามแบบการสาธิตของครู โดยครู ตรวจสอบความถูกต้อง
ในการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
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2. นักเรี ยนแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิตามวิธีการช่วยหายใจ และ
การกระตุน้ หัวใจภายนอก โดยในการกระตุน้ หัวใจภายนอกให้แต่ละกลุ่มเลือกศึกษาวิธีการ
กระตุน้ หัวใจภายนอกในผูใ้ หญ่ ในเด็ก และในเด็กทารก กลุ่มละ 1 เรื่ อง โดยใช้เวลาตามที่ครู
กําหนด
3. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมาแสดงวิธีการช่วยหายใจและวิธีการกระตุน้ หัวใจภายนอกใน
ผูใ้ หญ่ ในเด็ก และในเด็กทารกตามที่ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิ โดยครู ให้คาํ แนะนําเพิม่ เติม

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม ตรวจสอบข้ อความ ทบทวนความเข้ าใจ และกิจกรรม วิเคราะห์ สาเหตุ
และเขียนแผนผังเรื่ อง การหยุดหายใจ ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ ก
ทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู ้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบตั กิ จิ กรรม แผนที่ความคิดเรื่อง การหยุดหายใจ กิจกรรม พิจารณา
ภาพ อธิบายการช่ วยหายใจ และกิจกรรม ขัน้ ตอนการกระตุ้นหัวใจภายนอกในผู้ใหญ่ ดัง
รายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา
1 ม. 4–6 โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่
สถานศึกษากําหนด แล้วมานําเสนอในการเรียนครั้งต่ อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง การช่ วยฟื้ นคืนชีพ ในหัวข้ อที่ 4.3 หลักการช่ วย
ฟื้ นคืนชีพผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ ฉุกเฉิน (ต่ อ) ในหัวข้ อย่อยที่ 5. การปฏิบตั กิ ารกู้ชีวติ ด้ วยการ
หายใจสลับกับการกระตุ้นหัวใจภายนอก ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษา
และพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของ
โรงเรียน ฯลฯ มาล่ วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็น
ลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาใน
กิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้วนํามาสนทนาร่ วมกันในการ
เรียนครั้งต่ อไป
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าความรู้เพิม่ เติมเกี่ยวกับวิธีการช่วยหายใจและการกระตุนหัวใจภายนอก
เพิ่มเติม จากแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ เช่น เอกสารคู่มือการช่วยฟื้ นคืนชีพหรื อคู่มือการปฐมพยาบาล
ในห้องสมุดโรงเรี ยน ห้องสมุดชุมชน หรื อเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์กชู้ ีพนเรนทร
สภากาชาดไทย โดยปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่
สถานศึกษากําหนด เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้และนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน
2. นักเรี ยนควรฝึ กปฏิบตั ิวิธีการช่วยหายใจและการกระตุนหัวใจภายนอกเพิ่มเติม โดยปฏิบตั ินอกเวลา
เรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด เพื่อทบทวนความรู้
และปฏิบตั ิจนเกิดความชํานาญ สามารถนําไปปฏิบตั ิใช้ในการช่วยฟื้ นคืนชีพผูอ้ ื่นได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย
3. นักเรี ยนควรนําความรู ้เกี่ยวกับการช่วยหายใจและการกระตุนหัวใจภายนอกไปแนะนําให้แก่สมาชิก
ในครอบครัว ตลอดจนสมาชิกในชุมชนของตนเอง เพื่อเป็ นทักษะพื้นฐานสําหรับนําไปปรับใช้ใน
การช่วย ฟื้ นคืนชีพผูอ้ ื่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับหลักการทัว่ ไปในการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บใน
สถานการณ์ฉุกเฉิ น การหยุดหายใจ การช่วยหายใจ การหยุดทํางานของหัวใจ และการกระตุน้ หัวใจ
ภายนอก
2. หุ่นแอนนี่
3. นาฬิกาจับเวลา
4. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
5. ใบกิจกรรม เรื่ อง เรี ยนแล้ วลองทบทวนความเข้ าใจ
6. ใบกิจกรรม เรื่ อง วิเคราะห์ สาเหตุและเขียนแผนผังเรื่ อง การหยุดหายใจ
7. ใบกิจกรรม เรื่ อง ตรวจสอบข้ อความ ทบทวนความเข้ าใจ
8. ใบกิจกรรม เรื่ อง การประเมินสถานการณ์ การบาดเจ็บ
9. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
11. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
12. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)

230

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 28
การช่ วยฟื้ นคืนชีพ (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 5: ความปลอดภัยในชีวิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การปฏิบตั ิการกูช้ ีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการกระตุน้ หัวใจภายนอกเป็ นวิธีการช่วยผูบ้ าดเจ็บ
หัวใจหยุดเต้นให้สามารถมีชีวิตรอดได้ โดยผูช้ ่วยเหลือจะต้องเข้าใจขั้นตอนการปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง และฝึ ก
ปฏิบตั ิจนเกิดความชํานาญ นักเรี ยนจึงต้องเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการปฏิบตั ิการกูช้ ีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับการ
กระตุน้ หัวใจภายนอกอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้นาํ ความรู้ที่ได้รับนั้นมาช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิ น หรื อ
นําความรู ้น้ นั ไปศึกษาต่อในระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• แสดงวิธีการช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างถูกวิธี (พ 5.1 ม. 4–6/7)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายวิธีการปฏิบตั ิการกูช้ ีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับกระตุน้ หัวใจภายนอกอย่างถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิการกูช้ ีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการ
กระตุน้ หัวใจภายนอก (A)
3. แสดงทักษะในการปฏิบตั ิการกูช้ ีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการกระตุน้ หัวใจภายนอกได้ถูกต้อง
ตามคําแนะนํา (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับหลักการ • แบบประเมินผลการนําเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บใน
สถานการณ์ฉุกเฉิ น ที่เกี่ยวข้องกับ ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
การปฏิบตั ิการกูช้ ีวิตด้วยการ
ความคิด*
ช่วยหายใจสลับกับการกระตุน้
หัวใจภายนอก

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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วิธีการวัดและประเมินผล
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– แผนที่ความคิดเรื่ อง การหยุด
หายใจ
– พิจารณาภาพ อธิ บายการช่ วย
หายใจ
– ขัน้ ตอนการกระตุ้นหั วใจ
ภายนอกในผู้ใหญ่
• ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ทดสอบประจําหน่วยการเรี ยนรู ้ที่
4 ชีวติ ปลอดภัย

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*

• แบบทดสอบหลังเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4
ชีวิตปลอดภัย**

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู
*/**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
4. การช่วยฟื้ นคืนชีพ (ต่อ)
4.3 หลักการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิ น (ต่อ)
5. การปฏิบตั ิการกูช้ ีวติ ด้วยการช่วยหายใจสลับกับการกระตุน้ หัวใจภายนอก
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6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ



ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



วิทยาศาสตร์



รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับการปฏิบัติการกู้ชีวติ ด้ วยการช่ วยหายใจสลับกับการ
กระตุ้นหัวใจภายนอก
อ่าน เขียน และพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการช่วยฟื้ นคืนชีพ
ผูบ้ าดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิ น ในการปฏิบตั ิการกูช้ ีวิตด้วยการช่วย
หายใจสลับกับการกระตุน้ หัวใจภายนอก
ออกแบบและตกแต่งแผนผัง แผนที่ความคิดเรื่ อง การปฏิบตั ิการกู้
ชีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการกระตุน้ หัวใจภายนอก
สังเกต ทดลองการปฏิบตั ิการกูช้ ีวติ ด้วยการช่วยหายใจสลับกับการ
กระตุน้ หัวใจภายนอกด้วยหุ่นแอนนี่

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. สุ่ มนักเรียน 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัติ แผนที่ความคิดเรื่ อง การหยุดหายใจ กิจกรรม
พิจารณาภาพ อธิบายการช่ วยหายใจ และกิจกรรม ขัน้ ตอนการกระตุ้นหัวใจภายนอกในผู้ใหญ่
ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความคิดเห็นต่ อการปฏิบัตกิ จิ กรรม
ของนักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับการช่ วยฟื้ นคืนชีพ ใน
หัวข้ อที่ 4.3 หลักการช่ วยฟื้ นคืนชีพผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ ฉุกเฉิน (ต่ อ) ในหัวข้ อย่ อยที่ 5. การ
ปฏิบัตกิ าร กู้ชีวติ ด้ วยการหายใจสลับกับการกระตุ้นหัวใจภายนอก ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่
ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบ
คําถามดังกล่าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
4. ทบทวนความรู้เรื่ องวิธีการกระตุน้ หัวใจภายนอกในผูใ้ หญ่ โดยให้นกั เรี ยนฝึ กวางมือบนตําแหน่ง
ที่ถูกต้องในการกระตุน้ หัวใจภายนอกกับหุ่นแอนนี่ (ถ้าไม่มีหุ่นแอนนี่ให้นกั เรี ยนเขียนอธิบาย
ลงในสมุดบันทึกหรื อจับคู่กบั เพื่อนผลัดกันอธิ บายแทน)
5. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม การจัดเรี ยงภาพ ดังรายละเอียดในสื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 28
การช่วยฟื้ นคืนชีพ (ต่อ) เฟรมที่ 643–644
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6. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง การช่วยฟื้ นคืนชีพ ในหัวข้อที่ 4.3 หลักการ
ช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิ น (ต่อ) ในหัวข้อย่อยที่ 5. การปฏิบตั ิการกูช้ ีวิตด้วย
การหายใจสลับกับการกระตุน้ หัวใจภายนอก เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจ
ในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาเรื่ อง การช่วยฟื้ นคืนชีพ ในหัวข้อที่
4.3 หลักการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิ น (ต่อ) ในหัวข้อย่อยที่ 5. การ
ปฏิบตั ิการกูช้ ีวิตด้วยการหายใจสลับกับการกระตุน้ หัวใจภายนอก แล้วสรุ ปเป็ นแผนที่ความคิด
โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมารายงานผลการศึกษาที่หน้าชั้นเรี ยน
3. ครู ให้ความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการกูช้ ีวิตด้วยการหายใจสลับกับการกระตุน้ หัวใจ
ภายนอก โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย
4. ครู สาธิตการปฏิบตั ิการกูช้ ีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการกระตุน้ หัวใจภายนอก โดยใช้
หุ่นแอนนี่ (กรณี มีผชู้ ่วยเหลือ 1 คน) และเลือกตัวแทนนักเรี ยน 1 คนออกมาร่ วมสาธิตกับครู
(กรณี เมื่อมีผชู ้ ่วยเหลือ 2 คน) ส่วนนักเรี ยนคนอื่น ๆ ดูการสาธิ ตของครู
5. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
• นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แต่ละกลุ่มผลัดกันฝึ กปฏิบตั ิการกูช้ ีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับ
การกระตุน้ หัวใจภายนอกตามแบบการสาธิ ตของครู โดยฝึ กกับหุ่นแอนนี่ และบันทึกผลการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมในใบงานที่กาํ หนดให้ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอการฝึ กปฏิบตั ิการกูช้ ีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการ
กระตุน้ หัวใจภายนอกที่หน้าชั้นเรี ยน และให้เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ได้วิจารณ์และให้คะแนนความ
ถูกต้อง โดยครู ให้ความรู ้ที่ถูกต้องเพิ่มเติม
2. ครู แจกแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย ให้นกั เรี ยนทําเพื่อตรวจสอบ
ความรู ้ความเข้าใจหลังการเรี ยนรู ้ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบและให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริ มสร้างการเรี ยนรู้ให้กบั
นักเรี ยน

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
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2. ครูถามคําถามเชื่อมโยงสู่ บทเรียนต่ อไป เพือ่ ให้ นักเรียนไปค้ นหาคําตอบจากบทเรียนมาล่ วงหน้ า
ดังนี้
– ถ้ าให้ นักเรียนเลือกเป็ นนักกีฬาที่มชี ื่อเสี ยงระดับโลก นักเรียนจะเลือกเป็ นนักกีฬาประเภทใด
และเพราะเหตุใด (ตอบได้ โดยอิสระตามความสนใจหรือความชื่นชอบของนักเรี ยน)
3. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบตั กิ จิ กรรม ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ ดังรายละเอียดในใบ
กิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดย
ปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษา
กําหนด แล้วมานําเสนอในการเรียนครั้งต่อไป
4. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาเนือ้ หาในหน่ วยการเรียนรู้ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว เรื่อง
ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการกีฬา ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ
หรือขอรับความรู้จากผู้ปกครอง มาล่ วงหน้ า โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรม
การลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้ง
ต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบตั ิการกูช้ ีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการ
กระตุน้ หัวใจภายนอกเพิ่มเติม จากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น เอกสารคู่มือการช่วยฟื้ นคืนชีพหรื อ
คู่มือการปฐมพยาบาลในห้องสมุดโรงเรี ยน ห้องสมุดชุมชน หรื อเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น ศูนย์กชู้ ีพ นเรนทร สภากาชาดไทย โดยปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลา
เรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้และนํามาใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
2. นักเรี ยนควรฝึ กปฏิบตั ิการกูช้ ีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการกระตุน้ หัวใจภายนอกเพิ่มเติม โดย
ปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด
เพื่อทบทวนความรู้และปฏิบตั ิจนเกิดความชํานาญ สามารถนําไปปฏิบตั ิใช้ในการช่วยฟื้ นคืนชีพผูอ้ ื่น
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. นักเรี ยนควรนําความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิการกูช้ ีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการกระตุน้ หัวใจ
ภายนอกไปแนะนําให้แก่สมาชิกในครอบครัว ตลอดจนสมาชิกในชุมชนของตนเอง เพื่อเป็ นทักษะ
พื้นฐานสําหรับนําไปปรับใช้ในการช่วยฟื้ นคืนชีพผูอ้ ื่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
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9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการกูช้ ีวิตด้วยการหายใจสลับกับการ
กระตุน้ หัวใจภายนอก
2. หุ่นแอนนี่
3. นาฬิกาจับเวลา
4. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
5. แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย
6. ใบกิจกรรม เรื่ อง แผนที่ความคิดเรื่ อง การหยุดหายใจ
7. ใบกิจกรรม เรื่ อง พิจารณาภาพ อธิ บายการช่ วยหายใจ
8. ใบกิจกรรม เรื่ อง กิจกรรม ขัน้ ตอนการกระตุ้นหั วใจภายนอกในผู้ใหญ่
9. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
11. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
12. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

เวลา 10 ชั่วโมง

ผังมโนทัศน์ เป้ าหมายการเรียนรู้และขอบข่ ายภาระงาน
ความรู้
1. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกีฬา
4. นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. สมรรถภาพทางกาย
5. กีฬาเพือ่ ชีวิต

ทักษะ/กระบวนการ
1. การใช้ทกั ษะในการสื่ อสารเพือ่ อธิบายความหมายและ
ความสําคัญของกีฬา การแบ่งประเภทของกีฬา ทักษะการ
เคลื่อนไหวพื้นฐานในการเล่นกีฬา และวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวกับการสร้างเสริ มประสิ ทธิภาพของการเล่น
กีฬา
2. การใช้ทกั ษะในการสื่ อสารเพือ่ อธิบายความหมายและ
ความสําคัญของสมรรถภาพทางกาย ความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถภาพทางกาย และวิธีการทดสอบและ
ประเมินสมรรถภาพทางกาย
3. การใช้ทกั ษะในการสื่ อสารเพือ่ อธิบายความหมายและ
ความสําคัญของสมรรถภาพทางกลไก องค์ประกอบของ
สมรรถภาพทางกลไก วิธีการทดสอบสมรรถภาพทาง
กลไก และแนวทางในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทาง
กลไก
4. การใช้ทกั ษะในการสื่ อสารเพือ่ อธิบายความรู ้เบื้องต้น
เกี่ยวกับนันทนาการ และตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการที่
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม
5. การใช้ทกั ษะในการสื่ อสารเพือ่ อธิบายประโยชน์และ
คุณค่า ทักษะการเล่น และกติกาการเล่นกีฬาดาบสองมือ
และกีฬาไอคิโด
6. สามารถใช้ทกั ษะกระบวนการปฏิบตั ิการเคลื่อนไหว
พื้นฐานในการเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง
7. สามารถใช้ทกั ษะกระบวนการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
ในการเพิม่ ประสิ ทธิภาพของการเล่นกีฬาได้อย่าง
เหมาะสม
8. สามารถใช้ทกั ษะกระบวนการในการสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
9. สามารถใช้ทกั ษะกระบวนการปฏิบตั ิกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม
10. สามารถใช้ทกั ษะกระบวนการปฏิบตั ิกิจกรรมดาบสองมือ
และไอคิโด
11. ความสามารถในการนําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
12. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า

3. สมรรถภาพทางกลไก

คุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เพิม่ พูนทักษะ
การเคลือ่ นไหว

1. มีวินยั ในการปฏิบตั ิตามกฎ กติกา และระเบียบข้อบังคับ
2. ใฝ่ เรี ยนรู ้ทกั ษะการเคลื่อนไหวและกีฬาเพิม่ เติม
3. ใส่ ใจส่ วนรวมในการร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเคลื่อนไหวและ
กีฬา
4. ตระหนักถึงคุณค่าในการปฏิบตั ิทกั ษะการเคลื่อนไหวและ
กิจกรรมกีฬา
4. สนใจค้นคว้าความรู ้เรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกีฬา.
สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกลไก ดาบสองมือ กีฬา
เพื่อชีวิต และนันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. นําทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการเล่น
กีฬา
6. นําทักษะกีฬาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม
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ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ศึกษาความหมายและความสําคัญของกีฬา และการแบ่งประเภทของกีฬา
2. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สร้ างแผนที่ความคิดการแบ่ งประเภทกีฬา
3. ศึกษาทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานในการเล่นกีฬา และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการสร้างเสริ มประสิ ทธิภาพของการเล่นกีฬา
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกําลังกายกับการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น
5. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ ทักษะการเคลื่อนไหวจากภาพ
6. ศึกษาความหมายและความสําคัญของสมรรถภาพทางกาย แนวทางในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย และวิธีการทดสอบและประเมิน
สมรรถภาพทางกาย
7. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ ถกู –ผิดเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย
8. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วางแผนในการสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
9. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้ วยแบบทดสอบอย่างง่ าย
10. ศึกษาความหมายและความสําคัญของสมรรถภาพทางกลไก และองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไก
11. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ อธิบายความหมายขององค์ ประกอบสมรรถภาพทางกลไก
12. ศึกษาวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกและแนวทางในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไก
13. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ ภาพแล้ วอธิ บายวิธีการทดสอบ
14. ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนันทนาการ และตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรี ยนที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม
15. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ร่ วมกันเขียนคําถามคําตอบเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ
16. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เลือกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ 1 กิจกรรม
17. ศึกษาเกี่ยวกับกีฬาดาบสองมือ
18. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ กีฬาไทยสร้ างความภาคภูมิใจให้ คนไทย
19. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แยกแยะประเภทดาบสองมือ
20. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทดสอบความเข้ าใจถึงประโยชน์ และคุณค่ าของการเล่ นกีฬาดาบสองมือ
21. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เขียนทบทวนความรู้ เรื่ องกติกา
22. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ อธิบายความหมายและขัน้ ตอนทักษะการปฏิบัติทักษะการรํา
23. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรี ยงลําดับขัน้ ตอนไม้ รํา
24. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เลือกทักษะการรําที่ชื่นชอบ
25. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ปฏิบตั ิทักษะการตีลกู ไม้
26. ศึกษาเกี่ยวกับกีฬาไอคิโด
27. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ อธิบายวิธีการเคารพ
28. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เลือกอธิ บายท่ าการฝึ กร่ างกายขัน้ พืน้ ฐานด้ านการประสานสัมพันธ์
29. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ ภาพแล้ วหาวิธีป้องกันตัว
30. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ประวัติของไอคิโด
31. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ระบุเครื่ องแต่ งกายสําหรั บการฝึ กไอคิโดแล้ ววาดภาพประกอบ
32. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ
33. โครงงานการสํารวจเรื่ อง สมรรถภาพทางกลไกของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภายในโรงเรี ยนตามแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกที่ได้
ศึกษามา
34. โครงงานการทดลองเรื่ อง ผลของการสอนศิลปะการป้ องกันตัวให้กบั สตรี ในชุมชนที่จะปลอดภัยจากโจรผูร้ ้าย
35. โครงงานค้นคว้าข้อมูลเรื่ อง ความสําคัญของกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรี ยนที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเองและสังคม
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กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ เน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง
(Backward Design Template)
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5: เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว
ขั้นตอนที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน (Design Results)
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ ยวกับการเคลื่ อนไหวรู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกี ฬา
(พ 3.1 ม. 4–6/1)
2. ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมคํานึงถึงผลที่เกิดต่อผูอ้ ื่น และสังคม
(พ 3.1 ม. 4–6/2)
3. เล่ นกี ฬาไทย กี ฬาสากลประเภทบุ คคล/คู่ กี ฬาประเภทที มได้อ ย่างน้อย 1 ชนิ ด
(พ 3.1 ม. 4–6/3)
4. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
5. เข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรี ยนและนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนและสังคม (พ 3.1 ม. 4–6/5)
6. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
7. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
8. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูการเล่นและการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
9. ร่ วมกิ จกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)
10. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
(พ 4.1 ม. 4–6/7)
คําถามสํ าคัญที่กระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจ
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
ที่คงทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนจะ
– นักเรี ยนรู ้หรื อไม่วา่ กีฬาคืออะไร กิจกรรมชนิด
เข้ าใจว่า…
ใดจึงเรี ยกว่ากีฬา และกีฬาให้ประโยชน์อะไร
1. กีฬา แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ กีฬา
ต่อตัวเรา
ประเภทเดี่ยว ซึ่งประกอบด้วยผูเ้ ล่น หรื อผู ้
เข้าแข่งขันในชนิดกีฬานั้น ๆ โดยผลแพ้ชนะ – นักเรี ยนต้องการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี
หรื อไม่ หากต้องการมีเพื่อเหตุใด แล้วควร
เพียงคนเดียว และกีฬาประเภททีม ซึ่ง
ประกอบด้วยผูเ้ ล่นหรื อผูเ้ ข้าแข่งขันฝ่ ายละ 2 ปฏิบตั ิอย่างไร
คนขึ้นไป ลงแข่งขันในกีฬาชนิดนั้น ๆ โดย
ผลการแพ้ชนะมาจากผูเ้ ล่นทั้งทีม
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2. บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีน้ นั จะ
สามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
ได้อย่างกระฉับกระเฉงโดยไม่เหนื่อยล้า
จนเกินไป
3. สมรรถภาพทางกลไก มีองค์ประกอบ 6 ด้าน
คือ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ กําลังของ
กล้ามเนื้อ ความคล่องแคล่วว่องไว ความ
อดทนของกล้ามเนื้อ ความอดทนของระบบ
ไหลเวียนโลหิ ต ความยืดหยุน่ หรื อความอ่อน
ตัว ความเร็ ว
ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนจะรู้
ว่า…
1. คําสําคัญ ได้แก่ คําว่า กีฬา สมรรถภาพทาง
กาย สมรรถภาพทางกลไก ท่าคุมรํา ฮากามา
ฮารา
2. กีฬา หมายถึง การเล่นในลักษณะของการ
แข่งขัน เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเพื่อ
แสดงออกถึงความสามารถ ตลอดจนความ
สวยงามด้วยการเคลื่อนไหวร่ างกายให้
เป็ นไปตามกฎ กติกา และระเบียบที่วางไว้
3. สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถ
ของระบบต่าง ๆ ของร่ างกายในการทํางาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล
4. สมรรถภาพทางกลไก หมายถึง
ความสามารถและประสิ ทธิภาพในการ
เคลื่อนไหวร่ างกายตามธรรมชาติ เช่น การ
เดิน การวิ่ง การกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิง่
การเล่นกีฬาได้ดี
5. ท่ าคุมรํา หมายถึง ท่าการยืนเตรี ยมพร้อม
เพื่อที่จะร่ ายรําไม้รําต่าง ๆ ต่อไป
6. ฮากามา หมายถึง กางเกงที่บ่งบอกถึงวิทย
ฐานะของผูท้ ี่อยูใ่ นระดับสายดําสวมใส่

– นักกีฬาต้องการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางใด
มากที่สุด ระหว่างสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก เพราะเหตุใด
– การศึกษาดาบสองมือให้อะไรกับตัวนักเรี ยน
บ้าง
– การฝึ กทักษะดาบสองมือทุกครั้งต้องปฏิบตั ิ
สิ่ งใดเป็ นอันดับแรก
– ดาบสองมือเป็ นกีฬาที่นกั เรี ยนควรอนุรักษ์ไว้
หรื อไม่ เพราะเหตุใด
– ไอคิโดคืออะไร สามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างไร
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะนําไปสู่ ความ
เข้ าใจทีค่ งทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้ นักเรี ยนควรมี
ทักษะและสามารถที่จะ…
1. มีทกั ษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่ถูกต้อง
2. วิเคราะห์และอธิบายทักษะการเคลื่อนไหว
พื้นฐาน
3. วิเคราะห์และอธิบายรู ปแบบและประเภทของ
กีฬา
4. วิเคราะห์และเพิ่มประสิ ทธิภาพของทักษะ
กีฬาด้วยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
5. อธิ บายแนวทางการสร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกาย
6. วิเคราะห์สมรรถภาพทางกลไกและอธิบาย
แนวทางการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไก
7. วิเคราะห์และปฏิบตั ิกิจกรรมนันทนาการที่
สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งต่อตนเอง
และผูอ้ ื่น
8. อธิ บายและปฏิบตั ิดาบสองมือ
9. อธิ บายและปฏิบตั ิไอคิโด
10. นําทักษะไอคิโดไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันเมื่อถูกคุกคามจากโจรผูร้ ้าย
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11. ปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยมารยาทที่
เหมาะสม และเคารพกฎกติกาที่ตกลงร่ วมกัน
ขั้นที่ 2 หลักฐานในการประเมินเพือ่ แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กาํ หนด
(Assessment evidence)
7. ฮารา หมายถึง จุดศูนย์กลางของร่ างกาย

1. ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
– ศึกษาความหมายและความสําคัญของกีฬา และการแบ่งประเภทของกีฬา
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ สร้ างแผนที่ ความคิดการแบ่ งประเภทกีฬา
– ศึกษาทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานในการเล่นกีฬา และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการสร้าง
เสริ มประสิ ทธิภาพของการเล่นกีฬา
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกําลังกายกับการเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่ น
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ ทักษะการเคลื่อนไหวจากภาพ
– ศึกษาความหมายและความสําคัญของสมรรถภาพทางกาย แนวทางในการสร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกาย และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ ถกู –ผิดเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วางแผนในการสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้ วยแบบทดสอบอย่ างง่ าย
– ศึกษาความหมายและความสําคัญของสมรรถภาพทางกลไก และองค์ประกอบของสมรรถภาพ
ทางกลไก
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ อธิ บายความหมายขององค์ ประกอบสมรรถภาพทางกลไก
– ศึกษาวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกและแนวทางในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไก
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ ภาพแล้ วอธิ บายวิธีการทดสอบ
– ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับนันทนาการ และตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรี ยนที่ช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเองและสังคม
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ร่ วมกันเขียนคําถามคําตอบเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ เลือกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ 1 กิจกรรม
– ศึกษาเกี่ยวกับกีฬาดาบสองมือ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ กีฬาไทยสร้ างความภาคภูมิใจให้ คนไทย
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ แยกแยะประเภทดาบสองมือ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทดสอบความเข้ าใจถึงประโยชน์ และคุณค่ าของการเล่ นกีฬาดาบสองมือ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ เขียนทบทวนความรู้ เรื่ องกติกา
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ อธิ บายความหมายและขัน้ ตอนทักษะการปฏิบัติทักษะการรํา
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรี ยงลําดับขัน้ ตอนไม้ รํา
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ เลือกทักษะการรําที่ชื่นชอบ
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– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ปฏิบัติทักษะการตีลกู ไม้
– ศึกษาเกี่ยวกับกีฬาไอคิโด
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ อธิ บายวิธีการเคารพ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ เลือกอธิ บายท่ าการฝึ กร่ างกายขั้นพืน้ ฐานด้ านการประสานสัมพันธ์
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ ภาพแล้ วหาวิธีป้องกันตัว
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ประวัติของไอคิโด
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ระบุเครื่ องแต่ งกายสําหรั บการฝึ กไอคิโดแล้ ววาดภาพประกอบ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ
– โครงงานการสํารวจเรื่ อง สมรรถภาพทางกลไกของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภายในโรงเรี ยน
ตามแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกที่ได้ศึกษามา
– โครงงานการทดลองเรื่ อง ผลของการสอนศิลปะการป้ องกันตัวให้กบั สตรี ในชุมชนที่จะปลอดภัย
จากโจรผูร้ ้าย
– โครงงานค้นคว้าข้อมูลเรื่ อง ความสําคัญของกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรี ยนที่ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
• เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– แบบบันทึกการสนทนา
– การสนทนาซักถามโดยครู
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน
– การวัดและประเมินผลด้านความรู ้
– แบบทดสอบหลังเรี ยน
– แบบทดสอบประจําหน่วย
– การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
– การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
ประสงค์
3. สิ่ งที่ม่งุ ประเมิน
– ความหมายในการอธิบาย ชี้แจง แปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และนําไปใช้ การมี
มุมมองที่หลากหลาย การให้ความใส่ใจในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น และการรู้จกั ตนเอง
– ความสามารถในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ให้ความสําคัญทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ
– ความสามารถในการวางแผนปฏิบตั ิ แสดงความคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ และทักษะที่จะช่วยส่งเสริ มการปฏิบตั ิเกี่ยวกับสุขภาพ
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ขั้นที่ 3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้
• หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
จํานวน 10 ชัว่ โมง
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 29 การปฐมนิเทศและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกีฬา
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 30 สมรรถภาพทางกาย
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 31 สมรรถภาพทางกลไก
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 32 สมรรถภาพทางกลไก (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 33 นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 34 กีฬาเพื่อชีวิต: ดาบสองมือ
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 35 กีฬาเพื่อชีวิต: ดาบสองมือ (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 36 กีฬาเพื่อชีวิต: ดาบสองมือ (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 37 กีฬาเพื่อชีวิต: ไอคิโด
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 38 กีฬาเพื่อชีวิต: ไอคิโด (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ – การทดสอบปลายภาคเรี ยนที่ 2
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 29
ปฐมนิเทศและความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการกีฬา
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย การเล่ นเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว
เวลา 1
ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของไทย ปัจจุบนั ยึดแนวคิดของการพัฒนาที่
มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ดังนั้นการสร้างความเข้าใจในขอบข่ายของเรื่ องที่ผเู้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้รายละเอียด
ในการเรี ยนรู ้ เป้ าหมายของการเรี ยนรู้ วิธีการเรี ยนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนรู้ดงั กล่าวให้ผเู้ รี ยนได้รับรู ้นอกจากจะช่วยให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจพื้นฐานใน
แนวทางและขอบข่ายองค์ความรู้ที่ได้การศึกษาแล้ว ยังจะช่วยให้การจัดการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทาง
ในการปฏิรูปการศึกษาของไทยบรรลุเป้ าหมายตามแนวทางที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้วางไว้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้กาํ หนดตัวชี้วดั การเรี ยนรู้เป็ นช่วงชั้น โดยแบ่งสาระการ
เรี ยนรู้ออกเป็ น 5 สาระและ 6 มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ซึ่งรายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ได้กาํ หนดองค์ความรู ้ไว้
ในสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่สาระที่ 3 มาตรฐาน พ 3.1 และมาตรฐาน พ 3.2 หากผูเ้ รี ยนมีความรู้
และความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าวอย่างชัดเจนจะช่วยให้การเรี ยนรู ้และการเข้าร่ วมกิจกรรมของผูเ้ รี ยนมีการ
พัฒนาและบรรลุไปสู่เป้ าหมาย
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว ได้นาํ เสนอความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกีฬา
สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกลไก นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และกีฬาเพื่อชีวิต
ซึ่งได้แก่ กีฬาดาบสองมือและกีฬาไอคิโด โดยในเบื้องต้นนักเรี ยนจะได้เรี ยนรู้เรื่ อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการกีฬา รวมถึงทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานในการเล่นกีฬา ซึ่งการเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะ
ดังกล่าวจะช่วยให้นกั เรี ยนเคลื่อนไหวร่ างกายได้อย่างถูกต้อง สามารถนําไปใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรม
ทางกายต่าง ๆ และการเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
กีฬา เป็ นการเล่นในลักษณะของการแข่งขัน มีกฎกติกาที่แน่นอน สามารถเล่นเพื่อสุขภาพผ่อน
คลายความเครี ยดและสร้างเสริ มสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง หรื อเล่นเพื่อเป็ นอาชีพ และเพื่อการแข่งขัน
แสดงความเป็ นเลิศ กีฬาสามารถแบ่งออกได้หลายลักษณะ เช่น กีฬาพื้นเมืองและกีฬาสากล หรื ออาจ
แบ่งเป็ นกีฬาประเภทเดี่ยวและกีฬาประเภททีม ซึ่งการเล่นกีฬาแต่ละประเภทนั้นมีทกั ษะการเคลื่อนไหว
พื้นฐานที่ใช้ในการเล่นกีฬา การนําหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาใช้ในการเล่นกีฬาแต่ละประเภทจะ
ช่วยให้การเล่นกีฬามีประสิ ทธิ ภาพ และการเล่นมีความปลอดภัยต่อผูเ้ ล่นกีฬามากขึ้น
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2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา (พ 3.1 ม. 4–6/1)
2. ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลที่เกิดต่อผูอ้ ื่นและสังคม
(พ 3.1 ม. 4–6/2)
3. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
4. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ความสามารถของตนเอง
เพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
5. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายเกี่ยวกับข้อตกลงและแนวทางในการศึกษาวิชาพลศึกษาอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายและระบุเกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยนในวิชาพลศึกษาอย่างถูกต้องได้ (K, P)
3. อธิ บายความหมาย ความสําคัญ และประเภทของกีฬาและหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวที่
นํามาใช้ใน การเคลื่อนไหวพื้นฐานในการเล่นกีฬาได้ (K)
4. อธิ บายทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องได้ (K)
5. สนใจปฏิบตั ิกิจกรรมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่ างกายพื้นฐานในการเล่นกีฬา (A)
6. สนใจเข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการสร้างเสริ ม
ประสิ ทธิภาพของการเล่นกีฬา (A)
7. แสดงทักษะกระบวนการการเคลื่อนไหวพื้นฐานในการเล่นกีฬาได้อย่างเหมาะสม (P)
8. แสดงรู ปแบบการเคลื่อนไหวโดยนําหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในการ
เคลื่อนไหวพื้นฐานในการเล่นกีฬากิจกรรมประเภทบุคคลและประเภททีม กิจกรรมที่สร้างสรรค์
อย่างมีประสิ ทธิภาพ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสน
• ซักถามความรู ้และแนวคิด
ข้อมูล/การอภิปราย/การเขียน
เกี่ยวกับ
แผนที่ความคิด*
– ขอบข่ายเนื้อหาในสาระการ
เรี ยนรู้วชิ าพลศึกษา
– เจตคติที่มีต่อการศึกษาในสาระ
การเรี ยนรู้วชิ าพลศึกษา

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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วิธีการวัดและประเมินผล
– ข้อตกลงในการเข้าร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนรู ้และการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– แนวทางการสื บค้นความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาพลศึกษา
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม การประเมินความ
เข้าใจเกี่ยวกับสาระและมาตรฐาน
การเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• ทดสอบความรู ้พ้นื ฐานในหน่วย
การเรี ยนรู้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการ
เคลื่อนไหว
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
– ความหมายและความสําคัญ
ของกีฬา
– การแบ่งประเภทของกีฬา
– ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน
ในการเล่นกีฬา
– วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับ
การสร้างเสริ มประสิ ทธิ ภาพ
ของการเล่นกีฬา
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม ทบทวนความรู
ควบคูความเขาใจ

เครื่องมือวัดและประเมินผล

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล

• แบบประเมินผลการนําเสน
ข้อมูล/การอภิปราย/การเขียน
แผนที่ความคิด*

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

• ใบความรู ้ที่ 1*

• ตามดุลยพินิจของครู

• แบบทดสอบก่อนเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 5 เพิ่มพูน
ทักษะการเคลื่อนไหว*/**
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด*

–

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู
*/**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
• การปฐมนิเทศ
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา
1.1 ความหมายและความสําคัญของกีฬา
1.2 การแบ่งประเภทกีฬา
1.3 ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานในการเล่นกีฬา
1.4 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการสร้างเสริ มประสิ ทธิ ภาพของการเล่นกีฬา

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ




ภาษาต่างประเทศ



คณิ ตศาสตร์



ภาษาไทย



วิทยาศาสตร์



เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเคลื่อนไหวในกลุ่มเพื่อน
ศึกษาค้ นคว้าเกีย่ วกับกีฬาประจําชาติของแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียน
รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกีฬา
บวก–ลบจํานวนสมาชิกและอุปกรณ์ที่นาํ มาประกอบการเคลื่อนไหว
พื้นฐานในการเล่นกีฬา
พูดคุยแสดงความคิดเห็นหรื อสรุ ปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกีฬา
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวตามหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
สังเกต สื บค้น ศึกษา วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการ
เคลื่อนไหวตามหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นเตรียมก่อนนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาทําความรู ้จกั กัน โดยครู แนะนําตัว แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละคนแนะนําตัว
โดยครู ใช้วิธีเรี ยกชื่อเรี ยงตามกลุ่มตัวอักษร
2. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นคําถามที่กาํ หนด เพื่อตรวจสอบเจตคติและ
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในวิชาพลศึกษาที่ผา่ นมา เช่น
– การเรี ยนวิชาพลศึกษามีผลดีต่อนักเรี ยนอย่างไร
– นักเรี ยนเคยศึกษาความรู ้ในเรื่ องใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับวิชาพลศึกษา
– วิชาพลศึกษาระดับชั้นนี้นกั เรี ยนจะเรี ยนรู ้ในเรื่ องใดบ้าง
(ครู อาจใช้ คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้ )
3. ให้นกั เรี ยนช่วยกันคิดประเด็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนในวิชาพลศึกษาตามที่
สนใจตัวอย่างเช่น
– ข้อตกลงในการเรี ยน
– มารยาทในการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ร่วมกับเพื่อน
– วิธีเรี ยนให้ประสบผลสําเร็ จ
– การวัดและประเมินผลตลอดจนเกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยนมีแนวปฏิบตั ิอย่างไร
ฯลฯ
4. ครู แจกใบความรู ้เรื่ อง สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และใบความรู้เรื่ อง การจัดแบ่ง
หน่วยการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยนในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาให้กบั นักเรี ยน โดยครู อธิบายและให้ความรู ้เพิ่มเติม
5. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ โดยครู แนะนําแนวทางในการเขียนจดบันทึกลงสมุดบันทึก
ให้กบั นักเรี ยน
6. ครู แจกใบงานเรื่ อง หน่วยการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้นกั เรี ยนแต่
ละกลุ่มร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรมตามคําชี้แจงในใบงาน โดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด
7. ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรม
8. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายเนื้อหาสาระที่จะได้ศึกษาในชั้นนี้และข้อตกลงและ
ระเบียบในการเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในวิชาพลศึกษา และความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ แล้วบันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก

ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู แจกแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว ให้นกั เรี ยน
เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. ครู สุ่มนักเรี ยนให้บอกคําตอบที่นกั เรี ยนเลือกในแต่ละข้อเรี ยงตามลําดับ เพื่อตรวจสอบความรู ้
ความเข้าใจของนักเรี ยนเบื้องต้น
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3. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบเพื่อสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน และระบุ
เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
4. ครู นาํ นักเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm–up) เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม ด้วยการ
ปฏิบตั ิท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ หรื อท่ากายบริ หาร หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมทางกาย โดยใช้เวลา 5–10
นาที
5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกีฬา เพื่อเป็ นการ
กระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นร่ วมกันเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของกีฬา และการแบ่ง
ประเภทของกีฬา จากประสบการณ์การเรี ยนรู้ในระดับชั้นที่ผา่ นมา
2. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกีฬา ในหัวข้อที่ 1.1 ความหมายและความสําคัญ
ของกีฬา และหัวข้อที่ 1.2 การแบ่งประเภทของกีฬา โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้อง
ให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิ บาย
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม 5–6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันเล่นเกมแบ่งประเภทกีฬา
วิธีการปฏิบัติ ครู ให้สญ
ั ญาณเริ่ มเล่นเกมโดยการใช้คาํ สัง่ ให้นกั เรี ยนแบ่งประเภทของ
กีฬาตามลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ แบ่งตามลักษณะของจํานวนคน แบ่งตามลักษณะของกลุ่ม
กีฬาที่เล่นตามลักษณะภูมิประเทศ แบ่งตามลักษณะตามมาตรฐานความนิยมของกีฬา แต่ละกลุ่ม
ร่ วมกันระดมสมองคิดชื่อของกีฬานั้น ๆ ออกมาให้ได้มากที่สุดตามเวลาที่ครู กาํ หนด เมื่อหมด
เวลากลุ่มใดเขียนชนิดของกีฬาได้มากที่สุดเป็ นกลุ่มชนะ
4. นักเรี ยนแสดงความคิดเห็นร่ วมกันเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานในการเล่นกีฬา จาก
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในระดับชั้นที่ผา่ นมา
5. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกีฬา ในหัวข้อที่ 1.3 ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน
ในการเล่นกีฬา โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย
6. นักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์รูปแบบทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานในการเล่นกีฬาจากภาพประกอบ
ที่ครู เตรี ยมมา ซึ่งเป็ นภาพประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนไหวในแต่ละรู ปแบบ
ดังนี้ รู ปแบบการเคลื่อนไหวในทักษะการเคลื่อนที่แบบสไลด์ รู ปแบบการเคลื่อนไหวในทักษะ
การเคลื่อนที่แบบกระโดด รู ปแบบการเคลื่อนไหวในทักษะการรับ–ส่งลูกบอลด้วยมือ และ
รู ปแบบการเคลื่อนไหวในทักษะการรับ–ส่งลูกบอลด้วยเท้า
7. นักเรี ยนร่ วมกันนําเสนอผลการวิเคราะห์ภาพรู ปแบบการเคลื่อนไหวพื้นฐานในการเล่นกีฬาทั้ง
4 รู ปแบบ โดยครู เป็ นผูช้ ้ ีแนะเพิ่มเติม แล้วให้นกั เรี ยนบันทึกความรู้ลงในสมุดโดยสังเขป
8. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกีฬา ในหัวข้อที่ 1.3 ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน
ในการเล่นกีฬา โดยอธิ บายและสาธิ ตการฝึ กในแบบฝึ กต่าง ๆ จากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 แล้วอธิบายความรู้เสริมอาเซียนในตัวอย่าง กีฬาบาสเกตบอล
ที่ใช้ ทกั ษะการรับ-ส่ งลูกบอลด้ วยมือ ดังนี้
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– กีฬาบาสเกตบอลจัดเป็ นกีฬายอดนิยมในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ มีการจัดการแข่ งขันแบบลีก
อาชีพและทีม กีฬาบาสเกตบอลของฟิ ลิปปิ นส์ ยงั ถือว่ าเป็ นทีมที่มคี วามสามารถในอันดับต้ น ๆ
ของทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน
9. ครู ให้ความรู้เรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกีฬา ในหัวข้อที่ 1.4 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับ
การสร้างเสริ มประสิ ทธิ ภาพของการเล่นกีฬา พร้อมกับแสดงภาพรู ปแบบการเคลื่อนไหวและมุมที่
เหมาะสมในการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาโดยการเชื่อมโยงให้เห็นความสําคัญของ
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการสร้างเสริ มประสิ ทธิภาพของการเล่นกีฬา
10. ครู นาํ วีดิทศั น์การแข่งขันกีฬามาให้นกั เรี ยนดูพร้อมทั้งร่ วมกันวิเคราะห์การเคลื่อนไหวด้วยหลัก
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
11. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนทั้งหมดเล่นเกม ครู สงั่ ว่า โดยใช้คาํ สัง่ ดังนี้ ครู สงั่ ว่าให้สไลด์ ครู สงั่ ว่าให้กระโดด ครู สงั่
ว่าให้จบั คู่รับ–ส่งลูกบอลด้วยมือ ครู สงั่ ว่าให้จบั กลุ่ม 3 คนรับ–ส่งลูกบอลด้วยเท้า (สามารถ
เพิ่มเติมคําสัง่ นอกเหนือจากนี้ได้ตามดุลยพินิจของครู )
วิธีการปฏิบัติ ครู ใช้คาํ สัง่ “ครู สงั่ ว่า” ก่อนคําสัง่ อื่นทุกครั้ง ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามคําสัง่ ที่
ครู พดู หากครู พดู โดยไม่ได้ใช้คาํ สัง่ “ครู สงั่ ว่า” นักเรี ยนไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม ใครปฏิบตั ิตามถือว่าผิด
กติกา ผูท้ ี่ปฏิบตั ิผดิ กติกาครบจํานวน 5 คนขึ้นไปเมื่อใด จะถูกทําโทษพร้อมกันโดยการเก็บขยะ
และใบไม้บริ เวณโรงเรี ยนจนหมดเวลา
2. นักเรี ยนเล่นเกมหามุมที่ถูกต้อง ดังนี้
ขัน้ เตรี ยม ครู เตรี ยมภาพการเคลื่อนไหวในมุมต่าง ๆ 4 ชนิดกีฬา ในแต่ละชนิดกีฬามี
ภาพมุมที่เหมาะสมจํานวน 4 ภาพ (เป็ นภาพเหมือนกัน) ภาพมุมที่ไม่เหมาะสมจํานวน 8 ภาพ
รวมชนิดกีฬาละ 12 ภาพ 4 ชนิ ดกีฬา จํานวน 48 ภาพ จากนั้นครู นาํ ภาพกีฬาชนิดเดียวกันวาง
รวมไว้ที่จุดเดียวกัน แบ่งเป็ น 4 จุด
ขัน้ ปฏิบัติ นักเรี ยนเข้าแถวตอนเรี ยงหนึ่ง เมื่อได้ยนิ สัญญาณเริ่ ม แต่ละกลุ่มแบ่งสมาชิก
ของตนเองเพื่อแยกไปหาภาพมุมที่เหมาะสมทั้ง 4 ชนิดกีฬา (หยิบได้กลุ่มละ 1 ภาพต่อ 1 ชนิด
กีฬา) ตามเวลาที่กาํ หนดเมื่อหมดเวลาให้ทุกคนกลับมายังกลุ่มของตนเองและรวมภาพทั้งหมดไว้
ที่หน้าแถว ครู ตรวจดูภาพ กลุ่มใดเลือกภาพได้ถูกต้องหมดกลุ่มนั้นชนะ
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6–8 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันฝึ กปฏิบตั ิตามแบบฝึ กรู ปแบบการเคลื่อนไหว
พื้นฐานในการเล่นกีฬา ทั้ง 4 รู ปแบบ และฝึ กปฏิบตั ิมุมการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม โดยใช้เวลา
ตามที่ครู กาํ หนด โดยครู คอยดูแลการปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิด
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ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
• นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรม โดยครู ตรวจสอบ
ความถูกต้องในการปฏิบตั ิของนักเรี ยนและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกนําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool–down) ในท่ายืด–เหยียดกล้ามเนื้อที่ศึกษา
ผ่านมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบตั กิ จิ กรรม สร้ างแผนที่ความคิดการแบ่ งประเภทกีฬา กิจกรรม แสดง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการออกกําลังกายกับการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น และ
กิจกรรม วิเคราะห์ ทักษะการเคลื่อนไหวจากภาพ ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือ
ในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือ
ใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วมานําเสนอในการ
เรียนครั้งต่ อไป
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง สมรรถภาพทางกาย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน
รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น
อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่ วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจ
อย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา โดยปฏิบัติ
นอกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ ว
นํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการสร้างเสริ ม
ประสิ ทธิภาพของการเล่นกีฬา และรวบรวมความรู ้ที่ได้จดั แบ่งตามชนิดของกีฬา จากแหล่งการ
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หรื อห้องสมุดของโรงเรี ยน โดยปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาใน
กิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด เพื่อเสริ มสร้างการเรี ยนรู้และสามารถ
นําความรู ้ดงั กล่าวไปปรับใช้ในการเล่นกีฬาหรื ออกกําลังกายในชีวิตประจําวันได้
2. นักเรี ยนควรฝึ กปฏิบตั ิตามแบบฝึ กรู ปแบบการเคลื่อนไหวในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรี ยนรู ้ผา่ นมาเพิ่มเติม
โดยปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษา
กําหนด เพื่อเป็ นการทบทวนความรู้และฝึ กฝนทักษะการเคลื่อนไหวในรู ปแบบต่าง ๆ จนเกิดความ
ชํานาญ สามารถนําไปใช้ในการเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
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3. นักเรี ยนควรดูข่าวกีฬาในสื่ อโทรทัศน์หรื อหนังสื อพิมพ์ แล้วนําการเคลื่อนไหวที่ชื่นชอบมาวิเคราะห์
ลักษณะการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ที่สามารถทําให้แข่งขันกีฬาชนิดนั้นชนะ เพื่อเสริ มสร้างการเรี ยนรู้
และสามารถนําความรู ้ดงั กล่าวไปปรับใช้ในการเล่นกีฬาหรื อออกกําลังกายในชีวติ ประจําวันได้
4. นักเรียนควรศึกษาค้ นคว้ าเพิม่ เติมเกีย่ วกับกีฬาประจําชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน เขียน
สรุปลักษณะและวิธีการเล่ นพอสั งเขป แล้วจัดทําเป็ นรายงาน โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลา
ในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด
5. นักเรี ยนควรนําความรู ้จากการศึกษามุมที่เหมาะสมของการเคลื่อนไหวไปประยุกต์ใช้ในการเล่นหรื อ
แข่งขันกีฬา

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ใบความรู ้ที่ 1 เรื่ อง สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
2. ใบงานเรื่ อง หน่วยการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
3. ใบความรู ้ที่ 2 เรื่ อง การจัดแบ่งหน่วยการเรี ยนรู้และการวัดประเมินผล ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิ นผล
การเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
4. แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
5. ภาพแสดงการเคลื่อนไหวพื้นฐานในการเล่นกีฬา
6. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกีฬา
7. ลานเอนกประสงค์หรื อโรงพลศึกษา
8. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น สื่ ออินเตอร์เน็ต เอกสารเผยแพร่ ความรู ้ ฯลฯ
9. ใบกิจกรรม เรื่ อง ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ
10. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
11. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
12. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
13. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 30
สมรรถภาพทางกาย
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย การเล่ นเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
บุคคลทุกคนย่อมต้องการมีร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี แต่การที่คนเราจะมีสุขภาพที่ดีได้
นั้นต้องมีการปฏิบตั ิตนทางด้านสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย สมรรถภาพทางกาย เป็ นสิ่ งที่ช้ ีวดั ประการ
หนึ่งถึงภาวะสุ ขภาพ ซึ่งถ้าหากสมรรถภาพทางกายมีความบกพร่ องก็จะส่งผลเสี ยต่อสุ ขภาพได้ ดังนั้น
นักเรี ยนจึงควรรู้จกั การสร้างเสริ มให้มีสมรรถภาพทางกายที่ดี เพื่อที่จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสามารถ
ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยง่าย และมีความสามารถในการปรับตัวให้
ดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายเป็ นสิ่ งที่จะทําให้เราทราบว่าตนเองมีสมรรถภาพ
ทางกายเป็ นอย่างไร หากบุคคลใดมีสมรรถภาพทางกายดีอยูแ่ ล้วจะได้ปฏิบตั ิตนเพื่อดํารงรักษาสมรรถภาพ
ที่ดีเอาไว้ แต่ในบุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายที่ไม่ดี ก็ควรทําการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายให้ดีข้ ึน
ต่อไป

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลที่เกิดต่อผูอ้ ื่นและสังคม
(พ 3.1 ม. 4–6/2)
2. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
3. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูการเล่นและการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
4. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของสมรรถภาพทางกายอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายแนวทางในการสร้างเสริ มและวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายอย่างถูกต้อง
ได้ (K)
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3. ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและเข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการ
ทดสอบและสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายด้วยความสนใจและกระตือรื อร้น (A)
4. มีทกั ษะกระบวนการในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
– ความหมายและความสําคัญ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
4 ขึ้นไป
ของสมรรถภาพทางกาย
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
– แนวทางในการสร้างเสริ ม
ความคิด*
สมรรถภาพทางกาย
– วิธีการทดสอบและประเมิน
สมรรถภาพทางกาย
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ปฏิบตั ิกิจกรรม
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
– สร้ างแผนที่ ความคิดการแบ่ ง
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
ประเภทกีฬา
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
– วิเคราะห์ ทักษะการเคลื่อนไหว
จากภาพ
– วิเคราะห์ ถกู –ผิดเกี่ยวกับ
สมรรถภาพทางกาย
– การทดสอบสมรรถภาพทาง
กายด้ วยแบบทดสอบอย่ างง่ าย
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ตามดุลยพินิจของครู
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
ปฏิบตั ิกิจกรรม แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการออกกําลังกาย รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
กับการเจริ ญเติบโตและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
พัฒนาการของวัยรุ่ น
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู
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• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
2. สมรรถภาพทางกาย
2.1 ความหมายและความสําคัญของสมรรถภาพทางกาย
2.2 แนวทางในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
2.3 วิธีการทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ




ภาษาต่างประเทศ



คณิ ตศาสตร์



ภาษาไทย



วิทยาศาสตร์



เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย
ร่ วมกับเพื่อน
ศึกษาค้ นคว้าเกีย่ วกับสมรรถภาพทางกายของวัยรุ่นในประเทศอืน่ ๆ
ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับสมรรถภาพทางกาย
บวก–ลบจํานวนสมาชิกและอุปกรณ์ที่นาํ มาประกอบการ
ประกอบการทดสอบและสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปความหมายและ ความสําคัญ
ของสมรรถภาพทางกาย แนวทางในการสร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกาย และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย
สื บค้น ศึกษา และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ที่
นํามาอธิบายเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายของมนุษย์
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู นาํ นักเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm–up) เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม ด้วยการ
ปฏิบตั ิท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ หรื อท่ากายบริ หาร หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมทางกาย โดยใช้เวลา 5–10
นาที
2. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม สร้ างแผนที่ความคิดการ
แบ่ งประเภทกีฬา กิจกรรม แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการออกกําลังกายกับการเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น และกิจกรรม วิเคราะห์ ทักษะการเคลื่อนไหวจากภาพ ตามที่ได้ รับ
มอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัตกิ จิ กรรมของ
นักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
4. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับเรื่อง สมรรถภาพทางกาย
ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา
แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง สมรรถภาพทางกาย เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมี
ส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง สมรรถภาพทางกาย ในหัวข้อที่ 2.1 ความหมายและความสําคัญของ
สมรรถภาพทางกาย หัวข้อที่ 2.2 แนวทางในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย และหัวข้อที่ 2.3
วิธีการทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้
นักเรี ยนดูประกอบการอธิบาย
2. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน ร่ วมกันเล่นเกม สาเหตุที่ทาํ ให้สมรรถภาพทางกายเสื่ อมถอย
วิธีการปฏิบัติ นักเรี ยนนัง่ รวมกันเป็ นกลุ่ม ครู แจกกระดาษกลุ่มละ 1 แผ่นร่ วมกันระดม
สมองหาสาเหตุที่ทาํ ให้สมรรถภาพทางกายเสื่ อมถอยภายในเวลาที่ครู กาํ หนด เมื่อหมดเวลาแต่
ละกลุ่มออกมานําเสนอสาเหตุเป็ นข้อ ๆ กลุ่มใดคิดได้จาํ นวนข้อมากที่สุดกลุ่มนั้นชนะ

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม วิเคราะห์ ถกู –ผิดเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย ดังรายละเอียดใน
ใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6
โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยนทีละคนให้บอกคําตอบในการวิเคราะห์ถูก–ผิดเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย คนละข้อ
เรี ยงตามลําดับ โดยครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนจับคู่กบั เพื่อนผลัดกันปฏิบตั ิกิจกรรม การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้ วยแบบทดสอบ
อย่ างง่ าย ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด โดยครู คอยดูแลการปฏิบตั ิกิจกรรม
ของนักเรี ยนอย่างใกล้ชิด
2. แต่ละคู่ออกมารายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของตนเองที่หน้าชั้นเรี ยน โดยครู
แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกนําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool–down) ในท่ายืด–เหยียดกล้ามเนื้อที่ศึกษา
ผ่านมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบัติกจิ กรรม วางแผนในการสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกาย ดังรายละเอียด
ในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6
โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษา
กําหนด แล้วมานําเสนอในการเรียนครั้งต่อไป
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง สมรรถภาพทางกลไก ในหัวข้ อที่ 3.1 ความหมายและ
ความสํ าคัญของสมรรถภาพทางกลไก หัวข้ อที่ 3.2 องค์ ประกอบของสมรรถภาพทางกลไก และ
หัวข้ อที่ 3.3 วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของ
โรงเรียน ฯลฯ มาล่ วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็น
ลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาใน
กิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันในการ
เรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย จากแหล่ง
การเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หรื อห้องสมุดของโรงเรี ยน โดยปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลา
ในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด และฝึ กปฏิบตั ิตามแนวทางในการ
สร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
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2. นักเรี ยนควรนําแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของกรมพลศึกษาไปทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของสมาชิกภายในครอบครัว แล้วจัดทําแผนการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบดังกล่าว โดยปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่
สถานศึกษากําหนด

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย
2. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของกรมพลศึกษา
3. ลานเอนกประสงค์หรื อโรงพลศึกษา
4. อุปกรณ์ประกอบการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เช่น เบาะรองพื้น นาฬิกาจับเวลา
5. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น สื่ ออินเตอร์เน็ต เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ฯลฯ
6. ใบกิจกรรม เรื่ อง วิเคราะห์ ถูก–ผิดเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย
7. ใบกิจกรรม เรื่ อง การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้ วยแบบทดสอบอย่ างง่ าย
8. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
11. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 31
สมรรถภาพทางกลไก
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย การเล่ นเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การมีสมรรถภาพทางกลไกที่สมบูรณ์เป็ นการเพิ่มพูนความสามารถสูงสุ ดของตนเอง โดยเฉพาะ
ในการนําไปใช้ในการแข่งขันกีฬา แต่ก่อนที่จะทราบถึงระดับสมรรถภาพทางกลไกได้น้ นั จะต้องทําการ
ทดสอบและประเมินผลถึงระดับสมรรถภาพด้านต่าง ๆ จากแบบทดสอบที่ได้มาตรฐานเสี ยก่อนเป็ น
เบื้องต้น และเมื่อทราบถึงระดับสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของตนเองแล้ว ก็ให้นาํ มาจัดวางโปรแกรมสร้าง
เสริ มสมรรถภาพทางกลไก โดยแก้ไขหรื อปรับปรุ งด้านที่ไม่ดีให้อยูใ่ นระดับที่ดีข้ ึนต่อไป

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา (พ 3.1 ม. 4–6/1)
2. ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลที่เกิดต่อผูอ้ ื่นและสังคม
(พ 3.1 ม. 4–6/2)
3. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเอง
เพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
4. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมาย ความสําคัญ และองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไกอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกและแนวทางในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไก
อย่างถูกต้องได้ (K)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไก (A)
4. อธิ บายขั้นตอน วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก และสามารถปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง (K, P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
– ความหมายและความสําคัญ
ของสมรรถภาพทางกลไก
– องค์ประกอบของสมรรถภาพ
ทางกลไก
– วิธีการทดสอบและประเมิน
สมรรถภาพทางกลไก
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม วางแผนในการ
สร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกาย

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ตามดุลยพินิจของครู
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
3. สมรรถภาพทางกลไก
3.1 ความหมายและความสําคัญของสมรรถภาพทางกลไก
3.2 องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไก
3.3 วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาต่างประเทศ



คณิ ตศาสตร์



ภาษาไทย



วิทยาศาสตร์



เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการวางแผนและทดสอบสมรรถภาพทางกลไก
ร่ วมกับเพื่อน
รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก
บวก–ลบจํานวนสมาชิกและอุปกรณ์ที่นาํ มาประกอบการ
ประกอบการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก
พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปความหมายและความสําคัญ
ของสมรรถภาพทางกลไก องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไก
และวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก
สื บค้น ศึกษา และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ที่
นํามาอธิบายเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกลไกของมนุษย์

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู นาํ นักเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm–up) เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม ด้วยการ
ปฏิบตั ิท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ หรื อท่ากายบริ หาร หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมทางกาย โดยใช้เวลา 5–10
นาที
2. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม วางแผนในการสร้ างเสริ ม
สมรรถภาพทางกาย ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความคิดเห็น
ต่ อการปฏิบัตกิ จิ กรรมของนักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
4. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับเรื่อง สมรรถภาพทาง
กลไก ในหัวข้ อที่ 3.1 ความหมายและความสํ าคัญของสมรรถภาพทางกลไก หัวข้ อที่ 3.2
องค์ ประกอบของสมรรถภาพทางกลไก และหัวข้ อที่ 3.3 วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก
ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา
แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
5. ให้นกั เรี ยนตอบคําถามของกิจกรรม ลองคิด ลองตอบ ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 เพื่อกระตุน้ ความคิดของนักเรี ยนเกี่ยวกับเรื่ อง
สมรรถภาพทางกลไก
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6. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง สมรรถภาพทางกลไก ในหัวข้อที่ 3.1
ความหมายและความสําคัญของสมรรถภาพทางกลไก หัวข้อที่ 3.2 องค์ประกอบของ
สมรรถภาพทางกลไก และหัวข้อที่ 3.3 วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก เพื่อเป็ นการกระตุน้
การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอธิบายความหมายและความสําคัญของสมรรถภาพทางกลไก และ
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไก เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ในการ
เรี ยนรู ้ที่ผา่ นมาของนักเรี ยน
2. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง สมรรถภาพทางกลไก ในหัวข้อที่ 3.1 ความหมายและความสําคัญของ
สมรรถภาพทางกลไก หัวข้อที่ 3.2 องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไก และหัวข้อที่ 3.3
วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดู
ประกอบการอธิบาย
3. ครู แจกใบกิจกรรมแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศ
ญี่ปุ่นให้นกั เรี ยนได้ร่วมกันวางแผนเตรี ยมทําการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนร่ วมกันเล่นเกมค้นหาองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไก
ขัน้ เตรี ยม ครู ทาํ บัตรคําเขียนคําที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไก
สมรรถภาพทางกาย และคําที่ไม่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางกลไกไว้ 10 คํา ทั้งหมด 4–5 ชุด
แล้วนําไปวางไว้ที่หน้าแถวของแต่ละแถว
ขัน้ ปฏิบัติ แบ่งนักเรี ยน 4–5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เข้าแถวตอนลึก เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่ ม
ให้คนแรกของแต่ละแถววิ่งไปหาบัตรคําที่วางอยูด่ า้ นหน้าแถว หาคําที่เป็ นองค์ประกอบของ
สมรรถภาพ ทางกาย มี 1 คําแล้ววิ่งกลับมาที่แถวของตนเอง แตะมือให้เพื่อนคนต่อไปปฏิบตั ิ
เช่นเดิม กลุ่มใดหาบัตรได้ครบ ถูกต้อง และรวดเร็ วที่สุดเป็ นกลุ่มชนะ
2. นักเรี ยนระบุองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไกและยกตัวอย่างประกอบในแต่ละรายการ
จากนั้นให้ตวั แทนของนักเรี ยนมาสรุ ปถึงแผนการและขั้นตอนในการทําการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกลไกตามที่ได้วางแผนไว้
3. นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกร่ วมกัน ตามรายละเอียดที่แสดงไว้
ในใบกิจกรรมจนครบทุกรายการ พร้อมบันทึกผลการปฏิบตั ิ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
• นักเรี ยนนําผลการปฏิบตั ิกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกที่บนั ทึกไว้มาวิเคราะห์และ
นําเสนอในชั้นเรี ยน โดยครู แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนและให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกนําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool–down) ในท่ายืด–เหยียดกล้ามเนื้อที่ศึกษา
ผ่านมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบตั กิ จิ กรรม อธิบายความหมายขององค์ ประกอบสมรรถภาพทางกลไก
และกิจกรรม วิเคราะห์ ภาพแล้ วอธิบายวิธีการทดสอบ ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้
หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียน
หรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้วมานําเสนอใน
การเรียนครั้งต่ อไป
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง สมรรถภาพทางกลไก ในหัวข้ อที่ 3.4 แนวทางในการ
สร้ างเสริมสมรรถภาพทางกลไก ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ
มาล่ วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด
เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรม
การลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียน
ครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรร่ วมกันวางแผนเขียนโครงงานการสํารวจเรื่ อง สมรรถภาพทางกลไกของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4–6 ภายในโรงเรี ยนตามแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไก ของสมาคมกีฬาสมัครเล่น
แห่งประเทศญี่ปุ่นที่ได้ศึกษามา แล้วนําผลการทดสอบมาอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรคําองค์ประกอบสมรรถภาพทางกลไก
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของสมรรถภาพทาง
กลไก องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไก และวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก
3. ใบกิจกรรมหรื อแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศญี่ปุ่น
4. ลานเอนกประสงค์หรื อโรงพลศึกษา
5. อุปกรณ์ประกอบการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก เช่น แผ่นยางสําหรับยืนกระโดดไกล เทปวัด
ระยะ ไม้ที ปูนขาว นาฬิกาจับเวลา เบาะรองพื้น ธงหรื อป้ ายสัญญาณ
6. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น สื่ ออินเตอร์เน็ต เอกสารเผยแพร่ ความรู ้ ฯลฯ
7. ใบกิจกรรม เรื่ อง วางแผนในการสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
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8. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
11. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 32
สมรรถภาพทางกลไก (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย การเล่ นเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก ทําให้ผเู ้ ข้ารับการทดสอบได้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของระดับ
สมรรถภาพทางกลไกของตนเอง และสามารถที่จะปรับปรุ งให้ดีข้ ึนได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาไปสู่
การเข้าร่ วมในกิจกรรมกีฬา ซึ่ งการเรี ยนรู ้และเข้าใจขั้นตอนแนวทางปฏิบตั ิที่ถูกต้องจะช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิ
บรรลุไปสู่เป้ าหมายของการสร้างเสริ มสมรรถภาพ
เมื่อผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ทําให้ผเู้ ข้ารับการทดสอบได้ทราบ
ถึงระดับสมรรถภาพทางกลไกของตนเอง และสามารถที่จะปรับปรุ งให้ดีข้ ึนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
โดยนําแนวทางในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไกมาใช้ในการฝึ กฝนและปรับปรุ งสมรรถภาพทาง
กลไกของตนเองให้ดียงิ่ ขึ้น

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา
(พ 3.1 ม. 4–6/1)
2. ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลที่เกิดต่อผูอ้ ื่นและสังคม
(พ 3.1 ม. 4–6/2)
3. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ความสามารถของตนเอง
เพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
4. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายหลักการและแนวทางในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไกอย่างถูกต้องได้ (K)
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไกและนําไปปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ
(A)
3. นําหลักการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไกไปปฏิบตั ิเพื่อบํารุ ง พัฒนา และดํารงสมรรถภาพทางกลไก
อย่างถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับแนวทาง
ในการสร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกลไก
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– อธิ บายความหมายของ
องค์ ประกอบสมรรถภาพ
ทางกลไก
– วิเคราะห์ ภาพแล้ วอธิ บายวิธีการ
ทดสอบ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
4 ขึ้นไป
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด*
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
3. สมรรถภาพทางกลไก (ต่อ)
3.4 แนวทางในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไก

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาต่างประเทศ



คณิ ตศาสตร์



ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



วิทยาศาสตร์



เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไกร่ วมกับ
เพื่อน
รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับการสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกลไก
บวก–ลบจํานวนสมาชิกและอุปกรณ์ที่นาํ มาประกอบการ
ประกอบการเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกลไก
พูดคุยแสดงความคิดเห็นสรุ ป และวิเคราะห์แนวทางในการสร้าง
เสริ มสมรรถภาพทางกลไก
การออกแบบและตกแต่งสมุดภาพรวบรวมท่าทางในการฝึ กปฏิบตั ิ
เพื่อสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไก
สื บค้น ศึกษา และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกลไก

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู นาํ นักเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm–up) เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม ด้วยการ
ปฏิบตั ิท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ หรื อท่ากายบริ หาร หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมทางกาย โดยใช้เวลา 5–10
นาที
2. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม อธิบายความหมายของ
องค์ ประกอบสมรรถภาพทางกลไก และกิจกรรม วิเคราะห์ ภาพแล้ วอธิบายวิธีการทดสอบ ตามที่
ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความคิดเห็นต่ อการปฏิบัตกิ จิ กรรมของ
นักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
4. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับเรื่อง สมรรถภาพทาง
กลไก ในหัวข้ อที่ 3.4 แนวทางในการสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกลไก ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่
ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบ
คําถามดังกล่าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
5. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอธิบายแนวทางในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย เพื่อทบทวนความรู ้
ความเข้าใจจากประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ที่ผา่ นมาของนักเรี ยน
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6. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง สมรรถภาพทางกลไก ในหัวข้อที่ 3.4
แนวทางในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไก เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความ
สนใจในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง สมรรถภาพทางกลไก ในหัวข้อที่ 3.4 แนวทางในการสร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกลไก โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย หรื อเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู ้ในเรื่ องดังกล่าวเพิ่มเติมกับนักเรี ยน
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิม่ เติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
• นักเรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 7 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาตามประเด็นที่กาํ หนดดังรายละเอียดใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 พร้อมกับออกแบบโปรแกรมใน
การฝึ กเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกแต่ละด้าน โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด โดย
– กลุ่มที่ 1 ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
– กลุ่มที่ 2 ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกด้านกําลังของกล้ามเนื้อ
– กลุ่มที่ 3 ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกด้านความคล่องแคล่วว่องไว
– กลุ่มที่ 4 ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกด้านความอดทนของกล้ามเนื้อ
– กลุ่มที่ 5 ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกด้านความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิ ต
– กลุ่มที่ 6 ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกด้านความยืดหยุน่ หรื อความอ่อนตัว
– กลุ่มที่ 7 ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกด้านความเร็ ว

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
• แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอเรื่ องที่ได้ศึกษาหน้าชั้นเรี ยน พร้อมกับนําเพื่อน ๆ ในชั้น
เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิตามรู ปแบบที่ได้ออกแบบตามโปรแกรมที่ออกแบบไว้ โดยครู คอยให้ความรู ้และ
คําแนะนําเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกนําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool–down) ในท่ายืด–เหยียดกล้ามเนื้อที่ศึกษา
ผ่านมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนจัดโปรแกรมการสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกลไกของตนเองเป็ นระยะเวลา
1 เดือน และทดสอบสมรรถภาพทางกลไกทั้งก่อนและหลังการฝึ กปฏิบัตติ ามโปรแกรมที่สร้ าง
ขึน้ โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษา
กําหนด
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4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในเรื่อง นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ดังรายละเอียด
ในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่ วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือ
สนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา โดย
ปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด
แล้วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรนําโปรแกรมการฝึ กสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไกของกลุ่มตนเองไปประยุกต์ใช้ใน
การฝึ กนักกีฬาเพื่อเพิม่ พูนสมรรถภาพให้มากยิง่ ขึ้นก่อนการแข่งขันกีฬา

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. วิทยากร
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไก
3. ลานเอนกประสงค์หรื อโรงพลศึกษา
4. อุปกรณ์ประกอบการปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไก เช่น เบาะรองพื้น นาฬิกา
จับเวลา
5. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น สื่ ออินเตอร์เน็ต เอกสารเผยแพร่ ความรู ้ ฯลฯ
6. ใบกิจกรรม เรื่ อง อธิ บายความหมายขององค์ ประกอบสมรรถภาพทางกลไก
7. ใบกิจกรรม เรื่ อง วิเคราะห์ ภาพแล้ วอธิ บายวิธีการทดสอบ
8. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
11. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 33
นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย การเล่ นเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
นันทนาการเป็ นกิจกรรมที่ทาํ ด้วยความสมัครใจในเวลาว่างโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทนนอกจาก
ความพึงพอใจและความเพลิดเพลิน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจจากความต้องการพื้นฐาน
ของตนเอง เพื่อสร้างเสริ มสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครี ยด
จากการทํางาน ส่งเสริ มให้ชีวิตภายในครอบครัวมีความสุขมากยิง่ ขึ้นและส่งเสริ มความเป็ นพลเมืองดี และ
เป็ นสมาชิกที่ดีในสังคมระบอบประชาธิ ปไตย
กิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรี ยนเป็ นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม
ส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมแก่ผเู ้ ข้าร่ วมและช่วยพัฒนาสังคมให้ดีข้ ึน

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• เข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรี ยนและนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนและสังคม (พ 3.1 ม. 4–6/5)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและลักษณะกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรี ยนที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชี วิตของ
ตนเองและสังคมอย่างถูกต้องได้ (K)
2. ตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมนันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม
(A)
3. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรี ยนที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม
ด้วยความสนใจและกระตือรื อร้น (A)
4. ดําเนินการปฏิบตั ิกิจกรรมนันทนาการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
(P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
นันทนาการ
– ตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการ
นอกโรงเรี ยนที่ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองและ
สังคม

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
4. นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนันทนาการ
4.2 ตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรี ยนที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม
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6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ





ภาษาต่างประเทศ



คณิ ตศาสตร์



ภาษาไทย




การงานอาชีพฯ



ศิลปะ



การเข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมนันทนาการร่ วมกับเพื่อน สมาชิกใน
ครอบครัว และสมาชิกในชุมชน
ศึกษาค้ นคว้าเกีย่ วกับกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ ละประเทศ
พูดคุยกับครอบครัวถึงแนวทางการเลือกปฏิบัตกิ จิ กรรมนันทนาการ
โดยใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ ทรัพยากรในท้ องถิ่นให้ เกิด
ประโยชน์
รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับกิจกรรมนันทนาการ
บวก–ลบจํานวนสมาชิกและอุปกรณ์ที่นาํ มาประกอบการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ
พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ
กับการพัฒนาคุณชีวิต
ใช้ทกั ษะทางภาษาในการปฏิบตั ิกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรี ยนที่
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม เช่น อ่านหนังสื อให้คน
ตาบอดฟัง เล่านิทานให้เด็กในชุมชนฟัง
ออกแบบและตกแต่งสมุดภาพ แผ่นภาพ ป้ ายนิเทศเพื่อรวบรวมหรื อ
จัดแสดงเป็ นต้นแบบตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรี ยนที่ช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเองและสังคม
ใช้ทกั ษะทางด้านศิลปะในการปฏิบตั ิกิจกรรมนันทนาการนอก
โรงเรี ยนที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม เช่น สอนเด็ก
ในชุมชนวาดรู ปในวันหยุด

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู นาํ นักเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm–up) เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม ด้วยการ
ปฏิบตั ิท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ หรื อท่ากายบริ หาร หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมทางกาย โดยใช้เวลา 5–10
นาที
2. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
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3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับเรื่อง นันทนาการกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ามาล่ วงหน้ าในการ
เรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่
ถูกต้ องเพิม่ เติม
4. ครู แจกกระดาษบัตรคําให้กบั นักเรี ยนทุกคน นักเรี ยนแต่ละคนเขียนความหมายของนันทนาการ
ลงในบัตรคําที่ครู แจกให้ แล้วนํามาติดไว้บนกระดาษดํา
5. ครู สอบถามนักเรี ยนเกี่ยวกับความหมาย และความเหมือนหรื อความแตกต่างของคําว่า สันทนา
การ และคําว่า นันทนาการ
6. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อ
เป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู อธิ บายความหมายของนันทนาการ และเปรี ยบเทียบคําว่า สันทนาการ และคําว่า นันทนาการ
ให้นกั เรี ยนได้เข้าใจ โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิ บาย
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาตามประเด็นที่กาํ หนดดังรายละเอียดในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยใช้เวลาที่ครู กาํ หนด
– กลุ่มที่ 1 ลักษณะเด่นของกิจกรรมนันทนาการและความมุ่งหมายของนันทนาการ
– กลุ่มที่ 2 ประเภทของกิจกรรมนันทนาการและหลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการ
– กลุ่มที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนันทนาการและตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการนอก
โรงเรี ยน ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเองและสังคม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมานําเสนอผลการศึกษาข้อมูล ส่วนกลุ่มที่ยงั ไม่ได้นาํ เสนอให้จด
บันทึกข้อมูลที่เพื่อนนําเสนอลงในสมุดรายงาน โดยครู ให้ความรู้ที่ถูกต้องเพิ่มเติม
2. นักเรี ยนร่ วมกันเล่นเกม กิจกรรมนันทนาการที่ฉันเลือก โดยมีรายละเอียดการเล่น ดังนี้
1) ให้นกั เรี ยนออกมาหยิบบัตรคําชื่อกิจกรรมที่จดั อยูใ่ นประเภทของกิจกรรมนันทนาการ คนละ
1 บัตรคํา
2) พิจารณาว่ากิจกรรมที่จบั ได้จดั เป็ นกิจกรรมนันทนาการประเภทใด แล้วรี บไปจับกลุ่มกับ
เพื่อนตามประเภทของกลุ่มกิจกรรมนันทนาการที่ครู กาํ หนดไว้ 9 จุด
3) เมื่อกลุ่มใดได้สมาชิกครบแล้ว ให้รีบเขียนข้อสรุ ปร่ วมกันว่ากิจกรรมที่จบั ได้อยูใ่ นกิจกรรม
นันทนาการประเภทใด และกิจกรรมดังกล่าวช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผูอ้ ื่นได้
อย่างไร โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด หากกลุ่มใดปฏิบตั ิเสร็ จก่อนเวลาที่กาํ หนดให้แจ้งครู ให้
ทราบ
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3. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิตามลําดับ โดยกลุ่มที่ชนะ
จะต้อง
1) รวมกลุ่มกันตามประเภทของกิจกรรมนันทนาการได้ครบ ถูกต้อง และรวดเร็ ว
2) กิจกรรมที่จดั เข้าในกลุ่มต้องถูกต้องกับประเภทของกิจกรรมที่กาํ หนด

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
• นักเรี ยนอาสาสมัครบอกสิ่ งที่ได้จากการเล่นเกมกิจกรรมนันทนาการที่ ฉันเลือก โดยครู ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกนําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool–down) ในท่ายืด–เหยียดกล้ามเนื้อที่ศึกษา
ผ่านมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบตั กิ จิ กรรมร่ วมกันเขียนคําถามคําตอบเกีย่ วกับกิจกรรมนันทนาการ
และกิจกรรม เลือกปฏิบัติกจิ กรรมนันทนาการ 1 กิจกรรม ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจก
ให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยปฏิบัตนิ อกเวลา
เรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้วมา
นําเสนอในการเรียนครั้งต่อไป
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในเรื่อง กีฬาเพือ่ ชีวติ ในหัวข้ อที่ 5.1 ดาบสองมือ ในประเด็น
เกีย่ วกับ ประโยชน์ และคุณค่ าของการเล่นกีฬาดาบสองมือ ประเภทของดาบ กติกาการแข่ งขัน
ดาบสองมือที่ควรทราบ และการป้องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการเล่นดาบสองมือ ดัง
รายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถาม
ที่สงสั ยหรือสนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานใน
การศึกษา โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่
สถานศึกษากําหนด แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนันทนาการจากเว็บไซต์ www.siamhealth.net แล้วสรุ ป
ลงในสมุดรายงาน โดยปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่
สถานศึกษากําหนด
2. นักเรียนควรสื บค้ นความรู้เพิม่ เติมเกีย่ วกับกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน แล้วจัดทําเป็ นรายงาน
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3. นักเรียนควรศึกษาค้ นคว้ าเพิม่ เติมเกีย่ วกับการละเล่ นเกมพืน้ เมืองของเด็กในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับการละเล่นของไทยแล้ วจัดทําเป็ นรายงาน (ศึกษาค้ นคว้ าได้ จาก
เว็บไซต์ ตัวอย่ างเช่ น www.km-aec-culture.com)
4. นักเรี ยนควรคิดกิจกรรมนันทนาการที่ช่วยสร้างเสริ มสุ ขภาพของตนเองและครอบครัวให้สมบูรณ์
แข็งแรงทั้งทางร่ างกายและจิตใจ กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริ มให้ชีวิตภายในครอบครัวมีความสุข และ
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริ มความเป็ นพลเมืองดี แล้วจดบันทึกลงในสมุด เพื่อนําไปใช้ปฏิบตั ิใน
ชีวิตประจําวันต่อไป
5. นักเรี ยนควรเลือกปฏิบตั ิกิจกรรมนันทนาการที่ตนเองชื่นชอบอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็ นการผ่อนคลาย
อารมณ์และความเครี ยดที่เกิดจากการเรี ยนหรื อปัญหาต่าง ๆ
6. นักเรียนควรนําความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ ในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ
ให้ เหมาะสมกับระดับฐานะของครอบครัวตนเอง โดยคํานึงถึงค่ าใช้ จ่าย การนําทรัพยากรในท้ องถิ่น
มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์
7. นักเรี ยนควรนําความรู ้ที่ได้รับเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการไปแนะนําสมาชิกภายในครอบครัวหรื อ
ชุมชนให้เกิดความเข้าใจและเรี ยนรู้ที่จะปฏิบตั ิตามเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองและสังคม

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรคําชื่อกิจกรรมนันทนาการ
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับนันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. โต๊ะยาวสําหรับวางบัตรคํา
4. ลานเอนกประสงค์หรื อโรงพลศึกษา
5. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น สื่ ออินเตอร์เน็ต เอกสารเผยแพร่ ความรู ้ ฯลฯ
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 34
กีฬาเพือ่ ชีวติ : ดาบสองมือ
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย การเล่ นเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ดาบสองมือเป็ นกีฬาไทยประเภทหนึ่งที่ประยุกต์มาจากศิลปะการต่อสูป้ ้ องกันตัวของคนไทยสมัย
โบราณ ดาบสองมือมีประโยชน์และคุณค่าในการช่วยอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงามของไทย
ฝึ กให้เป็ นคนดีมีศีลธรรม สร้างความรู ้สึก และมีความภาคภูมิใจในศิลปะประจําชาติ เป็ นการออกกําลังกาย
ที่เป็ นกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย และเป็ นการฝึ กศิลปะการต่อสูป้ ้ องกันตัวเองคนไทยที่ควร
อนุรักษ์ไว้
การเรี ยนรู้และทําความเข้าใจในกติกาการแข่งขันดาบสองมือจะช่วยให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมแข่งขันและร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความมัน่ ใจ

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล/คู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด (พ 3.1 ม. 4–6/3)
2. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
3. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
4. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
5. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายประโยชน์และคุณค่าของการเล่นกีฬาดาบสองมือ ประเภทของดาบ กติกาการแข่งขันดาบ
สองมือที่ควรทราบ และการป้ องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการเล่นดาบสองมืออย่างถูกต้องได้
(K)
2. ตระหนักถึงคุณค่าของกีฬาดาบสองมือและเข้าร่ วมศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาดาบ
สองมือด้วยความสนใจและกระตือรื อร้น(A)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของระเบียบ ประเพณี มารยาท และความปลอดภัยในการเล่นดาบสองมือ
(A)
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4. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับกีฬาดาบสองมือและสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง
(P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
– ประโยชน์และคุณค่าของการ
เล่นกีฬาดาบสองมือ
– ประเภทของดาบ
– กติกาการแข่งขันดาบสองมือ
ที่ควรทราบ
– การป้ องกันและการดูแล
การบาดเจ็บจากการเล่น
ดาบสองมือ
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– ร่ วมกันเขียนคําถามคําตอบ
เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ
– กีฬาไทยสร้ างความภาคภูมิใจ
ให้ คนไทย
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม เลือกปฏิบัติ
กิจกรรมนันทนาการ 1 กิจกรรม

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ตามดุลยพินิจของครู
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
5. กีฬาเพื่อชีวิต
5.1 ดาบสองมือ
– ประโยชน์และคุณค่าของการเล่นกีฬาดาบสองมือ
– ประเภทของดาบ
– กติกาการแข่งขันดาบสองมือที่ควรทราบ
– การป้ องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการเล่นดาบสองมือ

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาต่างประเทศ



คณิ ตศาสตร์



ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ
ศิลปะ




ศึกษาประวัติความเป็ นของกีฬาดาบสองมือในประเทศไทยในยุคสมัย
ต่าง ๆ
รวบรวมคําศัพท์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเกีย่ วกับกีฬาดาบสองมือ
บวก–ลบจํานวนสมาชิกและอุปกรณ์ที่นาํ มาประกอบการเรี ยนรู้และ
ฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมการเล่นกีฬาดาบสองมือ
พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปประโยชน์และคุณค่าของการ
เล่นกีฬาดาบสองมือ ประเภทของดาบ กติกาการแข่งขันดาบสองมือ
ที่ควรทราบ และการป้ องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการเล่น
ดาบสองมือ
ออกแบบและตกแต่งสมุดภาพเครื่ องแต่งกายดาบสองมือสมัยโบราณ
วาดรู ป/ระบายสี ภาพเครื่ องแต่งกายดาบสองมือสมัยโบราณ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู นาํ นักเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm–up) เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม ด้วยการ
ปฏิบตั ิท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ หรื อท่ากายบริ หาร หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมทางกาย โดยใช้เวลา 5–10
นาที
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2. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
3. สุ่ มนักเรียน 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม ร่ วมกันเขียนคําถามคําตอบเกีย่ วกับ
กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรม เลือกปฏิบัติกจิ กรรมนันทนาการ 1 กิจกรรม ตามที่ได้ รับ
มอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัตกิ จิ กรรมของ
นักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
4. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับเรื่อง กีฬาเพือ่ ชีวติ ใน
หัวข้ อที่ 5.1 ดาบสองมือ ในประเด็นเกีย่ วกับ ประโยชน์ และคุณค่ าของการเล่นกีฬาดาบสองมือ
ประเภทของดาบ กติกาการแข่ งขันดาบสองมือที่ควรทราบ และการป้ องกันและการดูแลการ
บาดเจ็บจากการเล่ นดาบสองมือ ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามา
ล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอย
ให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง กีฬาเพื่อชีวิต ในหัวข้อที่ 5.1 ดาบสองมือ ใน
ประเด็นเกี่ยวกับ ประโยชน์และคุณค่าของการเล่นกีฬาดาบสองมือ ประเภทของดาบ กติกาการ
แข่งขันดาบสองมือที่ควรทราบ และการป้ องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการเล่นดาบสอง
มือ เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้เพิ่มเติมเรื่ อง กีฬาเพื่อชีวิต ในหัวข้อที่ 5.1 ดาบสองมือ ในประเด็นเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็ นมาของกีฬาดาบสองมือ โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดู
ประกอบการอธิบาย
2. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง กีฬาเพื่อชีวิต ในหัวข้อที่ 5.1 ดาบสองมือ ในประเด็นเกี่ยวกับ ประโยชน์และ
คุณค่าของการเล่นกีฬาดาบสองมือ และประเภทของดาบ โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่
เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิ บาย
3. ครู นาํ ภาพการแต่งกายของดาบสองมือในสมัยต่าง ๆ และประเภทของดาบสองมือให้นกั เรี ยนดู
การแต่ งกาย
ลักษณะของดาบสองมือ
1) สมัยโบราณ
1) ดาบจริ ง
2) สมัยกลาง
2) ดาบรํา
3) สมัยปัจจุบนั
3) ดาบตี
4. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง กีฬาเพื่อชีวิต ในหัวข้อที่ 5.1 ดาบสองมือ ในประเด็นเกี่ยวกับ กติกาการแข่งขัน
ดาบสองมือที่ควรทราบ และการป้ องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการเล่นดาบสองมือ โดย
ใช้ภาพเกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย
5. ครู เปิ ดวีดิทศั น์การแข่งขันดาบสองมือให้นกั เรี ยนดูเพื่อศึกษากติกาการแข่งขันดาบสองมือ
ร่ วมกัน
6. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันสรุ ปประโยชน์และคุณค่าของการเล่นกีฬา
ดาบสองมือ กติกาการแข่งขันดาบสองมือที่ควรทราบ และการป้ องกันและการดูแลการบาดเจ็บ
จากการเล่นดาบสองมือ ลงในสมุดรายงาน โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมที่หน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้
และคําแนะนําเพิ่มเติม
3. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสิ่ งที่ได้รับจากการดูวีดิทศั น์การแข่งขันกีฬาดาบสองมือ แล้วจดบันทึกลงใน
สมุด

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม กีฬาไทยสร้ างความภาคภูมิใจให้ คนไทย ดังรายละเอียดในใบ
กิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดย
ใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู แสดงความ
คิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนและให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกนําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool–down) ในท่ายืด–เหยียดกล้ามเนื้อที่ศึกษา
ผ่านมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบตั กิ จิ กรรม แยกแยะลักษณะดาบสองมือ กิจกรรม ทดสอบความเข้ าใจ
ถึงประโยชน์ และคุณค่ าของการเล่ นกีฬาดาบสอง และกิจกรรม เขียนทบทวนความรู้เรื่ องกติกา
ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพล
ศึกษา 1 ม. 4–6 โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้วมานําเสนอในการเรียนครั้งต่ อไป
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าหรือลองฝึ กปฏิบัตใิ นเรื่อง กีฬาเพือ่ ชีวติ ในหัวข้อที่ 5.1 ดาบ
สองมือ ในประเด็นเกีย่ วกับ ทักษะการรําดาบสองมือ ในการถวายบังคม ท่ าขึน้ พรหมนั่ง ท่ าขึน้
พรหมยืน และการกลับหัวสนาม ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพล
ศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มา
ล่วงหน้ า โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่
สถานศึกษากําหนด แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่อไป
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับประวัติและกติกาของกีฬาดาบสองมือเพิ่มเติมจาก
เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาไทย www.thaisportworld.com แล้วสรุ ปสิ่ งที่คน้ คว้าได้ลงในสมุดรายงาน
โดยปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด
2. นักเรียนควรศึกษาค้ นคว้ าเพิม่ เติมเกีย่ วกับการศึกษาในเรื่อง ศิลปะการต่ อสู้ และป้องกันตัวในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับการเล่ นกีฬาดาบสองมือของไทย แล้วจัดทําเป็ น
รายงาน โดยปฏิบัตินอกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษา
กําหนด
3. นักเรี ยนควรนําความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของการเล่นกีฬาดาบสองมือไปเล่าให้สมาชิก
ภายในครอบครัวหรื อสมาชิกภายในชุมชนฟัง เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในศิลปะประจําชาติของเรา

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพการแต่งกายของดาบสองมือในสมัยต่าง ๆ และประเภทของดาบสองมือ
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของการเล่นกีฬาดาบสองมือ
ประเภทของดาบ กติกาการแข่งขันดาบสองมือที่ควรทราบ และการป้ องกันและการดูแลการบาดเจ็บ
จากการเล่นดาบสองมือ
4. วีดิทศั น์การแข่งขันกีฬาดาบสองมือ
5. ลานเอนกประสงค์หรื อโรงพลศึกษา
6. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น สื่ ออินเตอร์เน็ต เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ฯลฯ
7. ใบกิจกรรม เรื่ อง ร่ วมกันเขียนคําถามคําตอบเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ
8. ใบกิจกรรม เรื่ อง เลือกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ 1 กิจกรรม
9. ใบกิจกรรม เรื่ อง กีฬาไทยสร้ างความภาคภูมิใจให้ คนไทย
10. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
11. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
12. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
13. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 35
กีฬาเพือ่ ชีวติ : ดาบสองมือ (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย การเล่ นเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การแสดงดาบสองมือมีข้ นั ตอนคล้ายกับกระบี่กระบอง คือ เริ่ มด้วยการถวายบังคม การขึ้นพรหม
นัง่ การขึ้นพรหมยืน และต่อด้วยท่ารํา การกลับหัวสนามใช้เมื่อจบการรําในเที่ยวแรก แล้วจะกลับมารําใน
เที่ยวที่ 2 เพื่อกลับสู่ท่าเดิม ต้องมีการกลับหัวสนามก่อนแล้วจึงจะกลับมารําต่อ

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล/คู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด (พ 3.1 ม. 4–6/3)
2. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
3. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
4. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
5. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและขั้นตอนการปฏิบตั ิทกั ษะการถวายบังคม ท่าขึ้นพรหมนัง่ ท่าขึ้นพรหมยืน
และการกลับหัวสนามอย่างถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการถวายบังคม ท่าขึ้นพรหมนัง่ ท่าขึ้นพรหมยืน และการกลับหัว
สนามในกีฬาดาบสองมือด้วยความสนใจและกระตือรื อร้น(A)
3. แสดงทักษะในการปฏิบตั ิตามขั้นตอนการถวายบังคม ท่าขึ้นพรหมนัง่ ท่าขึ้นพรหมยืน และการกลับ
หัวสนามในการเล่นกีฬาดาบสองมือได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับทักษะการ • แบบประเมินผลการนําเสนอ
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
รําดาบสองมือ ในการถวายบังคม ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
4 ขึ้นไป
ท่าขึ้นพรหมนัง่ ท่าขึ้นพรหมยืน
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
และการกลับหัวสนาม
ความคิด*
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– แยกแยะลักษณะดาบสองมือ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
– ทดสอบความเข้ าใจถึง
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
ประโยชน์ และคุณค่ าของการ
เล่ นกีฬาดาบสอง
– เขียนทบทวนความรู้ เรื่ องกติกา
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการปฏิบตั ิ
ทักษะกีฬาดาบสองมือ*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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5. สาระการเรียนรู้
5. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
5.1 ดาบสองมือ (ต่อ)
– ทักษะการรําดาบสองมือ
• การถวายบังคม
• ท่าขึ้นพรหมนัง่
• ท่าขึ้นพรหมยืน
• การกลับหัวสนาม

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



คณิ ตศาสตร์



ภาษาไทย



ศิลปะ



วิทยาศาสตร์



การเข้าร่ วมปฏิบตั ิทกั ษะการรําดาบสองมือ ในการถวายบังคม
ท่าขึ้นพรหมนัง่ ท่าขึ้นพรหมยืน และการกลับหัวสนาม ร่ วมกับเพื่อน
ในกลุ่ม
บวก–ลบจํานวนสมาชิกและอุปกรณ์ที่นาํ มาประกอบการเรี ยนรู้และ
ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการรําดาบสองมือ ในการถวายบังคม ท่าขึ้นพรหมนัง่
ท่าขึ้นพรหมยืน และการกลับหัวสนาม
อธิ บายขั้นตอนการปฏิบตั ิทกั ษะการรําดาบสองมือ ในการถวายบังคม
ท่าขึ้นพรหมนัง่ ท่าขึ้นพรหมยืน และการกลับหัวสนาม
นําความอ่อนช้อยของการปฏิบตั ิศิลปะการแสดงของไทยมา
ประยุกต์ใช้ในการรําดาบสองมือ ในการถวายบังคม ท่าขึ้นพรหมนัง่
ท่าขึ้นพรหมยืน และการกลับหัวสนามให้เกิดความอ่อนช้อยสวยงาม
ผสมกับความเข้มแข็ง
วิเคราะห์ลกั ษณะการเคลื่อนไหวร่ างกายในการปฏิบตั ิทกั ษะการรํา
ดาบสองมือ ในการถวายบังคม ท่าขึ้นพรหมนัง่ ท่าขึ้นพรหมยืน และ
การกลับหัวสนามตามหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู นาํ นักเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm–up) เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม ด้วยการ
ปฏิบตั ิท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ หรื อท่ากายบริ หาร หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมทางกาย โดยใช้เวลา 5–10
นาที
2. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
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3. สุ่ มนักเรียน 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม แยกแยะลักษณะดาบสองมือ กิจกรรม
ทดสอบความเข้ าใจถึงประโยชน์ และคุณค่ าของการเล่ นกีฬาดาบสอง และกิจกรรม เขียน
ทบทวนความรู้เรื่ องกติกา ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความ
คิดเห็นต่ อการปฏิบัตกิ จิ กรรมของนักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
4. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้าหรือลองฝึ กปฏิบัตใิ นเรื่อง
กีฬา เพือ่ ชีวติ ในหัวข้ อที่ 5.1 ดาบสองมือ ในประเด็นเกีย่ วกับ ทักษะการรําดาบสองมือ ในการ
ถวายบังคม ท่ าขึน้ พรหมนั่ง ท่ าขึน้ พรหมยืน และการกลับหัวสนาม ตามที่ได้ รับมอบหมายใน
การเรียนครั้งที่ ผ่านมา โดยครูแสดงความคิดเห็นต่อการรายงานผลของนักเรียน และให้
ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง กีฬาเพื่อชีวิต ในหัวข้อที่ 5.1 ดาบสองมือ ใน
ประเด็นเกี่ยวกับ ทักษะการรําดาบสองมือ ในการถวายบังคม ท่าขึ้นพรหมนัง่ ท่าขึ้นพรหมยืน
และการกลับหัวสนาม เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง กีฬาเพื่อชีวิต ในหัวข้อที่ 5.1 ดาบสองมือ ในประเด็นเกี่ยวกับ ทักษะการรําดาบ
สองมือ ในการถวายบังคม ท่าขึ้นพรหมนัง่ ท่าขึ้นพรหมยืน และการกลับหัวสนาม โดยใช้ภาพหรื อ
เปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย แล้วสาธิตขั้นตอนการปฏิบตั ิให้
นักเรี ยนดูและฝึ กปฏิบตั ิตาม
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการรําดาบสองมือ
โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด และครู คอยเดินแนะนําความรู้เพิ่มเติมให้กบั นักเรี ยน โดย
– กลุ่มที่ 1 ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการถวายบังคม
– กลุ่มที่ 2 ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะท่าขึ้นพรหมนัง่
– กลุ่มที่ 3 ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะท่าขึ้นพรหมยืน
– กลุ่มที่ 4 ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการกลับหัวสนาม
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอผลการศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการรําดาบสองมือหน้าชั้น
เรี ยน โดยครู ให้ความรู ้เกี่ยวกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
3. คัดเลือกตัวแทนกลุ่ม 1 กลุ่ม ให้สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มแยกย้ายกันออกไปถ่ายทอดให้เพื่อน
ในแต่ละกลุ่มในทักษะการรําที่กลุ่มตนเองได้ฝึกฝน
4. สลับตัวแทนกลุ่มใหม่ แยกย้ายสมาชิกภายในกลุ่มออกไปสอนเพื่อนกลุ่มอื่นเช่นเดิม สลับกัน
ปฏิบตั ิเช่นเดิมจนครบทุกกลุ่ม
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ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนเข้ารับการทดสอบปฏิบตั ิทกั ษะการรําดาบสองมือ ในการถวายบังคม ท่าขึ้นพรหมนัง่ ท่า
ขึ้นพรหมยืน และการกลับหัวสนามโดยทําการทดสอบเป็ นกลุ่ม จนครบทุกกลุ่ม
2. ครู สรุ ปผลการทดสอบปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนทราบ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อการทดสอบการ
ปฏิบตั ิของนักเรี ยนและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกนําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool–down) ในท่ายืด–เหยียดกล้ามเนื้อที่ศึกษา
ผ่านมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบตั กิ จิ กรรม อธิบายความหมายและขัน้ ตอนทักษะการปฏิบัติทกั ษะการ
รํ า ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้วมานําเสนอในการเรียนครั้งต่ อไป
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าหรือลองฝึ กปฏิบัตใิ นเรื่อง กีฬาเพือ่ ชีวติ ในหัวข้ อที่ 5.1 ดาบ
สองมือ ในประเด็นเกีย่ วกับ ทักษะการรําดาบสองมือ ในการรําไม้ รําที่ 1–2 และการตีลูกไม้ ที่ 1–2
ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 หรือจากแหล่ ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า โดยปฏิบัตนิ อกเวลา
เรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้วนํามา
สนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการรําดาบสองมือ ในการถวายบังคม ท่าขึ้นพรหมนัง่ ท่าขึ้นพรหมยืน
และการกลับหัวสนามเพิ่มเติมนอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่
สถานศึกษากําหนดอย่างสมํ่าเสมอจนเกิดความชํานาญ เพื่อเป็ นการทบทวนความรู ้และเป็ นทักษะ
พื้นฐานในการเล่นกีฬาดาบสองมือ
2. นักเรี ยนควรนําผลการทดสอบทักษะการรําดาบสองมือ ในการถวายบังคม ท่าขึ้นพรหมนัง่ ท่าขึ้น
พรหมยืน และการกลับหัวสนามมาใช้ในการปรับปรุ งทักษะและความสามารถของตนเองให้ดีข้ ึน

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับทักษะการรําดาบสองมือ ในการถวายบังคม ท่าขึ้น
พรหมนัง่ ท่าขึ้นพรหมยืน และการกลับหัวสนาม
2. อุปกรณ์ประกอบสําหรับเล่นกีฬาดาบสองมือ เช่น ดาบ นกหวีด
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3. ลานเอนกประสงค์หรื อโรงพลศึกษา
4. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น สื่ ออินเตอร์เน็ต เอกสารเผยแพร่ ความรู ้ ฯลฯ
5. แบบประเมินผลการปฏิบตั ิทกั ษะกีฬาดาบสองมือ
6. ใบกิจกรรม เรื่ อง แยกแยะลักษณะดาบสองมือ
7. ใบกิจกรรม เรื่ อง ทดสอบความเข้ าใจถึงประโยชน์ และคุณค่ าของการเล่ นกีฬาดาบสอง
8. ใบกิจกรรม เรื่ อง เขียนทบทวนความรู้ เรื่ องกติกา
9. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
11. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 36
กีฬาเพือ่ ชีวติ : ดาบสองมือ (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย การเล่ นเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ท่าการรําดาบสองมือประกอบด้วยท่ารํา 12 ไม้รํา ท่าการรําจะเป็ นการแสดงต่อเนื่องจากการถวาย
บังคม การขึ้นพรหมนัง่ และการขึ้นพรหมยืน ซึ่งในการเรี ยนครั้งนี้นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ
ทักษะการรําดาบสองมือ ไม้รําที่ 1–2 โดยไม้ รําที่ 1 ชื่อ ต่อด้าม ประกอบด้วยการปฏิบตั ิ 5 จังหวะ
(ขั้นตอน) และไม้ รําที่ 2 ชื่อ แบก ประกอบด้วยการปฏิบตั ิ 7 จังหวะ (ขั้นตอน)
ส่วนทักษะการตีลูกไม้ เป็ นท่าการฝึ กหัดที่ใช้ในการฝึ กฝนเพื่อนํามาใช้แสดงทักษะในการต่อสู้
แบ่งออกเป็ น การตีรุก คือ การที่ฝ่ายหนึ่งเป็ นฝ่ ายรุ กใช้ดาบสองมือตีอีกฝ่ ายหนึ่งด้วยท่าตีต่าง ๆ และการตี
รับ คือ การใช้ดาบสองมือรับการตีของฝ่ ายรุ กด้วยท่ารับการตีแบบต่าง ๆ ซึ่งในการเรี ยนครั้งนี้นกั เรี ยนจะ
ได้เรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการตีลูกไม้ ลูกไม้ที่ 1–2 โดยลูกไม้ ที่ 1 ประกอบด้วยการปฏิบตั ิ 2 จังหวะ
(ขั้นตอน) และลูกไม้ ที่ 2 ประกอบด้วยการปฏิบตั ิ 4 จังหวะ (ขั้นตอน)

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล/คู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด (พ 3.1 ม. 4–6/3)
2. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
3. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
4. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
5. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายขั้นตอนการปฏิบตั ิทกั ษะการรําไม้รําที่ 1–2 และการตีลูกไม้ที่ 1–2 อย่างถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการรําไม้รําที่ 1–2 และการตีลูกไม้ที่ 1–2 ในกีฬาดาบสองมือ
ด้วยความสนใจและกระตือรื อร้น (A)
3. แสดงทักษะในการปฏิบตั ิตามขั้นตอนการรําไม้รําที่ 1–2 และการตีลูกไม้ที่ 1–2 ในกีฬาดาบสองมือ
ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
– ขั้นตอนการปฏิบตั ิทกั ษะการรํา ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
4 ขึ้นไป
ดาบสองมือ ในการรําไม้รํา
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ที่ 1–2
ความคิด*
– ขั้นตอนการปฏิบตั ิทกั ษะการรํา
ดาบสองมือ ในการตีลูกไม้
ที่ 1–2
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ปฏิบตั ิกิจกรรม
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
– อธิ บายความหมายและขัน้ ตอน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
ทักษะการปฏิบัติทักษะการรํา
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
– ปฏิบัติทักษะการตีลกู ไม้
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการปฏิบตั ิ
ทักษะกีฬาดาบสองมือ*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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5. สาระการเรียนรู้
5. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
5.1 ดาบสองมือ (ต่อ)
– ทักษะการรําดาบสองมือ (ต่อ)
• ไม้รําที่ 1–2
• การตีลูกไม้ (ลูกไม้ที่ 1–2)

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



คณิ ตศาสตร์



ภาษาไทย



ศิลปะ



วิทยาศาสตร์



การเข้าร่ วมปฏิบตั ิทกั ษะการรําดาบสองมือ ในการรําไม้รําที่ 1–2 และ
การตีลูกไม้ที่ 1–2 ร่ วมกับเพื่อนในกลุ่ม
บวก–ลบจํานวนสมาชิกและอุปกรณ์ที่นาํ มาประกอบการเรี ยนรู้และ
ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการรําดาบสองมือ ในการรําไม้รําที่ 1–2 และการตี
ลูกไม้ที่ 1–2
อธิ บายขั้นตอนการปฏิบตั ิทกั ษะการรําดาบสองมือ ในการรําไม้รําที่
1–2 และการตีลูกไม้ที่ 1–2
นําความอ่อนช้อยของการปฏิบตั ิศิลปะการแสดงของไทยมา
ประยุกต์ใช้ในการรําดาบสองมือ ในการรําไม้รําที่ 1–2 และการตี
ลูกไม้ที่ 1–2 ให้เกิดความอ่อนช้อยสวยงามผสมกับความเข้มแข็ง
วิเคราะห์ลกั ษณะการเคลื่อนไหวร่ างกายในการปฏิบตั ิทกั ษะการรํา
ดาบสองมือ ในการรําไม้รําที่ 1–2 และการตีลูกไม้ที่ 1–2 ตามหลัก
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู นาํ นักเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm–up) เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม ด้วยการ
ปฏิบตั ิท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ หรื อท่ากายบริ หาร หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมทางกาย โดยใช้เวลา 5–10
นาที
2. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
3. สุ่ มนักเรียน 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม อธิบายความหมายและขัน้ ตอนทักษะ
การปฏิบัติทักษะการรํ า ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความ
คิดเห็นต่ อการปฏิบัตกิ จิ กรรมของนักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม

294
4. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้าหรือลองฝึ กปฏิบัตใิ นเรื่อง
กีฬา เพือ่ ชีวติ ในหัวข้ อที่ 5.1 ดาบสองมือ ในประเด็นเกีย่ วกับ ทักษะการรําดาบสองมือ ในการ
รําไม้ รําที่ 1–2 และการตีลูกไม้ ที่ 1–2 ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครู
แสดงความคิดเห็นต่ อการรายงานผลของนักเรียน และให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง กีฬาเพื่อชีวิต ในหัวข้อที่ 5.1 ดาบสองมือ ใน
ประเด็นเกี่ยวกับ ทักษะการรําดาบสองมือ ในการรําไม้รําที่ 1–2 และการตีลูกไม้ที่ 1–2 เพื่อเป็ น
การกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง กีฬาเพื่อชีวิต ในหัวข้อที่ 5.1 ดาบสองมือ ในประเด็นเกี่ยวกับ ในการรําไม้รําที่
1–2 และการตีลูกไม้ที่ 1–2 โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการ
อธิ บาย แล้วสาธิตขั้นตอนการปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนดูและฝึ กปฏิบตั ิตาม
2. ให้นกั เรี ยนดูวีดิทศั น์แสดงการรําไม้รําที่ 1–2 และการตีลูกไม้ที่ 1–2
3. ครู อธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบและประเพณี ในการปฏิบตั ิต่ออาวุธดาบสองมือ โดยใช้แผนภูมิ
ประกอบ แล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันสรุ ปเปรี ยบเทียบกับวัฒนธรรมอื่น ๆ
4. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มหมุนเวียนสลับกันฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการรําดาบสอง
มือ ในการรําไม้ราํ ที่ 1–2 และการตีลูกไม้ที่ 1–2 ตามฐานการฝึ ก 4 ฐานศึกษา (หรื อปฏิบตั ิ
กิจกรรม ปฏิบัติทักษะการตีลกู ไม้ ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ ก
ทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6) โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด และครู
คอยเดินแนะนําความรู้เพิ่มเติมให้กบั นักเรี ยน โดย
– กลุ่มที่ 1 เริ่ มฝึ กการรําไม้รําที่ 1
– กลุ่มที่ 2 เริ่ มฝึ กการรําไม้รําที่ 2
– กลุ่มที่ 3 เริ่ มฝึ กการตีลูกไม้ที่ 1
– กลุ่มที่ 4 เริ่ มฝึ กการตีลูกไม้ที่ 2
2. นักเรี ยนเริ่ มฝึ กปฏิบตั ิพร้อมกันทั้งชั้น เมื่อได้ยนิ เสี ยงนกหวีดให้แต่ละกลุ่มหมุนเวียนเปลี่ยนการ
ฝึ กไปตามฐานทักษะ
3. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมาแสดงทักษะการรําไม้รําที่ 1–2 และการตีลูกไม้ที่ 1–2 หน้าชั้น
เรี ยน โดยให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์ผลการปฏิบตั ิเพื่อการปรับปรุ งและแก้ไข
4. ครู แสดงความคิดเห็นการต่อปฏิบตั ิทกั ษะการรําไม้รําและการตีลูกไม้ของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
และให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนเข้ารับการทดสอบปฏิบตั ิทกั ษะการรําดาบสองมือ ในการรําไม้รําที่ 1–2 และการตีลูกไม้ที่
1–2 โดยทําการทดสอบเป็ นคู่ จนครบทุกคู่
2. ครู สรุ ปผลการทดสอบปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนทราบ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อการทดสอบการ
ปฏิบตั ิของนักเรี ยนและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกนําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool–down) ในท่ายืด–เหยียดกล้ามเนื้อที่ศึกษา
ผ่านมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบัติกจิ กรรม เรี ยงลําดับขัน้ ตอนไม้ รํา และกิจกรรม เลือกทักษะการรํ าที่ชื่น
ชอบ ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษา
และพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่
เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้วมานําเสนอในการเรียนครั้งต่อไป
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในเรื่อง กีฬาเพือ่ ชีวิต ในหัวข้ อที่ 5.2 ไอคิโด ในประเด็น
เกีย่ วกับ ประวัตคิ วามเป็ นมาของไอคิโด เครื่องแต่ งกายสํ าหรับฝึ กไอคิโด และวิธีการฝึ กและ
ขั้นตอนการฝึ กไอคิโด ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1
ม. 4–6 หรือจากแหล่ งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มา
ล่วงหน้ า โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่
สถานศึกษากําหนด แล้วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการรําดาบสองมือ ในการรําไม้รําที่ 1–2 และการตีลูกไม้ที่ 1–2 เพิ่มเติม
นอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนดอย่าง
สมํ่าเสมอจนเกิดความชํานาญ เพื่อเป็ นการทบทวนความรู้และเป็ นทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาดาบ
สองมือ
2. นักเรี ยนควรนําผลการทดสอบทักษะการรําดาบสองมือ ในการรําไม้รําที่ 1–2 และการตีลูกไม้ที่ 1–2
มาใช้ในการปรับปรุ งทักษะและความสามารถของตนเองให้ดีข้ ึน
3. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการรําไม้รําที่เหลือเพิ่มเติม และสรุ ปลงในสมุด
รายงานแล้วนําไปฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ตลอดจนถ่ายทอดทักษะความรู้ของกีฬาดาบสองมือแก่
สมาชิกในชุมชน โดยปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่
สถานศึกษากําหนด เพื่อเป็ นการช่วยอนุรักษ์กีฬาไทยให้คงอยูส่ ื บไป
4. นักเรี ยนควรเข้าร่ วมการเล่นกีฬาดาบสองมือตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริ มการเล่นกีฬาไทยและ
สร้างเสริ มสุขภาพร่ างกายให้แข็งแรง
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9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับทักษะการรําดาบสองมือ ในการรําไม้รําที่ 1–2 และ
การตีลูกไม้ที่ 1–2
2. แผนภูมิระเบียบและประเพณี เกี่ยวกับการปฏิบตั ิต่ออาวุธ
3. วีดิทศั น์แสดงการรําไม้รําที่ 1–2 และการตีลูกไม้ที่ 1–2
4. อุปกรณ์ประกอบสําหรับเล่นกีฬาดาบสองมือ เช่น ดาบ นกหวีด
5. ลานเอนกประสงค์หรื อโรงพลศึกษา
6. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น สื่ ออินเตอร์เน็ต เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ฯลฯ
7. ใบกิจกรรม เรื่ อง อธิ บายความหมายและขัน้ ตอนทักษะการปฏิบัติทักษะการรํา
8. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
11. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 37
กีฬาเพือ่ ชีวติ : ไอคิโด
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย การเล่ นเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ไอคิโดเป็ นศิลปะการป้ องกันตัวประเภทหนึ่งซึ่งใช้มือเปล่าในการต่อสูข้ องญี่ปุ่น ที่หลีกเลี่ยงการ
ใช้กาํ ลังปะทะกัน โดยการหลบหลีกจากการจู่โจมทําร้ายของผูอ้ ื่น ทั้งที่เป็ นการจู่โจมในลักษณะมือเปล่า
หรื อมีอาวุธที่ช่วยให้สามารถป้ องกันอันตรายจากผูท้ าํ ร้ายในระยะประชิด เครื่ องแต่งกายของไอคิโด
นอกจากจะแสดงออกถึงความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของผูฝ้ ึ กแล้วยังจัดว่าเป็ นสัญลักษณ์ประการหนึ่งที่
บ่งชี้ถึงระดับวิทยฐานะของผูฝ้ ึ กอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผูฝ้ ึ กศิลปะป้ องกันตัวไอคิโดจะต้องไม่ลืมที่จะนํา
หลักการในการป้ องกันการบาดเจ็บจากศิลปะป้ องกันตัวไอคิโดเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ผฝู ้ ึ กปฏิบตั ิควรนํามาปฏิบตั ิ

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล/คู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด (พ 3.1 ม. 4–6/3)
2. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
3. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
4. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
5. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายประวัติความเป็ นมาของไอคิโด เครื่ องแต่งกายสําหรับฝึ กไอคิโด และวิธีการฝึ กและขั้นตอน
การฝึ กไอคิโดอย่างถูกต้องได้ (K)
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการฝึ กไอคิโดและเข้าร่ วมศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิตามวิธีการฝึ กและ
ขั้นตอนการฝึ กไอคิโดด้วยความกระตือรื อร้นและมีระเบียบวินยั (A)
3. แสดงขั้นตอนการฝึ กไอคิโดอย่างถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
– ประวัติความเป็ นมาของไอคิโด ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
4 ขึ้นไป
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
– เครื่ องแต่งกายสําหรับฝึ ก
ความคิด*
ไอคิโด
– วิธีการฝึ กและขั้นตอนการฝึ ก
ไอคิโด
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ปฏิบตั ิกิจกรรม เรี ยงลําดับขัน้ ตอน ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
ไม้ รํา
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ตามดุลยพินิจของครู
ปฏิบตั ิกิจกรรม เลือกทักษะการรํา ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
ที่ชื่นชอบ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการปฏิบตั ิ
ทักษะกีฬาไอคิโด*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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5. สาระการเรียนรู้
5. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
5.2 ไอคิโด
– ประวัติความเป็ นมาของไอคิโด
– เครื่ องแต่งกายสําหรับฝึ กไอคิโด
– วิธีการฝึ กและขั้นตอนการฝึ กไอคิโด

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



คณิ ตศาสตร์



ภาษาไทย



ศิลปะ
วิทยาศาสตร์




ศึกษาประวัติความเป็ นมาของกีฬาไอคิโดในประเทศญี่ปุ่นและการเริ่ ม
นํามาเล่นในประเทศไทย ตลอดจนความนิยมในการเล่นไอคิโดทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ และการเข้าร่ วมปฏิบตั ิตามวิธีการฝึ กและ
ขั้นตอนการฝึ กไอคิโดร่ วมกับเพื่อนในกลุ่ม
บวก–ลบจํานวนสมาชิกและอุปกรณ์ที่นาํ มาประกอบการเรี ยนรู้และ
ฝึ กปฏิบตั ิตามวิธีการฝึ กและขั้นตอนการฝึ กไอคิโด
อ่าน พูดแสดงความคิดเห็น และเขียนสรุ ปเกี่ยวกับประวัติความ
เป็ นมาของไอคิโด เครื่ องแต่งกายสําหรับฝึ กไอคิโด และอธิบาย
วิธีการฝึ กและขั้นตอนการฝึ กไอคิโด
เรี ยนรู้ศิลปะเครื่ องแต่งกายของไอคิโด
วิเคราะห์ลกั ษณะการเคลื่อนไหวร่ างกายในการฝึ กไอคิโดตามหลัก
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู นาํ นักเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm–up) เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม ด้วยการ
ปฏิบตั ิท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ หรื อท่ากายบริ หาร หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมทางกาย โดยใช้เวลา 5–10
นาที
2. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
3. สุ่ มนักเรียน 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม เรี ยงลําดับขัน้ ตอนไม้ รํา และกิจกรรม
เลือกทักษะการรํ าที่ชื่นชอบ ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความ
คิดเห็นต่ อการปฏิบัตกิ จิ กรรมของนักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
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4. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง กีฬาเพือ่ ชีวติ ใน
หัวข้ อที่ 5.2 ไอคิโด ในประเด็นเกีย่ วกับ ประวัตคิ วามเป็ นมาของไอคิโด เครื่องแต่ งกายสํ าหรับฝึ ก
ไอคิโด และวิธีการฝึ กและขั้นตอนการฝึ กไอคิโด ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา
โดยครูแสดงความคิดเห็นต่ อการรายงานผลของนักเรียน และให้ ความรู้ที่ถูกต้องเพิม่ เติม
5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง กีฬาเพื่อชีวิต ในหัวข้อที่ 5.2 ไอคิโด ใน
ประเด็นเกี่ยวกับ ประวัติความเป็ นมาของไอคิโด เครื่ องแต่งกายสําหรับฝึ กไอคิโด และวิธีการฝึ ก
และขั้นตอนการฝึ กไอคิโด เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง กีฬาเพื่อชีวิต ในหัวข้อที่ 5.2 ไอคิโด ในประเด็นเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา
ของไอคิโด โดยแสดงภาพของอาจารย์โมริ เฮอิ อูเยชิบะให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย
2. ครู ให้ความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของไอคิโด
3. ครู ให้ความรู ้ในประเด็นเกี่ยวกับเครื่ องแต่งกายสําหรับฝึ กไอคิโด โดยแสดงภาพเครื่ องแต่งกาย
ของไอคิโดให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิ บาย
4. ครู อธิ บายประกอบการสาธิ ตวิธีการสวมใส่เครื่ องแต่งกายของไอคิโด
5. ครู ให้ความรู ้ในประเด็นเกี่ยวกับวิธีการฝึ กและขั้นตอนการฝึ กไอคิโด โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์
ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย แล้วสาธิตขั้นตอนการปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนดูและฝึ ก
ปฏิบตั ิตาม ทีละขั้นตอนตามลําดับ
6. ครู อธิ บายประกอบการสาธิ ตขั้นตอนการฝึ กร่ างกายขั้นพื้นฐานด้านความอ่อนตัวและด้านการ
ประสานสัมพันธ์ แล้วให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิตาม
7. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนร่ วมกันฝึ กปฏิบตั ิสวมเครื่ องแต่งกายตามการสาธิตของครู
2. นักเรี ยนจับคู่กบั เพื่อนฝึ กทักษะการทําความเคารพในท่าการยืนเคารพ ท่าการนัง่ เคารพ การลงสู่
ท่านัง่ และการลุกขึ้นยืน ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา
1 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม 7 กลุ่ม แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันฝึ กปฏิบตั ิตามฐานศึกษา โดยใช้เวลาตามที่ครู
กําหนด โดย
– ฐานศึกษาที่ 1 ฝึ กร่ างกายขั้นพื้นฐานด้านความอ่อนตัว ท่าที่ 1 นัง่ เหยียดเท้า ก้มตัวไปข้างหน้า
ให้หน้าผากแตะเข่า มือแตะปลายเท้า
– ฐานศึกษาที่ 2 ฝึ กร่ างกายขั้นพื้นฐานด้านความอ่อนตัว ท่าที่ 2 นัง่ เหยียดเท้า ขาแยก ก้มตัวให้
มือแตะปลายเท้าขวาและซ้าย แล้วก้มตัวไปข้างหน้า มือทั้งสองแตะพื้นข้างหน้า
– ฐานศึกษาที่ 3 ฝึ กร่ างกายขั้นพื้นฐานด้านความอ่อนตัว ท่าที่ 3 นัง่ เหยียดเท้า ขาแยก ก้มตัวลง
ข้างหน้า ใช้ศอกแตะพื้นทีละข้างสลับกัน

301
– ฐานศึกษาที่ 4
– ฐานศึกษาที่ 5
– ฐานศึกษาที่ 6
– ฐานศึกษาที่ 7

ฝึ กร่ างกายขั้นพื้นฐานด้านการประสานสัมพันธ์ ท่าที่ 1 สลัดข้อมือ
ฝึ กร่ างกายขั้นพื้นฐานด้านการประสานสัมพันธ์ ท่าที่ 2 การพาย
ฝึ กร่ างกายขั้นพื้นฐานด้านการประสานสัมพันธ์ ท่าที่ 3 หักข้อมือเข้า
ฝึ กร่ างกายขั้นพื้นฐานด้านการประสานสัมพันธ์ ท่าที่ 4 บิดหันฝ่ ามือออก

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มออกมาบอกประโยชน์ที่ได้รับและแสดงความรู ้สึกจากการได้ปฏิบตั ิกิจกรรม
ตามฐานศึกษาที่ครู กาํ หนด โดยครู ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม 4–5 กลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มร่ วมกันเล่นเกมเขียนประโยชน์และคุณค่าของ
ไอคิโด ลงในบัตรคํา
ขัน้ เตรี ยม
1) ครู เตรี ยมกระดาษแข็งซึ่งใช้เป็ นบัตรคําแจกให้นกั เรี ยนกลุ่มละ 10 ใบ
2) ปากกาเมจิกกลุ่มละ 1 ด้าม
3) เทปใสกลุ่มละ 1 ม้วน
ขัน้ ปฏิบัติ
เมื่อได้ยนิ สัญญาณเริ่ ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันระดมสมองเขียนประโยชน์และคุณค่าของไอคิ
โดลงในบัตรคําที่ครู แจก จากนั้นให้ส่งตัวแทนสมาชิกภายในกลุ่มครั้งละ 1 คน นําบัตรคําไปติด
ไว้บนกระดานดําแล้ววิ่งกลับมาให้เพื่อนคนต่อไปนําบัตรคําใบต่อไปไปติดเช่นเดิม ปฏิบตั ิเช่นนี้
จนหมดเวลาที่กาํ หนด กลุ่มใดติดบัตรคําได้มากที่สุดกลุ่มนั้นชนะ
3. นักเรี ยนเข้ารับการทดสอบปฏิบตั ิตามขั้นตอนการฝึ กไอคิโด ในการยืนเคารพและนัง่ เคารพ โดย
ทําการทดสอบเป็ นคู่ จนครบทุกคู่
4. ครู สรุ ปผลการทดสอบปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนทราบ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อการทดสอบการ
ปฏิบตั ิของนักเรี ยนและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกนําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool–down) ในท่ายืด–เหยียดกล้ามเนื้อที่ศึกษา
ผ่านมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบตั กิ จิ กรรม อธิบายวิธีการเคารพ กิจกรรม เลือกอธิบายท่ าการฝึ ก
ร่ างกายขัน้ พืน้ ฐานด้ านการประสานสัมพันธ์ กิจกรรม ประวัติของไอคิโด และกิจกรรม ระบุ
เครื่ องแต่ งกายสําหรั บการฝึ กไอคิโด แล้ ววาดภาพประกอบ ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู
แจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดยปฏิบัติ
นอกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด
แล้วมานําเสนอในการเรียนครั้งต่ อไป
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4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าหรือลองฝึ กปฏิบัตใิ นเรื่อง กีฬาเพือ่ ชีวติ ในหัวข้ อที่ 5.2
ไอคิโด ในประเด็นเกีย่ วกับ ท่ าศิลปะในการป้องกันตัว และการป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึ ก
ศิลปะป้องกันตัวไอคิโด ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1
ม. 4–6 หรือจากแหล่ งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มา
ล่วงหน้ า โดยปฏิบัตนิ อกเวลาเรียนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่
สถานศึกษากําหนด แล้วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรฝึ กปฏิบตั ิตามขั้นตอนการฝึ กไอคิโด รวมถึงการฝึ กร่ างกายขั้นพื้นฐานในด้านต่าง ๆ
เพิ่มเติมนอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็ นการทบทวนความรู ้และเป็ นทักษะพื้นฐานในการเล่นไอคิโด
2. นักเรี ยนควรคิดหรื อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการฝึ กร่ างกายขั้นพื้นฐานในด้านความอ่อนตัวและด้านการ
ประสานสัมพันธ์ในท่าอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรี ยน และนําไปฝึ กปฏิบตั ิก่อนฝึ กไอคิโดเพื่อ
เป็ นการอบอุ่นร่ างกาย
3. นักเรี ยนควรนําผลการทดสอบปฏิบตั ิตามขั้นตอนการฝึ กไอคิโด ในการยืนเคารพและนัง่ เคารพ มาใช้
ในการปรับปรุ งทักษะและความสามารถของตนเองให้ดีข้ ึน

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการอธิ บายเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของไอคิโด เครื่ องแต่งกาย
สําหรับฝึ กไอคิโด และวิธีการฝึ กและขั้นตอนการฝึ กไอคิโด
2. บัตรคํา
3. อุปกรณ์ประกอบสําหรับฝึ กไอคิโด เช่น ชุดไอคิโด นกหวีด เบาะรองพื้น
4. ลานเอนกประสงค์หรื อโรงพลศึกษา
5. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น สื่ ออินเตอร์เน็ต เอกสารเผยแพร่ ความรู ้ ฯลฯ
6. ใบกิจกรรม เรื่ อง เรี ยงลําดับขัน้ ตอนไม้ รํา
7. ใบกิจกรรม เรื่ อง เลือกทักษะการรําที่ ชื่นชอบ
8. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
11. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)

304

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 38
กีฬาเพือ่ ชีวิต: ไอคิโด (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย การเล่ นเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การเรี ยนรู ้ศิลปะป้ องกันตัวไอคิโด นอกจากเป็ นการเรี ยนรู้เพื่อช่วยสร้างเสริ มสุขภาพแล้ว ยัง
สามารถนําไปใช้ในการป้ องกันตัวเมื่ออยูใ่ นสถานการณ์ที่คบั ขันอีกด้วย ซึ่งการใช้ศิลปะการป้ องกันตัว
ไอคิโดมาใช้ป้องกันตัวเพื่อให้เกิดผลทักษะในการเรี ยนรู้และการฝึ กฝนในท่าศิลปะในการป้ องกันตัวในแต่
ละท่าจนเกิดความชํานาญเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ควรเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล/คู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด (พ 3.1 ม. 4–6/3)
2. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
3. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
4. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
5. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายขั้นตอนการฝึ กศิลปะป้ องกันตัวไอคิโดอย่างถูกต้องได้ (K)
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการฝึ กและการป้ องกันการบาดเจ็บจากการฝึ กศิลปะป้ องกันตัวไอคิโด
(A)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการนําศิลปะป้ องกันตัวไอคิโดไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน (A)
4. เข้าร่ วมศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิศิลปะป้ องกันตัวไอคิโดด้วยความกระตือรื อร้นและมีระเบียบวินยั (A)
5. แสดงขั้นตอนการปฏิบตั ิท่าศิลปะป้ องกันตัวไอคิโดอย่างถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
– ท่าศิลปะในการป้ องกันตัว
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
4 ขึ้นไป
– การป้ องกันการบาดเจ็บจากการ ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ฝึ กศิลปะป้ องกันตัวไอคิโด
ความคิด*
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– อธิ บายวิธีการเคารพ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
– เลือกอธิ บายท่ าการฝึ กร่ างกาย
พลศึกษา 1 ม. 4–6*
ขัน้ พืน้ ฐานด้ านการประสาน
สัมพันธ์
– ประวัติของไอคิโด
– ระบุเครื่ องแต่ งกายสําหรั บการ
ฝึ กไอคิโด แล้ ววาด
ภาพประกอบ
– วิเคราะห์ ภาพแล้ วหาวิธี
ป้ องกันตัว
– ทบทวนความรู้ ควบคู่
ความเข้ าใจ
• ตรวจสอบความถูกต้องของการ
• แบบทดสอบหลังเรี ยน
• ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ทดสอบประจําหน่วยการเรี ยนรู ้
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 5 เพิม่ พูน
ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการเคลื่อนไหว**
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู
*/**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

306
• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการปฏิบตั ิ
ทักษะกีฬาไอคิโด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
5. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
5.2 ไอคิโด
– ท่าศิลปะในการป้ องกันตัว
– การป้ องกันการบาดเจ็บจากการฝึ กศิลปะป้ องกันตัวไอคิโด

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



คณิ ตศาสตร์



ภาษาไทย



ศิลปะ



วิทยาศาสตร์



ศึกษาข่าวเกี่ยวกับการใช้ศิลปะป้ องกันตัวในการต่อสูก้ บั คนร้ายใน
รู ปแบบต่าง ๆ และมีความเชื่อมโยงกับกีฬาไอคิโด และการเข้าร่ วมฝึ ก
ศิลปะป้ องกันตัวไอคิโดร่ วมกับเพื่อนในกลุ่ม
บวก–ลบจํานวนสมาชิกและอุปกรณ์ที่นาํ มาประกอบการเรี ยนรู้และ
ฝึ กปฏิบตั ิท่าศิลปะป้ องกันตัวไอคิโด
อธิ บายขั้นตอนการฝึ กศิลปะป้ องกันตัวไอคิโดในท่าต่าง ๆ พร้อมทั้ง
แนวทางในการนําใช้อย่างเหมาะสมและป้ องกันการบาดเจ็บที่อาจ
เกิดขึ้น
วาดรู ป/ระบายสี ภาพการ์ตูนจําลองท่าทางในการปฏิบตั ิท่าศิลปะ
ป้ องกันตัวไอคิโดในสถานการณ์ต่าง ๆ
วิเคราะห์ลกั ษณะการเคลื่อนไหวร่ างกายในการปฏิบตั ิท่าศิลปะ
ป้ องกันตัวไอคิโดตามหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู นาํ นักเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm–up) เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม ด้วยการ
ปฏิบตั ิท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ หรื อท่ากายบริ หาร หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมทางกาย โดยใช้เวลา 5–10
นาที
2. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
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3. สุ่ มนักเรียน 2–3 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม อธิบายวิธีการเคารพ กิจกรรม เลือก
อธิบายท่ าการฝึ กร่ างกายขั้นพืน้ ฐานด้ านการประสานสัมพันธ์ กิจกรรม ประวัติของไอคิโด และ
กิจกรรม ระบุเครื่องแต่ งกายสําหรั บการฝึ กไอคิโด แล้ ววาดภาพประกอบ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
ในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความคิดเห็นต่ อการปฏิบัตกิ จิ กรรมของนักเรียนและให้
คําแนะนําเพิม่ เติม
4. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง กีฬาเพือ่ ชีวติ ใน
หัวข้ อที่ 5.2 ไอคิโด ในประเด็นเกีย่ วกับ ท่ าศิลปะในการป้องกันตัว และการป้ องกันการบาดเจ็บ
จากการฝึ กศิลปะป้องกันตัวไอคิโด ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดง
ความคิดเห็นต่ อการรายงานผลของนักเรียน และให้ ความรู้ที่ถูกต้องเพิม่ เติม
5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง กีฬาเพื่อชีวิต ในหัวข้อที่ 5.2 ไอคิโด ใน
ประเด็นเกี่ยวกับ ท่าศิลปะในการป้ องกันตัว และการป้ องกันการบาดเจ็บจากการฝึ กศิลปะ
ป้ องกันตัวไอคิโด เพื่อเป็ นการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและความสนใจในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้เพิม่ เติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรี ยนได้
โดยใช้ภาพที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย หรื อนําข่าวการทําร้ายร่ างกายใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ครู เตรี ยมมาให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิ บาย
2. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง กีฬาเพื่อชีวิต ในหัวข้อที่ 5.2 ไอคิโด ในประเด็นเกี่ยวกับ ท่าศิลปะในการ
ป้ องกันตัว และการป้ องกันการบาดเจ็บจากการฝึ กศิลปะป้ องกันตัวไอคิโด โดยใช้ภาพที่
เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิ บาย
3. ให้นกั เรี ยนดูวดี ิทศั น์ท่าการฝึ กศิลปะป้ องกันตัวไอคิโด
4. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม วิเคราะห์ ภาพแล้ วหาวิธีป้องกันตัว ดังรายละเอียดในใบ
กิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดย
ใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
5. ครู สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู ้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม
6. ครู อธิ บายขั้นตอนการปฏิบตั ิโดยละเอียด พร้อมทั้งสาธิตท่าการฝึ กศิลปะป้ องกันตัวไอคิโด ดังนี้
– ท่าที่ 1 ป้ องกันการถูกฉุดจากด้านหลัง
– ท่าที่ 2 ป้ องกันการถูกแทงด้านหน้า
– ท่าที่ 3 ป้ องกันการถูกจับมือ
หรื ออาจเชิญวิทยากรมาอธิ บายประกอบการสาธิตท่าศิลปะป้ องกันตัวไอคิโดเพิ่มเติม
7. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิม่ เติม
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ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันฝึ กปฏิบตั ิท่าศิลปะป้ องกันตัวไอคิโดตามที่ครู
สาธิ ต โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด โดยครู คอยตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบตั ิของนักเรี ยน
และดูแลการปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิด
2. ครู สุ่มนักเรี ยน 1–2 กลุ่ม ออกมาปฏิบตั ิท่าศิลปะป้ องกันตัวไอคิโดตามที่ได้ฝึกมาหน้าชั้นเรี ยน โดย
ครู แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิท่าศิลปะป้ องกันตัวไอคิโดของนักเรี ยนและให้คาํ แนะนํา
เพิ่มเติม

ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
1. นักเรี ยนเข้ารับการทดสอบปฏิบตั ิท่าศิลปะป้ องกันตัวไอคิโด ท่าที่ 1–3 ตามที่ได้ศึกษาและฝึ ก
ปฏิบตั ิผา่ นมา โดยทําการทดสอบเป็ นคู่ จนครบทุกคู่
2. ครู สรุ ปผลการทดสอบปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนทราบ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อการทดสอบการ
ปฏิบตั ิของนักเรี ยนและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
3. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ ดังรายละเอียดในใบ
กิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 โดย
ใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
4. ครู สุ่มนักเรี ยน 4 คนออกมาตอบคําถามในใบกิจกรรมคนละข้อ โดยครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้อง
เพิ่มเติม แล้วให้นกั เรี ยนที่เขียนคําตอบไม่ถูกต้องแก้ไขให้ถูกต้อง
5. ครู แจกแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว ให้นกั เรี ยนทํา
เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจหลังการเรี ยนรู้ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
6. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบและให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ให้กบั
นักเรี ยน

ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาทบทวนความรู้จากที่ได้ ศึกษาในหน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
(หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 ทดสอบความรู้ครอบคลุมเนือ้ หาในเรื่องที่ 4 ในหัวข้ อที่ 4.3 และ 4.4)
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย และหน่ วยการเรียนรู้ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลื่อนไหว
ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 ที่ผ่านมา
เพือ่ เตรียมตัวเข้ ารับการทดสอบปลายภาคการเรียนที่ 1 ในการเรียนครั้งต่ อไป
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรนําผลการทดสอบปฏิบตั ิท่าศิลปะป้ องกันตัวไอคิโด ท่าที่ 1–3 มาใช้ในการปรับปรุ ง
ทักษะและความสามารถของตนเองให้ดีข้ ึน
2. นักเรี ยนควรฝึ กศิลปะป้ องกันตัวไอคิโดในท่าที่ได้ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิผา่ นมา ตลอดจนศึกษาค้นคว้า
ศิลปะป้ องกันตัวในท่าอื่น ๆ จากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพิ่มเติม และนําไปฝึ กปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยน
หรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนดอย่างสมํ่าเสมอจนเกิด
ความชํานาญ เพื่อสร้างเสริ มทักษะการเรี ยนรู้และสามารถนําไปใช้ป้องกันตัวหากต้องเผชิญกับภัย
หรื อสถานการณ์คบั ขันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
3. นักเรี ยนควรจัดทําโครงงานการทดลองเรื่ อง ผลของการสอนศิลปะการป้ องกันตัวให้กบั สตรี ใน
ชุมชนเพื่อความปลอดภัยจากโจรผูร้ ้าย โดยปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลา
เรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด
4. นักเรี ยนควรนําท่าการฝึ กศิลปะป้ องกันตัวที่ได้ศึกษาทั้งหมดไปแนะนําให้สมาชิกภายในครอบครัว
หรื อภายในชุมชนได้เรี ยนรู้ เพื่อไว้ป้องกันตนเองจากภัยหรื อสถานการณ์คบั ขัน
5. นักเรี ยนควรนําสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากไอคิโดเปิ ดสอนน้อง ๆ หรื อเพื่อน ๆ ในโรงเรี ยนของตนเองในเวลา
พักรับประทานอาหารหรื อหลังเลิกเรี ยน

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย
2. ข่าวการทําร้ายร่ างกายในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. ภาพประกอบการอธิบายเกี่ยวกับท่าศิลปะในการป้ องกันตัว และการป้ องกันการบาดเจ็บจากการฝึ ก
ศิลปะป้ องกันตัวไอคิโด
4. วีดิทศั น์ท่าการฝึ กศิลปะป้ องกันตัวไอคิโด
5. วิทยากร
6. อุปกรณ์ประกอบสําหรับฝึ กไอคิโด เช่น ชุดไอคิโด นกหวีด เบาะรองพื้น
7. ลานเอนกประสงค์หรื อโรงพลศึกษา
8. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น สื่ ออินเตอร์เน็ต เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ฯลฯ
9. แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
10. ใบกิจกรรม เรื่ อง เรี ยงลําดับขัน้ ตอนไม้ รํา
11. ใบกิจกรรม เรื่ อง เลือกทักษะการรําที่ ชื่นชอบ
12. ใบกิจกรรม เรื่ อง อธิ บายวิธีการเคารพ
13. ใบกิจกรรม เรื่ อง เลือกอธิ บายท่ าการฝึ กร่ างกาย ขัน้ พืน้ ฐานด้ านการประสานสัมพันธ์
14. ใบกิจกรรม เรื่ อง ประวัติของไอคิโด
15. ใบกิจกรรม เรื่ อง ระบุเครื่ องแต่ งกายสําหรั บการฝึ กไอคิโด แล้ ววาดภาพประกอบ
16. ใบกิจกรรม เรื่ อง วิเคราะห์ ภาพแล้ วหาวิธีป้องกันตัว
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17. ใบกิจกรรม เรื่ อง ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ
18. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
19. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
20. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
21. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ –
การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1, 2, 3 (4.1, 4.2)

เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การทดสอบปลายภาคเป็ นกระบวนการวัดและประเมินผลเพื่อสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ (Summative
Assessment ) ที่นกั เรี ยนได้รับจากองค์ความรู้ที่กาํ หนดไว้ในขอบข่ายของตัวชี้วดั ในโครงสร้างของหลักสูตร
และการทดสอบปลายภาคยังเป็ นการนําข้อมูลของค่าคะแนนที่ได้นาํ มาใช้เป็ นส่วนสําคัญในการวัดและ
ประเมินผลเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนหรื อให้ระดับผลการเรี ยน ตลอดจนให้การรับรองความรู้ความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนว่าผ่านรายวิชาหรื อไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรื อไม่ หรื อสามารถจบหลักสูตรหรื อไม่
การศึกษารายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษา เป็ นอีกหนึ่งรายวิชาที่นาํ กระบวนการวัดและประเมินผลมาใช้
เพื่อสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยใช้แบบทดสอบทั้งในข้อคําถามที่เน้นกระบวนการการคิดวิเคราะห์
เพื่อตัดสิ นข้อคําตอบในรู ปแบบอัตนัยและรู ปแบบปรนัย ครอบคลุมองค์ความรู ้และตัวชี้วดั ช่วงชั้นใน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 (หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ทดสอบความรู้ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่ องที่ 4 ในหัวข้อที่ 4.3
และ 4.4), 4 และ 5

2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. วิเคราะห์ความคิ ดรวบยอดเกี่ ยวกับการเคลื่ อนไหวรู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกี ฬา
(พ 3.1 ม. 4–6/1)
2. ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมคํานึงถึงผลที่เกิดต่อผูอ้ ื่น และสังคม
(พ 3.1 ม. 4–6/2)
3. เล่นกี ฬาไทย กี ฬาสากลประเภทบุ คคล/คู่ กี ฬาประเภทที มได้อ ย่างน้อย 1 ชนิ ด
(พ 3.1 ม. 4–6/3)
4. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
5. เข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรี ยนและนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนและสังคม (พ 3.1 ม. 4–6/5)
6. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
7. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
8. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูการเล่นและการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
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9. ร่ วมกิ จกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)
10. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว (พ 4.1 ม. 4–6/5)
11. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
(พ 4.1 ม. 4–6/7)
12. มีส่วนร่ วมในการป้ องกันความเสี่ ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติด และความรุ นแรงเพื่อสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว และสังคม (พ 5.1 ม. 4–6/1)
13. วางแผนกําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุและสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1 ม. 4–6/4)
14. มีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1 ม. 4–6/5)
15. แสดงวิธีการช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างถูกวิธี (พ 5.1 ม. 4–6/7)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
• เพื่อสรุ ปผลการเรี ยนรู้ (Summative Assessment) ที่นกั เรี ยนได้รับจากองค์ความรู ้ที่กาํ หนดไว้ใน
ขอบข่ายของตัวชี้วดั ในโครงสร้างของหลักสูตร และการทดสอบปลายภาคยังเป็ นการนําข้อมูลของ
ค่าคะแนนที่ได้นาํ มาใช้เป็ นส่วนสําคัญในการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยน

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การทดสอบปลายภาคเรี ยนที่ 2

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบทดสอบปลายภาคเรี ยน
ที่ 2*/**

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู
*ครู ผสู้ อนสามารถคัดสําเนาข้อคําถามได้จากคลังข้อสอบออนไลน์ ของบริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม
ของนักเรี ยน
จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้ ในการทดสอบ
– หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ใส่ใจสุ ขภาพ
4. การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
4.3 การประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว
4.4 การจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
– หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย
1. สวัสดิภาพกับการดํารงชีวติ
2. ความปลอดภัยในการเดินทาง
3. กระบวนการทางประชาสังคมกับความปลอดภัยในชุมชน
4. การช่วยฟื้ นคืนชีพ
– หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
1. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกีฬา
2. สมรรถภาพทางกาย
3. สมรรถภาพทางกลไก
4. นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. กีฬาเพื่อชีวิต

6. แนวทางบูรณาการ
–

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ครู ตรวจสอบจํานวนนักเรี ยนที่เข้ารับการทดสอบและแจกแบบทดสอบปลายภาคเรี ยนที่ 2 พร้อม
อธิ บายแนวทางปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนทราบ โดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด
2. ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบปลายภาคเรี ยนที่ 2 ตามเวลาที่กาํ หนดให้
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3. หลังจากที่นกั เรี ยนทําแบบทดสอบเสร็ จแล้ว ครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันเฉลยคําตอบของแบบทดสอบ
ปลายภาคเรี ยนที่ 2 ทีละข้อร่ วมกัน โดยครู อธิ บายและชี้แนะคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบ
ตามลําดับ

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่ องที่ตอบคําตอบได้ไม่ชดั เจนถูกต้องหรื อยังขาดความรู ้ความ
เข้าใจในเรื่ องดังกล่าว

9. สื่ อ/ แหล่ งการเรียนรู้
• แบบทดสอบปลายภาคเรี ยนที่ 2 รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษา 1 ม. 4–6

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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ตอนที่ 3
เอกสาร/ความรู้ เสริมสํ าหรับครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
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ตอนที่ 3
เอกสาร/ความรู้ เสริมสําหรับครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชุดนี้ จะประกอบไป
ด้วยเอกสารและความรู ้เสริ มที่ครู นาํ มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และการวัดและ
ประเมินผลสําหรับนักเรี ยน ดังนี้
1. ความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ม. 4–6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2. ความรู ้เกี่ยวกับความสําคัญของการจัดการเรี ยนรู้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3. ความรู ้เกี่ยวกับแฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio)
4. ความรู ้เกี่ยวกับผังการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดแบบ Backward Design
5. ความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมง
6. เอกสารแบบทดสอบก่อนเรี ยน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 (ม. 4)
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู้ตวั เรา
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุ ขภาพ
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
(หมายเหตุ:
– แบบทดสอบหลังเรี ยนในแต่ ละหน่ วยสามารถนํามาใช้ ได้ จากสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุข
ศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 ของบริ ษทั สํานักพิมพ์ วัฒนาพานิช จํากัด
– แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาคครู ผ้ สู อนสามารถคัดเลือกสําเนาข้ อคําถามได้ จากคลัง
ข้ อสอบออนไลน์ บริ ษัท สํานักพิมพ์ วัฒนาพานิช จํากัด)
7. เอกสารแบบทดสอบปลายภาค สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 (ม.4)
8. เอกสารใบกิจกรรมการเรี ยนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 (ม. 4)
9. เอกสารแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ
10. เอกสารแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
11. เอกสารแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินผลการนําเสนอข้อมูล
12. เอกสารแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินผลการอภิปราย
13. เอกสารแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินผลการสร้างแผนที่ความคิด
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14. เอกสารตัวอย่างใบบันทึกผลการประเมินการนําเสนอข้อมูล/ การอภิปราย/การสร้างแผนที่
ความคิดเป็ นรายบุคคล
15. เอกสารตัวอย่างแบบบันทึกสรุ ปการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1–5
16. เอกสารแบบประเมินผลการปฏิบตั ิทกั ษะกีฬาดาบสองมือ
17. เอกสารแบบประเมินผลการปฏิบตั ิทกั ษะกีฬาไอคิโด
18. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําโครงงานสุ ขศึกษาและพลศึกษา
19. ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
20. ความรู้เกี่ยวกับผังแสดงเหตุและผล
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ใบความรู้ ที่ 1
เรื่อง สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 เป็ นหลักสู ต รที่ มุ่ งเน้น พัฒ นา
นักเรี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่มีเป้ าหมายเพื่อการดํารงสุ ขภาพ การสร้างเสริ มสุ ขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยงั่ ยืน โดยผ่านมาตรฐานการเรี ยนรู ้เป็ นข้อกําหนดคุณภาพของนักเรี ยน
ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม โดยผ่านองค์ความรู้หลัก 5
สาระ และมีการกําหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นหลังจากการเรี ยนรู้แต่ละสาระ รวม 6 ข้อ
ประกอบด้วย สาระที่ 1 การเจริ ญ เติ บโตและพัฒ นาการของมนุ ษ ย์ ประกอบด้วยมาตรฐานข้อ พ 1.1
เข้ า ใจธรรมชาติ ข องการเจริ ญเติ บ โตและพัฒ นาการของมนุ ษ ย์ สาระที่ 2 ชี วิ ต และครอบครั ว
ประกอบด้วยมาตรฐานข้อ พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกั ษะในการ
ดํา เนิ น ชี วิ ต สาระที่ 3 การเคลื่ อ นไหว การออกกํา ลั ง กาย การเล่ น เกม กี ฬ าไทย และกี ฬ าสากล
ประกอบด้วยมาตรฐานข้อ พ 3.1 เข้าใจ มีทกั ษะในการเคลื่อนไหว กิ จกรรมทางกาย การเล่นเกม และ
กี ฬ า และมาตรฐานข้อ พ 3.2 รั กการออกกําลังกาย การเล่ น เกม และการเล่น กี ฬ า ปฏิ บ ตั ิ เป็ นประจํา
อย่างสมํ่าเสมอ มี วินัย เคารพสิ ท ธิ กฎ กติ กา มี น้ าํ ใจนักกี ฬา มี จิตวิญ ญาณในการแข่งขัน และชื่ นชม
ในสุ น ทรี ย ภาพของการกี ฬ า สาระที่ 4 การสร้ างเสริ มสุ ข ภาพ สมรรถภาพ และการป้ องกั น โรค
ประกอบด้วยมาตรฐานข้อ พ 4.1 เห็ นคุ ณค่าและ มี ทกั ษะในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การดํารงสุ ขภาพ
การป้ องกัน โรค และการสร้ างเสริ ม สมรรถภาพเพื่ อ สุ ข ภาพ และสาระที่ 5 ความปลอดภั ย ในชี วิ ต
ประกอบด้วยมาตรฐานข้อ พ 5.1 ป้ องกันและหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยง พฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ อุบตั ิเหตุ
การใช้ยา สารเสพติด และความรุ นแรง
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ใบงานที่ 1
เรื่อง หน่ วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
คําชี้แจง: 1. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม
2. ร่ วมกันวิเคราะห์และอภิปรายเพื่อสรุ ปประเด็นคําถามต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ในตารางใบงานที่ 1
3. บันทึกสรุ ปผลการวิเคราะห์และอภิปรายผลลงในตารางใบงานที่ 1
4. นําเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปรายหน้าชั้นเรี ยน
ประเด็นคําถาม
สรุปความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม
1. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยองค์ความรู้
กี่สาระ อะไรบ้าง

2. นักเรี ยนควรเกิดมาตรฐานการเรี ยนรู้อย่างไรบ้าง
หลังการเรี ยนรู้ในกลุ่มสาระที่เป็ นองค์ความรู้
หลักของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและ
พลศึกษา

__________________________________________________
(ตัวอย่ างแนวคําตอบ: ประกอบด้ วยองค์ ความรู้ หลัก
5 สาระ ได้ แก่
__________________________________________________
สาระที่ 1 การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
__________________________________________________
สาระที่ 2 ชี วิตและครอบครั ว
__________________________________________________
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเล่ นเกม
__________________________________________________
กีฬาไทย และกีฬาสากล
__________________________________________________
สาระที่ 4 การสร้ างเสริ มสุขภาพ สมรรถภาพ และการ
__________________________________________________
ป้ องกันโรค
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชี วิต)
__________________________________________________
(ตัวอย่ างแนวคําตอบ:
__________________________________________________
หลังการเรี ยนรู้ สาระที่ 1 ควรมีความเข้ าใจธรรมชาติของ
__________________________________________________
การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
__________________________________________________
หลังการเรี ยนรู้ สาระที่ 2 ควรมีความเข้ าใจและเห็นคุณค่ า
__________________________________________________
ของตนเอง ครอบครั ว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชี วิต
__________________________________________________
หลังการเรี ยนรู้ สาระที่ 3
__________________________________________________
1. ควรเข้ าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย
การเล่ นเกม และกีฬา และ
__________________________________________________
2. รั กการออกกําลังกาย การเล่ นเกม และการเล่ นกีฬา
__________________________________________________
ปฏิ บัติเป็ นประจําอย่ างสมํา่ เสมอ มีวินัย เคารพสิ ทธิ กฎ กติกา
__________________________________________________
มีนา้ํ ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่ งขัน และชื่ นชอบใน
__________________________________________________
สุนทรี ยภาพของการกีฬา
__________________________________________________
หลังการเรี ยนรู้ สาระที่ 4 ควรเห็นคุณค่ าและมีทักษะใน
__________________________________________________
การสร้ างเสริ มสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การป้ องกันโรค และ
การสร้ างเสริ มสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
__________________________________________________
หลังการเรี ยนรู้ สาระที่ 5 ควรรู้ จักป้ องกันและหลีกเลี่ยง
__________________________________________________
ปั จจัยเสี่ ยง พฤติกรรมเสี่ ยงต่ อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ ยา สาร
__________________________________________________
เสพติด และความรุ นแรง)
__________________________________________________
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ประเด็นคําถาม
3. การศึกษาในองค์ความรู ้หลักของกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาที่กาํ หนดไว้ ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 จะประสบผลสําเร็ จอย่างดี
นักเรี ยนต้องมีแนวทางปฏิบตั ิอย่างไรบ้าง

สรุปความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม
(พิจารณาจากคําตอบที่ใช้ หลักเหตุและผลประกอบในการ
__________________________________________________
ตอบคําถามของนักเรี ยน)
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

(พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน ตัวอย่ างเช่ น ตํารา
4. แหล่งความรู ้ใดบ้างที่จะช่วยสนับสนุนการเรี ยนรู ้ __________________________________________________
เอกสาร บทความ นิตยสาร แหล่ งความรู้ ในท้ องถิ่น ปราชญ์
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้ __________________________________________________
ในท้ องถิ่น และการค้ นคว้ าโดยอาศัยการสื บค้ นจากระบบ

ประสบความสําเร็ จได้มากที่สุด

__________________________________________________
เครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต)
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

กลุ่มที่ ________
1. _____________________________ เลขที่ _____ ประธานกลุ่ม
2. _____________________________ เลขที่ _____ สมาชิก
3. _____________________________ เลขที่ _____ สมาชิก
4. _____________________________ เลขที่ _____ สมาชิก
5. _____________________________ เลขที่ _____ สมาชิก
6. _____________________________ เลขที่ _____ เลขานุการกลุ่ม
วันที่ ___________ / ____________ / _________
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ใบความรู้ ที่ 2
เรื่อง การจัดแบ่ งหน่ วยการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ตลอดจนเกณฑ์ การตัดสิ นผลการเรียนในกลุ่ม
สาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนร่ วมกันศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับการจัดแบ่งหน่วยการเรี ยนรู้ และการวัดประเมินผล
การเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. การแบ่ งหน่ วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้
1

2
3
–
3 (ต่ อ)
4
5

–

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
– การปฐมนิเทศและข้อตกลง
ในการเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
สุ ขศึกษา ม. 4
– เรี ยนรู ้ตวั เรา
ชีวิตและครอบครัว
ใส่ใจสุ ขภาพ
ทดสอบปลายภาคเรี ยนที่ 1
ใส่ใจสุ ขภาพ (ต่อ)
ชีวิตปลอดภัย
– การปฐมนิเทศและข้อตกลง
ในการเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
พลศึกษา ม. 4
– เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
ทดสอบปลายภาคเรี ยนที่ 2
รวม

เวลา (ชั่วโมง)
หมายเหตุ
5
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1–5

6
5
1
2
7
10

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6–11
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 12–19
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ –
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 20–21
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 22–28
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 29–38

1
40

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ –

2. การจัดหน่ วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในแต่ ละภาคการศึกษา
ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมและสภาพการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา
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3. เกณฑ์ การตัดสิ นผลการเรียนรู้สุขศึกษา
3.1 คะแนนคิดเป็ นสัดส่ วน
70:30 แบ่งเป็ น
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คะแนนงานภาคปฏิบตั ิ
คะแนนจากโครงงาน
คะแนนสอบย่อย
คะแนนสอบปลายภาค

20
10
10
20
10
30

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค หมายถึง คะแนนที่ได้จากการวัดความรู ้จากการศึกษาด้านความรู้
คะแนนคุณธรรม จริ ยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการ
วัดจากแบบสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน โดยจัดเก็บทุกครั้งในกิจกรรมการเรี ยนการสอน ทั้งเป็ น
รายบุคคลและรายกลุ่ม รวมทั้งการเก็บข้อมูลด้านความสมํ่าเสมอของการเข้าเรี ยน
คะแนนภาคปฏิบัติ หมายถึง คะแนนของการจัดทํางานส่งครู อย่างสมํ่าเสมอ ถูกต้อง
คะแนนจากโครงงาน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทําโครงงานที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมายหรื อ
ชิ้นงานที่ได้รับคัดเลือกเก็บในแฟ้ มสะสมงาน
คะแนนสอบย่ อย หมายถึง คะแนนที่ได้จากการวัดความรู ้ในรายชัว่ โมง
คะแนนสอบปลายภาค หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทดสอบความรู้ หลังจากที่นกั เรี ยนได้ศึกษา
หน่วยการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้หน่วยสุดท้ายจบลง
3.2 การคิดอัตราเวลาเรี ยนกับการเข้ารับการประเมินผล
– นักเรี ยนที่มีสิทธิในการเข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรี ยนต้องมีเวลาเรี ยนตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
โดยคิดจาก
1) เวลาเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 ใช้เวลาประมาณ 20 ชัว่ โมง/ภาค
ร้อยละ 80 ของเวลา =~ 16 ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน
2) เวลาเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 2 ใช้เวลาประมาณ 20 ชัว่ โมง/ภาค
ร้อยละ 80 ของเวลา =~ 16 ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน

60 คะแนน
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4. เกณฑ์ การตัดสิ นผลการเรียนรู้พลศึกษา
4.1 คะแนนคิดเป็ นสัดส่ วน 70:30 แบ่งเป็ น
รายการที่เก็บคะแนน

คะแนนระหว่ างภาค

คะแนนปลายปี

รวม

1. ความรู ้

10

5

15

2. คุณธรรมและจริ ยธรรม

10

10

20

3. ทักษะ (ปฏิบตั ิ)

20

5

25

4. สมรรถภาพทางกาย

20

5

25

5. ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รวม

10

5

15

70

30

100

คะแนนสมรรถภาพทางกาย หมายถึง คะแนนที่ได้จากการใช้แบบทดสอบในการวัดสมรรถภาพ
ทางกาย
คะแนนค่ านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการประเมินผล
ด้านค่านิยมและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่สถานศึกษาหรื อผูส้ อนได้ต้ งั ไว้
4.2 การคิดอัตราเวลาเรี ยนกับการมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
– นักเรี ยนที่มีสิทธิในการเข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรี ยนต้องมีเวลาเรี ยนตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
โดยคิดจาก
1) ภาคเรี ยนที่ 1 ใช้เวลาประมาณ 20 ชัว่ โมง/ภาค
ร้อยละ 80 ของเวลา =~ 16 ชัว่ โมง/ภาค
2) ภาคเรี ยนที่ 2 ใช้เวลาประมาณ 20 ชัว่ โมง/ภาค
ร้อยละ 80 ของเวลา =~ 16 ชัว่ โมง/ภาค
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5. การตัดสิ นผลการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
5.1 นําคะแนนดิบที่เป็ นคะแนนรวมของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามารวมกัน
เป็ นคะแนนดิบวิชาละเท่ากัน เช่น 100 + 100 ÷ 2
5.2 นําคะแนนที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิ นระดับผลการเรี ยน ดังนี้
ระดับผลการเรียน

ความหมาย

ช่ วงคะแนนคิดเป็ นร้ อยละ

4

ผลการเรี ยนดีมาก

80–100

3

ผลการเรี ยนดี

70–79

2

ผลการเรี ยนปานกลาง

60–69

1

ผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่า

50–59

0

ผลการเรี ยนตํ่ากว่าเกณฑ์

0–49

6. แบบประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม

รายชื่อ/พฤติกรรม

เกณฑ์ การวัด

การแบ่ งหน้ าที่
ทํางาน
ยังต้อง
ใช้ ได้
ปรับปรุง

การฟังความ
คิดเห็น
ยังต้อง
ใช้ ได้
ปรับปรุง

การตัดภาพ
และปรับปรุง
ยังต้อง
ใช้ ได้
ปรับปรุง

ใช้ ได้ หมายถึง ร่ วมปฏิบตั ิงาน
ยังต้ องปรั บปรุง หมายถึง ร่ วมบ้างแต่ไม่อยูใ่ นเกณฑ์

บรรยากาศ ใน
การทํางาน
ยังต้ อง
ใช้ ได้
ปรับปรุง

หมายเหตุ
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แบบสั งเกตพฤติกรรมรายบุคคล
ลําดับที่/
ชื่อ–สกุล

การแสดงความ
การยอมรับฟัง
ทํางานตามที่
การตอบคําถาม
คิดเห็น
คนอืน่
ได้ รับมอบหมาย
2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0

ความสนใจ
4 3

เกณฑ์ การวัด

ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้

ระดับคุณภาพ

ดีเยีย่ ม

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง

คะแนน

4

3

2

1

0

หมายเหตุ: สําหรับครู /สถานศึกษาอาจมีการปรับปรุ งหรื อปรับเกณฑ์ที่ให้ไว้เบื้องต้น
ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา
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1
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ม. 4–6
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
สาระที่ 1: การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ 1.1: เข้าใจธรรมชาติของการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. อธิ บายกระบวนการสร้างเสริ มและดําร
• กระบวนการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ การทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ
– การทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ
– การสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพของ
อวัยวะต่าง ๆ (อาหาร การออกกําลังกาย
นันทนาการ การตรวจสุขภาพ ฯลฯ)
2. การวางแผนดูแลสุ ขภาพตามภาวะการ
• การวางแผนดูแลสุ ขภาพของตนเองและบุคคล ใน
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและ
ครอบครัว
บุคคลในครอบครัว
สาระที่ 2: ชีวติ และครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1: เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกั ษะในการดําเนินชีวิต
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม
และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและ
การดําเนินชีวิต
2. วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่ องเพศตามวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมอื่น ๆ
3. เลือกใช้ทกั ษะที่เหมาะสมในการป้ องกัน
ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและ
ครอบครัว

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• อิทธิ พลของครอบครัว เพื่อน สังคมและ
วัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและการ
ดําเนินชีวิต
• ค่านิยมในเรื่ องเพศตามวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมอื่น ๆ
• แนวทางในการเลือกใช้ทกั ษะต่าง ๆ ในการ
ป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศ
และครอบครัว
– ทักษะการสื่ อสารและสร้างสัมพันธภาพ
– ทักษะการต่อรอง
– ทักษะการปฏิเสธ
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ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น

4. วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างนักเรี ยนหรื อเยาวชนในชุมชน
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
– ทักษะการคิดวิเคราะห์
– ทักษะการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหา ฯลฯ
• ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรี ยนหรื อ
เยาวชนในชุมชน
– สาเหตุของความขัดแย้ง
– ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่าง
นักเรี ยนหรื อเยาวชนในชุมชน
– แนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดจากความ
ขัดแย้งของนักเรี ยนหรื อเยาวชนในชุมชน

สาระที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1: เข้าใจ มีทกั ษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวรู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา
2. ใช้ความสามารถของตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของทีม คํานึงถึงผลที่เกิดต่อผูอ้ ื่นและสังคม
3. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคล/คู่
กีฬาประเภททีมอย่างน้อย 1 ชนิด
4. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์
5. เข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรี ยน และ
นําหลักการแนวคิดไปปรับปรุ งและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนและสังคม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• การวิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวรู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา
• การใช้ความสามารถของตนในการเล่นกีฬา เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของทีมโดยคํานึงถึงผลที่เกิดต่อผูอ้ ื่น
และสังคม
• กีฬาประเภทบุคล/คู่ ประเภททีม เช่น ฟุตซอล รักบี้
ฟุตบอล ยิมนาสติก ลีลาศ ซอฟท์บอล เทนนิส
เซปักตะกร้อ มวยไทย กระบี่กระบอง พลอง ง้าว
• การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมเข้า
จังหวะ เชียร์ลีดเดอร์
• การนําหลักการและแนวคิดของกิจกรรม
นันทนาการไปปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนและสังคม
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มาตรฐาน พ 3.2: รักการออกกําลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบตั ิเป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ
มีวินยั เคารพสิ ทธิ กฎ กติกา มีน้ าํ ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชม
ในสุนทรี ยภาพของการกีฬา
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง • การออกกําลังกายด้วยวิธีที่ชอบ เช่น ฝึ กกาย
บริ หารแบบต่าง ๆ ขี่จกั รยาน การออกกําลังกาย
อย่างสมํ่าเสมอ และใช้ความสามารถของตนเอง
เพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตนคํานึงถึง จากการทํางานในชีวิตประจําวัน การรํากระบอง
ผลที่เกิดต่อสังคม
รํามวยจีน
• การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม
• การใช้ความสามารถของตนในการเพิ่มศักยภาพ
ของทีมในการเล่นกีฬาและการเล่นโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ต่อสังคม
• การวางแผนกําหนดกิจกรรมการออกกําลังกาย
และเล่นกีฬา
• สิ ทธิ กฎ กติกาการเล่นกีฬา
2. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา
กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬา • กลวิธี หลักการรุ ก การป้ องกันอย่างสร้างสรรค์ใน
กับผูอ้ ื่น และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและ
การเล่นและแข่งขันกีฬา
ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างต่อเนื่อง
• การนําประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
3. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูการเล่น และ • การปฏิบตั ิตนในเรื่ องมารยาทในการดู การเล่น
การแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
การแข่งขัน ความมีน้ าํ ใจนักกีฬา
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี • บุคลิกภาพที่ดี
4. ร่ วมกิจกรรมทางกายและกีฬาอย่างมีความสุข
• ความสุ ขที่ได้จากการเข้าร่ วมกิจกรรมทางกายและ
ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
เล่นกีฬา
• คุณค่าและความงามของการกีฬา
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สาระที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1: เห็นคุณค่าและมีทกั ษะในการสร้างเสริ มสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การป้ องกันโรค และ
การสร้างเสริ มสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคล • บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการ
ที่มีต่อการสร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรค สร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
ในชุมชน
2. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ • อิทธิ พลของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับสุ ขภาพ
เพื่อการเลือกบริ โภค
• แนวทางการเลือกบริ โภคาอย่างฉลาดาและ
ปลอดภัย
3. ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค
• สิ ทธิพ้นื ฐานของผูบ้ ริ โภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
4. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้ องกัน
• สาเหตุของการเจ็บป่ วยและการตายของคนไทย เช่น
การเจ็บป่ วยและการตายของคนไทย
โรคจากการประกอบอาชีพ โรคทางพันธุกรรม
• แนวทางการป้ องกันการเจ็บป่ วย
5. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสุ ขภาพ • การวางแผนการพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและ
ของตนเองและครอบครัว
ครอบครัว
6. มีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพของ • การมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพ
บุคคลในชุมชน
ของบุคคลในชุมชน
7. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนา
• การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
สมรรถภาพทางกลไก
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สาระที่ 5: ความปลอดภัยในชีวติ
มาตรฐาน พ 5.1: ป้ องกันและหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยง พฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุขภาพ อุบตั ิเหตุ การใช้ยา
สารเสพติด และความรุ นแรง
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. มีส่วนร่ วมในการป้ องกันความเสี่ ยงต่อการใช้ยา • การจัดกิจกรรมป้ องกันความเสี่ ยงต่อการใช้ยา
การใช้สารเสพติด และความรุ นแรง เพื่อสุขภาพ สารเสพติด และความรุ นแรง
ของตนเอง ครอบครัว และสังคม
2. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง
• การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง
การใช้ และการจําหน่ายสารเสพติด
การใช้ และการจําหน่ายสารเสพติด (ตนเอง
ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม)
• โทษทางกฎหมายที่เกิดจากการครอบครอง
การใช้ และการจําหน่ายสารเสพติด
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรื อความรุ นแรง • ปัจจัยที่มีผลต่อสุ ขภาพหรื อความรุ นแรงของคน
ของคนไทยและเสนอแนวทางป้ องกัน
ไทยและเสนอแนวทางป้ องกัน
4. วางแผน กําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุและสร้าง • การวางแผน กําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุ และ
เสริ มความปลอดภัยในชุมชน
สร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน
5. มีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มความปลอดภัยใน
• กิจกรรมการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน
ชุมชน
6. ใช้ทกั ษะการตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ • ทักษะการตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานการณ์
ที่เสี่ ยงต่อสุขภาพและความรุ นแรง
ที่เสี่ ยงต่อสุขภาพและความรุ นแรง
7. แสดงวิธีการช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างถูกวิธี
• วิธีการช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างถูกวิธี
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ความสําคัญของการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
 ทําไมต้ องเรียนสุ ขศึกษาและพลศึกษา
สุ ข ภาพ ห รื อ สุ ข ภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และ
ทางปัญญาหรื อจิตวิญญาณ สุขภาพหรื อสุขภาวะจึงเป็ นเรื่ องสําคัญ เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่ง
ทุกคนควรจะได้เรี ยนรู้เรื่ องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรม และค่านิยม
ที่เหมาะสม รวมทั้งมีทกั ษะปฏิบตั ิดา้ นสุ ขภาพเป็ นกิจนิสยั อันจะส่งผลให้สงั คมโดยรวมมีคุณภาพ

 เรียนรู้ อะไรในสุ ขศึกษาและพลศึกษา
สุ ขศึกษาและพลศึกษาเป็ นการศึกษาด้านสุ ขภาพที่มีเป้ าหมายเพื่อการดํารงสุ ขภาพ การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยงั่ ยืน
สุ ขศึกษา มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับสุ ขภาพควบคู่ไปด้วยกัน
พลศึกษา มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเล่นเกมและกีฬา
เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อ
สุ ขภาพและกีฬา
สาระที่เป็ นกรอบเนื้อหาหรื อขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบด้วย
• การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เรื่ องธรรมชาติของการเจริ ญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการทํางานของระบบ
ต่าง ๆ ของร่ างกาย รวมถึงวิธีปฏิบตั ิตนเพื่อให้เจริ ญเติบโตและมีพฒั นาการที่สมวัย
• ชีวติ และครอบครัว นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู้เรื่ องคุณค่าของตนเองและครอบครัว การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู ้สึกทางเพศ การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น สุ ข
ปฏิบตั ิทางเพศ และทักษะในการดําเนินชีวิต
• การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย การเล่นกีฬาไทย และกีฬาสากล นักเรี ยนได้เรี ยนรู้เรื่ องการ
เคลื่อนไหวร่ างกายในรู ปแบบต่าง ๆ การเข้าร่ วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคลและประเภท
ทีมอย่างหลากหลายทั้งไทยและสากล การปฏิบตั ิตามกฎ กติกา ระเบียบ และข้อตกลงในการเข้าร่ วม
กิจกรรมทางกายและกีฬา และความมีน้ าํ ใจนักกีฬา
• การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู้เกี่ยวกับหลักและ
วิธีการเลือกบริ โภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริ การสุขภาพ การสร้างเสริ มสมรรถภาพเพื่อสุ ขภาพ และการ
ป้ องกันโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
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• ความปลอดภัยในชีวติ นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้เรื่ อง การป้ องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ ยงต่าง ๆ ทั้ง
ความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ อุบตั ิเหตุ ความรุ นแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด รวมถึงแนวทางในการ
สร้างเสริ มความปลอดภัยในชีวิต
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แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio)
แฟ้มสะสมผลงาน หมายถึง แหล่งรวบรวมเอกสาร ผลงาน หรื อหลักฐาน เพื่อใช้สะท้อนถึง
ผลสัมฤทธิ์ ความสามารถ ทักษะ และพัฒนาการของนักเรี ยน มีการจัดเรี ยบเรี ยงผลงานไว้อย่างมีระบบ
โดยนําความรู ้ ความคิด และการนําเสนอมาผสมผสานกัน ซึ่งนักเรี ยนเป็ นผูค้ ดั เลือกผลงานและมีส่วนร่ วม
ในการประเมิน แฟ้ มสะสมผลงานจึงเป็ นหลักฐานสําคัญที่จะทําให้นกั เรี ยนสามารถมองเห็นพัฒนาการ
ของตนเองได้ตามสภาพจริ ง รวมทั้งเห็นข้อบกพร่ องและแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึนต่อไป
ลักษณะสํ าคัญของการประเมินผลโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน
1. ครู สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการติดตามความก้าวหน้าของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลได้เป็ น
อย่างดี เนื่องจากมีผลงานสะสมไว้ ครู จะทราบจุดเด่น จุดด้อยของนักเรี ยนแต่ละคนจากแฟ้ มสะสมผลงาน
และสามารถติดตามพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่อง
2. มุ่งวัดศักยภาพของนักเรี ยนในการผลิตหรื อสร้างผลงาน มากกว่าการวัดความจําจากการทํา
แบบทดสอบ
3. วัดและประเมินโดยเน้นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง คือ นักเรี ยนเป็ นผูว้ างแผน ลงมือปฏิบตั ิงาน
รวมทั้งประเมินและปรับปรุ งตนเอง ซึ่งมีครู เป็ นผูช้ ้ ีแนะ เน้นการประเมินผลย่อยมากกว่าการประเมินผล
รวม
4. ฝึ กให้นกั เรี ยนรู้จกั การประเมินตนเองและหาแนวทางปรับปรุ งพัฒนาตนเอง
5. นักเรี ยนเกิดความมัน่ ในและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รู ้วา่ ตนเองมีจุดเด่นในเรื่ องใด
6. ช่วยในการสื่ อความหมายเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพัฒนาการของนักเรี ยนให้ผทู ้ ี่
เกี่ยวข้องทราบ เช่น ผูป้ กครอง ฝ่ ายแนะแนว ตลอดจนผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยน
ขั้นตอนการประเมินผลโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน
การจัดทําแฟ้ มสะสมผลงานมี 10 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้
1. การวางแผนจัดทําแฟ้มสะสมผลงาน การจัดทําแฟ้ มสะสมผลงานต้องมีส่วนร่ วมระหว่างครู
นักเรี ยน และผูป้ กครอง
ครู การเตรี ยมตัวของครู ตอ้ งเริ่ มจากการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร คู่มือครู คําอธิบาย
รายวิชา วิธีการวัดและประเมินผลในหลักสูตร รวมทั้งครู ตอ้ งมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินโดย
ใช้แฟ้ มสะสมผลงาน จึงจะสามารถวางแผนกําหนดชิ้นงานได้
นักเรียน ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เนื้อหาสาระ การประเมินผลโดยใช้
แฟ้ มสะสมผลงาน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การกําหนดชิ้นงาน และบทบาทในการทํางาน
กลุ่ม โดยครู ตอ้ งแจ้งให้นกั เรี ยนทราบล่วงหน้า
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ผู้ปกครอง ต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการคัดเลือกผลงาน การแสดงความคิดเห็น และรับรู้
พัฒนาการของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นก่อนทําแฟ้ มสะสมผลงาน ครู ตอ้ งแจ้งให้ผปู้ กครองทราบหรื อ
ขอความร่ วมมือ รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่ องการประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงานแก่ผปู ้ กครองเมื่อมี
โอกาส
2. การรวบรวมผลงานและจัดระบบแฟ้ม ในการรวบรวมผลงานต้องออกแบบการจัดเก็บหรื อ
แยกหมวดหมู่ของผลงานให้ดี เพื่อสะดวกและง่ายต่อการนําข้อมูลออกมาใช้ แนวทางการจัดหมวดหมูข่ อง
ผลงาน เช่น
– จัดแยกตามลําดับ วัน เวลา ที่สร้างผลงานขึ้นมา
– จัดแยกตามความซับซ้อนของผลงาน เป็ นการแสดงถึงทักษะหรื อพัฒนาการของนักเรี ยนที่
มากขึ้น
– จัดแยกตามวัตถุประสงค์ เนื้อหา หรื อประเภทของผลงาน
ผลงานที่อยูใ่ นแฟ้ มสะสมผลงานอาจมีหลายเรื่ อง หลายวิชา ดังนั้นนักเรี ยนจะต้องทําเครื่ องมือ
ในการช่วยค้นหา เช่น สารบัญ ดัชนีเรื่ อง จุดสี แถบสี ติดไว้ที่ผลงานโดยมีรหัสที่แตกต่างกัน เป็ นต้น
3. การคัดเลือกผลงาน ในการคัดเลือกผลงานนั้นควรให้สอดคล้องกับเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่
โรงเรี ยน ครู หรื อนักเรี ยนร่ วมกันกําหนดขึ้นมา และผูค้ ดั เลือกผลงานควรเป็ นนักเรี ยนเจ้าของแฟ้ มสะสม
ผลงาน หรื อมีส่วนร่ วมกับครู เพื่อน และผูป้ กครอง
ผลงานที่เลือกเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน ควรมีลกั ษณะดังนี้
– สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้
– เป็ นผลงานชิ้นที่ดีที่สุด มีความหมายต่อนักเรี ยนมากที่สุด
– สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของนักเรี ยนในทุกด้าน
– เป็ นสื่ อที่จะช่วยให้นกั เรี ยนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู ผูป้ กครอง และ เพื่อน ๆ
ส่วนจํานวนชิ้นงานนั้นให้กาํ หนดตามความเหมาะสม ไม่ควรมีมากเกินไป เพราะอาจจะทําให้
ผลงานบางชิ้นไม่มีความหมาย แต่ถา้ มีนอ้ ยเกินไปจะทําให้การประเมินไม่มีประสิ ทธิภาพ
4. สร้ างสรรค์ แฟ้มสะสมผลงานให้ มเี อกลักษณ์ ของตนเอง โครงสร้างหลักของแฟ้ มสะสมผลงาน
อาจเหมือนกัน แต่นกั เรี ยนสามารถตกแต่งรายละเอียดย่อยให้แตกต่างกัน ตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่
ละบุคคล โดยอาจใช้ภาพ สี สติกเกอร์ ตกแต่งให้สวยงามเน้นเอกลักษณ์ของเจ้าของแฟ้ มสะสมผลงาน
5. การแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่ อผลงาน ในขั้นตอนนี้นกั เรี ยนจะได้รู้จกั การ
วิพากษ์วิจารณ์ หรื อสะท้อนความคิดเกี่ยวกับผลงานของตนเอง ตัวอย่างข้อความที่ใช้แสดงความรู ้สึกต่อ
ผลงาน เช่น
– ได้แนวคิดจากการทําผลงานชิ้นนี้มาจากไหน
– เหตุผลที่เลือกผลงานชิ้นนี้คืออะไร
– จุดเด่น จุดด้อยของผลงานชิ้นนี้คืออะไร
– รู้สึกพอใจกับผลงานชิ้นนี้มากน้อยเพียงใด
– ได้ขอ้ คิดอะไรจากการทําผลงานชิ้นนี้
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6. ตรวจสอบความสามารถของตนเอง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ประเมินความสามารถ
ของตนเอง โดยพิจารณาตามเกณฑ์ยอ่ ย ๆ ที่ครู และนักเรี ยนช่วยกันกําหนดขึ้น เช่น นิสยั การทํางาน ทักษะ
ทางสังคม การทํางานเสร็ จตามระยะเวลาที่กาํ หนด การขอความช่วยเหลือเมื่อมีความจําเป็ น เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั มีการตรวจสอบความสามารถของตนเองอีกวิธีหนึ่ง คือ การให้นกั เรี ยนเขียนวิเคราะห์จุดเด่น
จุดด้อย ของตนเอง และสิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข
7. การประเมินผลงาน เป็ นขั้นตอนที่สาํ คัญเนื่องจากเป็ นการสรุ ปคุณภาพของงานและ
ความสามารถหรื อพัฒนาการของนักเรี ยน การประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การประเมินโดยไม่ให้
ระดับคะแนน และการประเมินโดยให้ระดับคะแนน
การประเมินโดยไม่ ให้ ระดับคะแนน ครู กลุ่มนี้มีความเชื่อว่า แฟ้ มสะสมผลงานมีไว้เพื่อศึกษา
กระบวนการทํางาน ศึกษาความคิดเห็น ความรู้สึกของนักเรี ยนที่มีต่อผลงานของตนเอง ตลอดจนดู
พัฒนาการหรื อความก้าวหน้าของนักเรี ยนอย่างไม่เป็ นทางการ ครู ผูป้ กครองและเพื่อนสามารถให้คาํ
ชี้แนะแก่นกั เรี ยนได้ ซึ่งวิธีการนี้จะทําให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ โดยไม่ตอ้ งกังวลว่า
จะได้คะแนนมากน้อยเท่าไร
การประเมินโดยให้ ระดับคะแนน มีท้ งั การประเมินตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ การประเมิน
ระหว่างภาคเรี ยน และการประเมินปลายภาค ซึ่งจะช่วยในวัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ิเป็ นหลัก การ
ประเมินแฟ้ มสะสมผลงานต้องกําหนดมิติการให้คะแนน (scoring rubrics) ตามเกณฑ์ที่ครู และนักเรี ยน
ร่ วมกันกําหนดขึ้น การให้ระดับคะแนนมีท้ งั การให้คะแนนเป็ นรายชิ้นก่อนเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน และ
การให้คะแนนแฟ้ มสะสมผลงานทั้งแฟ้ ม ซึ่งมาตรฐานคะแนนนั้นต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
จัดทําแฟ้ มสะสมผลงาน และมุ่งเน้นพัฒนาการของนักเรี ยนแต่ละคนมากกว่าการนําไปเปรี ยบเทียบกับ
บุคคลอื่น
8. การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ กบั ผู้อนื่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้รับฟังความ
คิดเห็นจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ เพื่อน ครู และผูป้ กครอง อาจทําได้หลายรู ปแบบ เช่น การจัดประชุม
ในโรงเรี ยนโดยเชิญผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่ วมกันพิจารณาผลงาน การสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรี ยน
กับเพื่อน การส่ งแฟ้ มสะสมผลงานไปให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยให้ขอ้ เสนอแนะ หรื อคําแนะนํา
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์น้ นั นักเรี ยนจะต้องเตรี ยมคําถามเพื่อถามผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งงานของตนเอง ตัวอย่างคําถาม เช่น
– ท่านคิดอย่างไรกับผลงานชิ้นนี้
– ท่านคิดว่าควรปรับปรุ งแก้ไขส่วนใดอีกบ้าง
– ผลงานชิ้นใดที่ท่านชอบมากที่สุด เพราะอะไร
– ฯลฯ
9. การปรับเปลีย่ นผลงาน หลังจากที่นกั เรี ยนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้รับคําแนะนําจาก
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว จะนํามาปรับปรุ งผลงานให้ดีข้ ึน นักเรี ยนสามารถนําผลงานที่ดีกว่าเก็บเข้าแฟ้ ม
สะสม ผลงาน แทนผลงานเดิม ทําให้แฟ้ มสะสมผลงานมีผลงานที่ดี ทันสมัย และตรงตามจุดประสงค์ใน
การประเมิน
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10. การประชาสั มพันธ์ ผลงานของนักเรียน เป็ นการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรี ยน โดย
นําแฟ้ มสะสมผลงานของนักเรี ยนทุกคนมาจัดแสดงร่ วมกัน และเปิ ดโอกาสให้ผปู้ กครอง ครู และนักเรี ยน
ทัว่ ไปได้เข้าชมผลงาน ทําให้นกั เรี ยนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
ผูท้ ี่เริ่ มต้นทําแฟ้ มสะสมผลงานอาจไม่ตอ้ งดําเนินการทั้ง 10 ขั้นตอนนี้ อาจใช้ข้ นั ตอนหลัก ๆ คือ
การรวบรวมผลงานและการจัดระบบแฟ้ ม การคัดเลือกผลงาน และการแสดงความคิดเห็นหรื อความรู ้สึก
ต่อผลงาน
องค์ ประกอบสํ าคัญของแฟ้มสะสมผลงาน
1. ส่ วนนํา ประกอบด้วย
– ปก
– คํานํา
– สารบัญ
– ประวัติส่วนตัว
– จุดมุ่งหมายของการทําแฟ้ มสะสมผลงาน
2. ส่ วนเนือ้ หาแฟ้ม ประกอบด้วย
– ผลงาน
– ความคิดเห็นที่มีต่อผลงาน
– Rubrics ประเมินผลงาน
3. ส่ วนข้ อมูลเพิม่ เติม ประกอบด้วย
– ผลการประเมินการเรี ยนรู ้
– การรายงานความก้าวหน้าโดยครู
– ความคิดเห็นของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เช่น เพื่อน ผูป้ กครอง
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4

กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ เน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง
(Backward Design Template)
หน่ วยการเรียนรู้ ท.ี่ ...............
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน (Design Results)
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
................................................................................................................................................................................
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
คําถามสํ าคัญที่กระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจที่
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้น้ ี นักเรี ยนจะเข้ าใจ คงทน
ว่า…
– ............................................................................
1. ............................................................................. – .............................................................................
2. ............................................................................. – .................................................................................
ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะนําไปสู่ ความเข้ าใจ
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้น้ ี นักเรี ยนจะรู้
ที่คงทน
ว่า…
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนควรมีทักษะ
1. ............................................................................. และสามารถที่จะ…
2. ............................................................................. 1. .............................................................................
ขั้นที่ 2 หลักฐานในการประเมินเพือ่ แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กาํ หนด
(Assessment evidence)
1. ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
– ........................................................................................................................................................................
– ........................................................................................................................................................................
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
• วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– ................................................................................
– .............................................................................
– ................................................................................
– .............................................................................
3. สิ่ งที่มุ่งประเมิน
– ........................................................................................................................................................................
– ........................................................................................................................................................................
ขั้นที่ 3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้
• หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ .......................
จํานวน ........ ชัว่ โมง
– ………………………………………………………………………………………………………………..
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5

รู ปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมง
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมงจากการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ
Backward Design
Backward Design เขียนโดยใช้รูปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเรี ยงหัวข้อ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
 ชื่อแผน...(ระบุชื่อและลําดับที่ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้)
 สาระที่...(ระบุสาระที่ใช้จดั การเรี ยนรู้)
 ชั้น...(ระบุช้ นั ที่จดั การเรี ยนรู้)
 หน่วยการเรี ยนรู้ที่...(ระบุชื่อและลําดับที่ของหน่วยการเรี ยนรู้)
 เวลา...(ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ต่อ 1 แผน)
 สาระสําคัญ...(เขียนความคิดรวบยอดหรื อมโนทัศน์ของหัวเรื่ องที่จะจัดการเรี ยนรู ้)
 ตัวชี้วดั ช่วงชั้น...(ระบุตวั ชี้วดั ช่วงชั้นที่ใช้เป็ นเป้ าหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู ้)
 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้...(กําหนดให้สอดคล้องกับสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรี ยนหลังจากสําเร็ จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551) ซึ่งประกอบด้วย
– ด้านความรู ้ความคิด (Knowledge: K)
– ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Affective: A)
– ด้านทักษะ/กระบวนการ (Performance: P))
 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้...(ระบุวิธีการและเครื่ องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ท้ งั 3 ด้าน)
 สาระการเรี ยนรู้...(ระบุสาระและเนื้อหาที่ใช้จดั การเรี ยนรู ้ อาจเขียนเฉพาะหัวเรื่ องก็ได้)
 แนวทางบูรณาการ...(เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระอื่นที่บูรณาการร่ วมกัน)
 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้...(กําหนดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระและการ
บูรณาการข้ามสาระ)
 กิจกรรมเสนอแนะ...(ระบุรายละเอียดของกิจกรรมที่นกั เรี ยนควรปฏิบตั ิเพิ่มเติม)
 สื่ อ/แหล่งการเรี ยนรู้...(ระบุสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้)
 บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู ้...(ระบุรายละเอียดของผลการจัดการเรี ยนรู้ตามแผนที่
กําหนดไว้ อาจนําเสนอข้อเด่นและข้อด้อยให้เป็ นข้อมูลที่สามารถใช้เป็ นส่ วนหนึ่งของการทําวิจยั ในชั้น
เรี ยนได้)
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ในส่วนของการเขียนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้น้ นั ให้ครู ที่เขียนแผนฯ นําขั้นตอนหลักของ
เทคนิค วิธีการของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ เช่น การเรี ยนแบบแก้ปัญหา การศึกษาเป็ น
รายบุคคล การอภิปรายกลุ่มย่อย/กลุ่มใหญ่ การฝึ กปฏิบตั ิการ การสื บค้นข้อมูล ฯลฯ มาเขียนในขั้นสอน
โดยให้คาํ นึงถึงธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การใช้แนวคิดของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดของ Backward Design จะช่วยให้
ครู มีความมัน่ ใจในการจัดการเรี ยนรู ้และใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้ของบริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
(วพ.) ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
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6

แบบทดสอบก่ อนเรียน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 (ม. 4)
แบบทดสอบก่ อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1: เรียนรู้ ตวั เรา
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคําตอบที่ถูกต้อง

1. ผิวหนังมีหน้ าที่สําคัญอย่ างไร
ก กรองของเสี ยภายในร่ างกาย
ข ช่วยในการเคลื่อนไหวร่ างกาย
ค ดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงร่ างกาย
ง ป้ องกันอวัยวะภายในของร่ างกาย
2. กล้ ามเนือ้ ชนิดใดที่สามารถบังคับให้ ทํางาน
ตามคําสั่ งได้
ก กล้ามเนื้อลาย
ข กล้ามเนื้อเรี ยบ
ค กล้ามเนื้อหัวใจ
ง ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง
3. หากจําแนกกระดูกในร่ างกายออกเป็ น 2 ส่ วน
จะจําแนกได้ อย่างไร
ก กระดูกยาวและกระดูกสั้น
ข กระดูกแบนและกระดูกยาว
ค กระดูกแกนและกระดูกรยางค์
ง กระดูกรู ปร่ างไม่แน่นอนและกระดูกแบน
4. บุคคลใดมีพฤติกรรมที่เสี่ ยงต่ อการเกิดความ
ผิดปกติในระบบกระดูกได้
ก เต้ มักนัง่ และยืนหลังงอ
ข ปอนด์ ชอบดื่มนมรสจืด
ค ออม ออกกําลังกายทุกวัน
ง ไก่ ชอบเล่นโยคะในท่าบิดตัว

5. ควรรับประทานอาหารที่มแี ร่ ธาตุชนิดใด
ที่ช่วยบํารุงรักษากระดูก
ก สังกะสี
ข วิตามินอี
ค ธาตุเหล็ก
ง แคลเซียม
6. อาหารประเภทใดช่ วยสร้ างการเจริญเติบโต
ของกล้ามเนือ้
ก โปรตีน
ข วิตามิน
ค คาร์โบโฮเดรต
ง เกลือแร่ และไขมัน
7. ฮอร์ โมนชนิดใดมีผลต่ อพัฒนาการทางเพศ
ของวัยรุ่นชาย
ก ไทรอกซิน
ข แอนโดรเจน
ค โกรทฮอร์โมน
ง โกนาโดโทรฟิ น
8. ข้ อใดแสดงถึงลักษณะทางพันธุกรรมที่มี
ผลกระทบต่ อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่น
ก สี ผิว
ข หมู่เลือด
ค สภาพจิตใจ
ง โรคธาลัสซีเมีย
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9. วัยรุ่นควรรับประทานอาหารให้ ได้ พลังงาน
วันละเท่ าใด
ก 1,200 กิโลแคลอรี
ข 1,500 กิโลแคลอรี
ค 2,000 กิโลแคลอรี
ง 2,400 กิโลแคลอรี

10. การออกกําลังกายมีผลต่ อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่นอย่ างไร
ก ทําให้ร่างกายได้พกั ผ่อนเต็มที่
ข ทําให้น้ าํ หนักเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ค ทําให้ร่างกายมีทรวดทรงสวยงาม
ง ทําให้กระดูกและกล้ามเนื้อเจริ ญเติบโต

คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบความรู้
คะแนนที่ได้

ร้ อยละของคะแนน

_____________ ครู ผสู้ อน

หมายเหตุ: แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 ครู /ผูส้ อนสามารถคัดสําเนาแบบทดสอบได้จาก
สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม 4–6 ของบริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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แบบทดสอบก่ อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2: ชีวติ และครอบครัว
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคําตอบที่ถูกต้อง

1. ปัจจัยทางด้ านสั งคมและวัฒนธรรมในข้ อใด
มีผลต่ อการแสดงพฤติกรรมทางเพศที่
ไม่ ถกู ต้ อง ของวัยรุ่น
ก ค่านิยมในสิ นค้าแบรนด์เนม
ข การคบเพื่อนต่างเพศอย่างอิสระ
ค การแต่งกายเลียนแบบดาราภาพยนตร์
ง ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง
2. ข้ อใดเป็ นค่ านิยมไทยที่ช่วยลดปัญหา
พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ เหมาะสมในวัยรุ่น
ก การรักนวลสงวนตัว
ข การอ่อนน้อมถ่อมตน
ค การเป็ นผูว้ า่ นอนสอนง่าย
ง การมีความกตัญญูกตเวที
3. ข้ อใดไม่ ใช่ ปัจจัยที่ทําให้ เกิดอารมณ์ ทางเพศ
ก ฮอร์โมนเพศ
ข สื่ อลามกอนาจาร
ค หนังสื อเพศศึกษา
ง ถูกทุกข้อ
4. เมือ่ เกิดอารมณ์ ทางเพศควรหันเหความสนใจ
โดยการปฏิบัตเิ ช่ นไร
ก นอนพักผ่อน
ข เที่ยวกลางคืน
ค ออกกําลังกาย
ง อ่านหนังสื อเพศศึกษา

5. ข้ อใดแสดงถึงความหมายของสั มพันธภาพ
ได้ อย่ างชัดเจน
ก เต้ มีเพื่อนหลายคน
ข เอกและออย เป็ นเพื่อนบ้านกัน
ค แจงและเพื่อน ช่วยกันทํารายงานจนสําเร็ จ
ง เจี๊ยบและอ้อม ทักทายกันทุกเช้าก่อนเข้า
เรี ยน
6. ข้ อใดกล่าวถูกต้ อง
ก คนฐานะดีมกั ไม่ค่อยมีสมั พันธภาพที่ดีกบั
บุคคลอื่น
ข สัมพันธภาพทําให้การดําเนินชีวิตของคน
ในสังคมมีความราบรื่ น
ค ระดับการศึกษาสูงส่งเสริ มให้คนในสังคม
ขาดสัมพันธภาพระหว่างกัน
ง ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง
7. สิ่ งสํ าคัญที่สุดในการสร้ างเสริมสั มพันธภาพ
ที่ดีภายในครอบครัวคืออะไร
ก ความเข้าใจ
ข ฐานะทางการเงิน
ค มีพอ่ และแม่อยูค่ รบ
ง การไปเที่ยวร่ วมกัน
8. ข้ อใดไม่ ใช่ ความขัดแย้ง
ก การเคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น
ข การแข่งขันหรื อทําลายกัน
ค ความไม่ลงรอยกันในด้านความคิดหรื อ
การกระทํา
ง ความรู ้สึกของตัวบุคคลหรื อกลุ่มคนตั้งแต่
2 คนขึ้นไปที่แตกต่างกัน
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9. หลักการในข้ อใดช่ วยลดความขัดแย้ งทาง
การพูดระหว่ างบุคคล
ก มีน้ าํ ใจเป็ นนักกีฬา
ข การยอมรับคําติชม
ค การสื่ อสารทางบวก
ง การเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น

10. การที่นักเรียนอาชีวะยกพวกตีกนั จัดเป็ น
ความขัดแย้งประเภทใด
ก ความขัดแย้งภายในกลุ่ม
ข ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ค ความขัดแย้งภายในตนเอง
ง ความขัดแย้งระหว่างบุคคล

คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบความรู้
คะแนนที่ได้

ร้ อยละของคะแนน

_____________ ครู ผสู้ อน

หมายเหตุ: แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ครู /ผูส้ อนสามารถคัดสําเนาแบบทดสอบได้จาก
สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม 4–6 ของบริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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แบบทดสอบก่ อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3: ใส่ ใจสุ ขภาพ
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคําตอบที่ถูกต้อง

1. ข้ อใดแสดงถึงการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ก การรักษาโรคเมื่อเจ็บป่ วย
ข การรับประทานยาตามแพทย์สงั่
ค ออกกําลังกายสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
ง ถูกทุกข้อ
2. หลักการสํ าคัญของการเกิดแนวร่ วมในชุ มชน
คืออะไร
ก กําลังทรัพย์สินของชุมชน
ข ภูมิปัญญาของคนในชุมชน
ค ความร่ วมมือของคนในชุมชน
ง การสนับสนุนของทางราชการ
3. นักเรียนควรให้ ความร่ วมมือในโครงการใด
ของชุ มชนมากที่สุด
ก โครงการเมาไม่ขบั
ข โครงการทัศนศึกษา
ค โครงการวัยรุ่ นไม่เสพยา
ง โครงการสร้างอาชีพด้วยวัสดุทอ้ งถิ่น
4. ข้ อความโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพในข้ อใด
เกินความเป็ นจริง
ก นํ้านมข้าวบํารุ งร่ างกาย
ข ไอศกรี มรสหวาน เย็นชื่นใจ
ค โลชัน่ ใช้รักษาฝ้ าและจุดด่างดํา
ง พาราเซตามอล บรรเทาอาการปวด
5. ข้ อความโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพในข้ อใด
ไม่ ควรรีบตัดสิ นใจซื้อ
ก สิ นค้าดีมีมาตรฐาน มอก.
ข ซื้อวันนี้ แถมฟรี อีกหนึ่งชิ้น
ค ลดกระหนํ่า 50% จากราคาป้ าย
ง ถูกทั้งข้อ ข และ ค

6. โรคมะเร็งชนิดใดที่พบเป็ นอันดับหนึ่งที่เกิด
กับผู้ชายไทย
ก มะเร็ งตับ ค มะเร็ งเต้านม
ข มะเร็ งปอด ง มะเร็ งหลอดอาหาร
7. ข้ อใดคือสาเหตุสําคัญที่ทําให้ เกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ
ก โรคเบาหวาน
ข ไขมันในเลือดสูง
ค ความดันโลหิ ตสูง
ง โรคต่อมทอนซิลอักเสบ
8. การป้องกันโรคมีความสํ าคัญอย่ างไร
ก ส่งเสริ มการมีสุขภาพที่ดี
ข ช่วยลดอัตราการเจ็บป่ วย
ค ลดการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ
ง ถูกทุกข้อ
9. การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพหมายถึงอะไร
ก การกําหนดวิธีการประเมินภาวะสุ ขภาพ
ข การกําหนดวิธีการประเมินพฤติกรรมเสี่ ยง
ค การกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิในการ
ดูแลสุขภาพ
ง ถูกทุกข้อ
10. ถ้ าครอบครัวของนักเรียนไม่ มีการวางแผน
พัฒนาสุ ขภาพจะเกิดผลเสี ยอย่ างไร
ก ปัญหาสุขภาพยังคงดําเนินต่อไป
ข แก้ไขปัญหาสุ ขภาพได้ไม่ตรงเป้ าหมาย
ค เกิดความล่าช้าและไม่ได้ผลในการแก้ไข
ปัญหาสุ ขภาพ
ง ถูกทุกข้อ
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คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบความรู้
คะแนนที่ได้

ร้ อยละของคะแนน

_____________ ครู ผสู้ อน

หมายเหตุ: แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ครู /ผูส้ อนสามารถคัดสําเนาแบบทดสอบได้จาก
สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม 4–6 ของบริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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แบบทดสอบก่ อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4: ชีวติ ปลอดภัย
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคําตอบที่ถูกต้อง

1. พฤติกรรมในข้ อใดอาจทําให้ เกิดอันตราย
จากการใช้ ยาได้
ก รับประทานยาตามเวลา
ข รับประทานยาพรํ่าเพรื่ อ
ค รับประทานยาเมื่อมีอาการ
ง รับประทานยาตามคําสัง่ แพทย์
2. ข้ อใดคือพิษที่เกิดจากการใช้ ยาบ้ าติดต่อกัน
เป็ นเวลานาน
ก เบื่ออาหาร
ข สมองเสื่ อม
ค ทําให้ทอ้ งผูก
ง เป็ นโรคตับแข็ง

3. การปฏิบัตติ ามข้ อใดช่ วยให้ ปลอดภัยจาก
สารเสพติด
ก การกลับบ้านตรงเวลา
ข การแสดงความเป็ นผูน้ าํ
ค การไม่คบเพื่อนต่างเพศ
ง การปฏิเสธในสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง

4. แนวทางการป้ องกันปัญหาความรุนแรงในเด็ก
คือข้ อใด
ก ให้ความเอาใจใส่ในเด็ก
ข สื่ อสารกันด้วยถ้อยคําทางบวก
ค สร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว
ง ถูกทุกข้อ

5. ข้ อใดแสดงถึงการปฏิบัตทิ ี่ทาํ ให้ เกิด
สวัสดิภาพในการเดินทาง
ก เอ ขึ้น–ลงรถเมื่อจอดสนิท
ข ต่าย เดินเล่นไปมาระหว่างตูร้ ถไฟ
ค ฟ้ า ยืนรอรถโดยสารที่ขอบทางเท้า
ง ตุ่น ไม่โดยสารเรื อโดยสารเพราะว่ายนํ้า
ไม่เป็ น
6. ข้ อใดคือการเดินทางเท้ าได้ อย่ างปลอดภัย
ก เดินบนไหล่ทาง
ข ลงรถทางด้านขวา
ค ข้ามถนนตรงทางแยก
ง เดินชิดทางซ้ายของถนนเสมอ
7. สิ่ งสํ าคัญของการเกิดกระบวนการทาง
ประชาสั งคมในชุ มชนคืออะไร
ก ความคิดเห็นของคนในชุมชน
ข ความตระหนักของคนในชุมชน
ค การวางแผนร่ วมกันของคนในชุมชน
ง การได้รับประโยชน์ของคนในชุมชน
8. ขั้นตอนแรกของการดําเนินงานของ
กระบวนการทางประชาสั งคมในชุ มชน
คืออะไร
ก วางแผน
ข ดําเนินงาน
ค ประเมินผล
ง สํารวจปั ญหา
9. ข้ อใดคือความหมายของ CPR
ก การปฐมพยาบาลผูไ้ ด้รับสารพิษ
ข การช่วยหายใจด้วยการเป่ าลมเข้าปาก
ค การช่วยหายใจและกระตุน้ หัวใจภายนอก
ง การตรวจวัดชีพจรด้วยเครื่ องมือทันสมัย
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10. การกระตุ้นหัวใจภายนอกต้องให้ ผ้บู าดเจ็บนอนกับพืน้ ลักษณะใดจึงได้ ผลดี
ก พื้นฟูกที่มีความยืดหยุน่
ข พื้นไม้กระดานที่มีความแข็ง
ค เบาะหรื อที่นอนที่มีความอ่อนนุ่ม
ง พื้นแบบใดก็ได้ที่ผบู้ าดเจ็บนอนได้สบายที่สุด

คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบความรู้
คะแนนที่ได้

ร้ อยละของคะแนน

_____________ ครู ผสู้ อน

หมายเหตุ: แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 ครู /ผูส้ อนสามารถคัดสําเนาแบบทดสอบได้จาก
สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม 4–6 ของบริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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แบบทดสอบก่ อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5: เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคําตอบที่ถูกต้อง

1. ข้ อใดหมายถึงกีฬา
ก การละเล่นที่ทาํ ให้เกิดความสนุกสนาน
ข การละเล่นเกมพื้นบ้านของคนในชุมชน
ค การเล่นที่มีกฎ กติกา และระเบียบที่วางไว้
อย่างชัดเจน
ง ถูกทุกข้อ
2. การทรงตัวได้ อย่างสมดุลมีผลต่ อการ
เคลือ่ นไหวอย่ างไร
ก ทําให้การเคลื่อนไหวมีความสง่างาม
ข ทําให้เคลื่อนไหวร่ างกายได้อย่างมัน่ คง
ค ทําให้เคลื่อนไหวร่ างกายได้อย่าง
รวดเร็ ว
ง ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง
3. ในการรับลูกบอลทีเ่ ป็ นลูกโด่ งควรยืนรับใน
ลักษณะท่ าทางใดจึงจะได้ ผลดีที่สุด
ก ยืนกางขาและย่อเข่าเล็กน้อย
ข ยืนเท้าชิดและงอเข่าเล็กน้อย
ค ยืนแบบใดก็ได้ตามความถนัดของผูร้ ับ
ง ยืนเอาเท้าใดเท้าหนึ่งวางข้างหน้าและเท้า
อีกข้างวางข้างหลัง
4. ถ้ านักเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ไม่ ดี
จะส่ งผลอย่างไร
ก เจ็บป่ วยบ่อย
ข นํ้าหนักเพิ่มขึ้น
ค ออกกําลังกายไม่ได้
ง ความจําเสื่ อมถอยลง
5. กีฬาในข้ อใดต้ องใช้ ทักษะการรับ–ส่ งลูกบอล
ด้ วยมือโดยตรง
ก เทนนิส
ค บาสเกตบอล
ข วิ่งผลัด
ง เทเบิลเทนนิส

6. การปฏิบัตติ ามข้ อใดมุ่งสร้ างเสริมความ
แข็งแรงของกล้ามเนือ้ โดยตรง
ก วิง่ เร็ ว
ข ว่ายนํ้า
ค เต้นแอโรบิก
ง การยกดัมเบล
7. ข้ อใดไม่ ใช่ องค์ ประกอบของสมรรถภาพ
ทางกลไก
ก กําลังของกล้ามเนื้อ
ข ความกระฉับกระเฉง
ค ความคล่องแคล่วว่องไว
ง ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิ ต
8. หากเท้ าของนักกีฬาดาบสองมือถูกพืน้ นอก
เขตสนามเป็ นครั้งแรกจะต้ องเสี ยคะแนน
หรือไม่ ถ้ าเสี ยจะเสี ยกีค่ ะแนน
ก เสี ยคะแนน 5 คะแนน
ข เสี ยคะแนน 3 คะแนน
ค เสี ยคะแนน 1 คะแนน
ง ไม่เสี ยคะแนน
9. เป้าหมายในการฝึ กกีฬาไอคิโดมีคอื ข้ อใด
ก ฝึ กเพื่อป้ องกันตัว
ข ฝึ กเพื่อการแข่งขัน
ค ฝึ กเพื่อให้คนยกย่อง
ง ฝึ กเพื่อกลัน่ แกล้งผูอ้ ื่น
10. ข้ อใดไม่ ใช่ ความมุ่งหมายของนันทนาการ
ก เพื่อส่งเสริ มความเป็ นพลเมืองดี
ข เพื่อให้มนุษย์เกิดการแข่งขันกัน
ค เพื่อให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจ
ง เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพของคนให้สมบูรณ์
ทั้งร่ างกายและจิตใจ
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คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบความรู้
คะแนนที่ได้

ร้ อยละของคะแนน

_____________ ครู ผสู้ อน

หมายเหตุ: แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 ครู /ผูส้ อนสามารถคัดสําเนาแบบทดสอบได้จาก
สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม 4–6 ของบริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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7

แบบทดสอบปลายภาค
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 (ม. 4)
ตอนที่ 1
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคําตอบที่ถูกต้อง (ข้อละ ½ คะแนน)

1. ผิวหนังของเรารับความรู้สึกร้ อน–เย็นได้ โดย
อาศัยสิ่ งใด
ก เมลานินในชั้นหนังกําพร้า
ข เส้นประสาทที่อยูช่ ้ นั หนังแท้
ค รากขนหรื อรากผมที่ใต้ผวิ หนัง
ง หลอดเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงผิวหนัง
2. บุคคลใดที่เห็นความสํ าคัญของการดูแลระบบ
ห่ อหุ้มร่ างกาย
ก ติ๊ก อาบนํ้าเช้าและเย็นทุกวัน
ข นุช ใช้ลูกกลิ้งระงับกลิ่นเหงื่อ
ค อ้น ใช้โลชัน่ บํารุ งผิวเป็ นประจํา
ง ถูกทุกข้อ
3. ข้ อใดกล่าวถูกต้ อง
ก ช็อกโกแลตกระตุน้ ให้เกิดสิ วได้
ข โรคฮ่องกงฟุตเกิดจากการติดเชื้อราที่ฝ่ามือ
ค กลิ่นตัวเกิดจากการใช้สบู่ที่มีกลิ่นหอม
รุ นแรง
ง ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง
4. ข้ อใดไม่ ใช่ หน้ าที่ของเล็บ
ก ช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนัง
ข สร้างความสวยงามให้กบั นิ้วมือนิ้วเท้า
ค ไว้ใช้หยิบจับสิ่ งของต่าง ๆ ได้สะดวก
ง ป้ องกันไม่ให้ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าได้รับ
อันตราย

5. ถ้ าต้ องการให้ เส้ นผมสวยงามและแข็งแรง
ควรปฏิบัตติ ามข้ อใด
ก ใช้ครี มหมักผมทุกวัน
ข กินอาหารหลากหลาย
ค ไดร์ผมให้เรี ยบตรงสวย
ง สระผมทุกวันในตอนเช้าและเย็น
6. ถ้ ามีอาการคันศีรษะและผมร่ วงมากควร
ปฏิบัตอิ ย่ างไรเป็ นอันดับแรก
ก ปรึ กษาเพื่อน
ข หวีผมบ่อย ๆ ให้หายคัน
ค สระผมให้สะอาดหลาย ๆ ครั้ง
ง หยุดใช้แชมพูหรื อครี มนวดผมที่ใช้อยู่
7. ข้ อใดไม่ ใช่ หน้ าที่ของระบบกระดูก
ก เคลื่อนไหวร่ างกาย
ข สร้างเซลล์เม็ดเลือด
ค ปกป้ องอวัยวะภายใน
ง ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง
8. กระดูกชิ้นใดที่ช่วยในการหายใจ
ก กระดูกทรวงอก
ข กระดูกเชิงกราน
ค กระดูกไหปลาร้า
ง กระดูกกะโหลกศีรษะ
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9. ถ้ าในกระดูกไม่ มีนํา้ ไขข้ อจะเกิดอะไรขึน้
ก การเจริ ญเติบโตของกระดูกลดลง
ข เจ็บปวดตามข้อต่อต่าง ๆ ในร่ างกาย
ค กระดูกเสื่ อมสภาพเนื่องจากมีการเสี ยดสี
ของกระดูกมากเกินไป
ง ข้อ ข และ ค ถูก
10. นักเรียนควรปฏิบัตติ นอย่ างไรเพือ่ สร้ างเสริม
ความแข็งแรงให้ กระดูก
ก ดื่มนมทุกวัน
ข ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ
ค เคลื่อนไหวร่ างกายให้ถูกต้อง
ง ถูกทุกข้อ
11. ข้ อใดคือลักษณะท่ าการยกของที่ถูกต้ อง
ก ก้มหลังและยกสิ่ งของขึ้นตามสบาย
ข ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า ย่อตัวลงแล้วยก
สิ่ งของขึ้น
ค ย่อเข่าลงนัง่ ยอง ๆ กับพื้น แล้วใช้สองมือ
ยกสิ่ งของขึ้น
ง ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง
12. ข้ อใดคือลักษณะท่ าการยืนที่ถูกต้อง
ก ยืนหลังงุม้ เท้าชิดกัน
ข ยืนแอ่นหน้าอกไปข้างหน้าเล็กน้อย
ค ยืนอย่างไรก็ได้ที่รู้สึกผ่อนคลายมากที่สุด
ง ยืนตัวตรงให้แนวของศีรษะ ไหล่ สะโพก
และส้นเท้าตรงอยูใ่ นแนวเดียวกัน
13. ข้ อใดจัดเป็ นคุณสมบัตขิ องกล้ ามเนือ้
ก รับความรู้สึกร้อน–เย็น
ข ช่วยในการเคลื่อนไหวของร่ างกาย
ค ควบคุมการทํางานของร่ างกายทุกส่วน
ง สูบฉี ดโลหิ ตไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของ
ร่ างกาย

14. บุคคลในข้ อใดต่ อไปนีเ้ ห็นความสํ าคัญในการ
ดูแลรักษาระบบกล้ ามเนือ้
ก โต้ง นอนวันละ 4 ชัว่ โมง
ข จิ๋ว ออกกําลังกายวันละ 30 นาที
ค เจน รับประทานแต่อาหารมังสวิรัติ
ง เอ นัง่ อยูก่ บั โต๊ะทํางานวันละ 12 ชัว่ โมง

15. ลักษณะการออกกําลังกายที่ดคี วรปฏิบัตติ าม
ข้ อใด
ก เริ่ มออกกําลังกายอย่างหนักทันที
ข ออกกําลังกายครั้งละประมาณ 15 นาที
ค รับประทานอาหารให้อิ่มก่อนออกกําลังกาย
ง ออกกําลังกายให้อตั ราการเต้นของหัวใจ
อยูใ่ นระดับร้อยละ 60–80 ของอัตราการ
เต้นของหัวใจสูงสุ ด

16. ถ้ าให้ เลือกรับประทานอาหาร 1 มือ้ นักเรียน
ควรเลือกรายการอาหารตามข้ อใด จึงส่ งผลดี
ต่ อการเจริญเติบโตมากที่สุด
ก สลัดผัก 1 จาน กับกาแฟ 1 แก้ว
ข ขนมปังสังขยากับโกโก้ร้อน 1 แก้ว
ค ขนมปังโฮลวีท 1 แผ่น กับนํ้าส้ม 1 แก้ว
ง ก๋ วยเตี๋ยวราดหน้าหมูสบั กับเต้าหูฟ้ รุ ตสลัด
1 ถ้วย
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17. นักเรียนเห็นด้ วยหรือไม่ ว่า “รอยยิม้ ช่ วยสร้ าง
เสริ มความต้ านทานโรค”
ก เห็นด้วย เพราะการยิม้ เป็ นการสร้าง
มิตรภาพที่ดี ทุกคนย่อมมีความสุ ข
ข เห็นด้วย เพราะการยิม้ แต่ละครั้งร่ างกาย
จะหลัง่ สารความสุขออกมา ส่งผลดีต่อ
สุ ขภาพ
ค ไม่เห็นด้วย เพราะการยิม้ เป็ นแค่การ
แสดงออกทางใบหน้าที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับสุ ขภาพแต่อย่างใด
ง ไม่มีเหตุผลใดถูกต้อง
18. พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศในข้ อใด
ถูกต้ อง
ก จี้ ไม่คุยกับเพื่อนผูช้ าย
ข เอก ช่วยเจี๊ยบถือสิ่ งของ
ค นุช แต่งกายเลียนแบบพ่อ
ง บอย ชวนแนนไปเที่ยวหลังเลิกเรี ยน
19. พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมมีความสํ าคัญ
ต่ อการดํารงชีวติ ของวัยรุ่นอย่ างไร
ก ทําให้วยั รุ่ นมีความมัน่ ใจ
ข ทําให้วยั รุ่ นมีสุขภาพจิตที่ดี
ค ทําให้วยั รุ่ นปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้
ง ถูกทุกข้อ
20. ข้ อใดแสดงถึงผลจากแรงขับทางเพศที่เกิดกับ
วัยรุ่น
ก การฝันเปี ยก
ข การรักสวยรักงาม
ค ความสนใจในเพศตรงข้าม
ง ถูกทุกข้อ

21. การแสดงอารมณ์ ทางเพศที่ไม่ เหมาะสมของ
วัยรุ่นอาจเกิดปัญหาทางเพศในข้ อใด
ก ทําให้เกิดข้อโต้แย้งกับเพื่อน
ข ทําให้เกิดปั ญหากับครอบครัว
ค ทําให้มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน
ง ทําให้ขาดความเชื่อถือจากคนรอบข้าง
22. พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลใดใน
ครอบครัวมีผลต่ อการแสดงพฤติกรรม
ทางเพศของวัยรุ่นที่ไม่ เหมาะสมได้
ก พ่อมีบุคลิกภาพสุ ขมุ และพูดน้อย
ข แม่จุกจิกและขี้บ่นสมาชิกในครอบครัว
ค น้าชายแต่งกายสะอาดและเจ้าระเบียบ
ง น้าสาวแต่งกายทะมัดทะแมงเหมือนผูช้ าย
23. ข้ อใดไม่ ใช่ ปัจจัยที่เกิดจากครอบครัวที่
มีผลต่ อพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น
ก พ่อแม่หย่าร้างกัน
ข แม่ทาํ งานนอกบ้าน
ค พ่อและแม่กลับบ้านดึกทุกวัน
ง การทะเลาะกันของสมาชิกในครอบครัว
24. ข้ อใดคือสิ่ งที่ควรปลูกฝังและให้ ความสํ าคัญ
เป็ นพิเศษเรื่องพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น
หญิง
ก การเรี ยน
ข กิริยามารยาท
ค บทบาททางเพศ
ง การคบเพื่อนชาย
25. ข้ อใดไม่ ใช่ หลักการสร้ างเสริมสั มพันธภาพที่
ดีของบุคคล
ก ไว้ใจและเชื่อฟัง
ข มีความมัน่ ใจในตนเอง
ค ไม่ยดึ ติด มีความยืดหยุน่
ง มีอารมณ์หนักแน่น ไม่หวัน่ ไหว
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26. บุคคลในข้อใดจัดว่ าเป็ นบุคคลที่มี
สั มพันธภาพที่ดี
ก อ้อย รับฟังเพื่อนพูดอย่างตั้งใจ
ข แนน เชื่อใจคําพูดของเพื่อนทุกคน
ค ติ๊ก อารมณ์เสี ยเมื่อเพื่อนปฏิเสธคําขอร้อง
ง ส้ม คบหาเฉพาะเพื่อนที่มีฐานะเดียวกับตน
27. ใครแสดงออกถึงความเอาใจใส่ ในครอบครัว
ก นิด ปรุ งอาหารให้ยายรับประทาน
ข พ่อ ให้เงินแม่ไปซื้อของขวัญวันเกิด
ค จอย เก็บตัวเงียบอยูใ่ นห้องนอนส่วนตัว
ง ใหม่ ชวนพี่สาวไปรับประทานอาหาร
นอกบ้าน
28. สาเหตุใดนําไปสู่ ความขัดแย้ งระหว่างกลุ่ม
ก การรักพวกพ้อง
ข การใช้อารมณ์อยูเ่ หนือเหตุผล
ค การยึดถือค่านิยมภายในกลุ่ม
ง ถูกทุกข้อ
29. ลักษณะนิสัยแบบใดบั่นทอนสั มพันธภาพที่ดี
ของบุคคล
ก ช่างจดจํา
ข เจ้าระเบียบ
ค หวาดระแวง
ง มัน่ ใจในตนเอง
30. การกระทําในข้ อใดสร้ างความประทับใจให้ กบั
บุคคลอืน่ ได้
ก รู ้จกั ประมาณตน
ข มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ
ค มีอารมณ์ขนั อยูต่ ลอดเวลา
ง ชอบจดจํารายละเอียดของผูอ้ ื่น

31. เหตุใดความมัน่ ใจในตนเองจึงเป็ นการสร้ าง
เสริมสั มพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล
ก ทําให้เกิดอารมณ์หนักแน่น
ข ทําให้ไม่โลเล มัน่ ใจในการคบเพื่อน
ค ทําให้เกิดการยอมรับในข้อด้อยของเพื่อน
ง ทําให้มีการปรับตัวเข้ากับคนอื่น ๆ ได้ง่าย
32. เหตุการณ์ ใดอาจนํามาซึ่งการทะเลาะเบาะแว้ง
ระหว่ างบุคคล
ก แจง ชวนเปิ้ ลไปเที่ยวด้วยกันบ่อย ๆ
ข ตุ๊บ เชื่อในคําพูดของเจนซึ่งเป็ นเพื่อนสนิท
ค ผึ้ง เอาอกเอาใจส้มเป็ นพิเศษเนื่องในวัน
คล้ายวันเกิด
ง กิ๊ก เก็บคําพูดของแนนมาคิดมากเรื่ องปม
ด้อยของตนเอง
33. ข้ อใดไม่ ใช่ หลักการสร้ างเสริมสั มพันธภาพ
ระหว่ างบุคคล
ก ยืดหยุน่ ตามสถานการณ์แวดล้อม
ข ยอมรับจุดด้อยของตนเองและผูอ้ ื่น
ค ไม่หูเบา หลงเชื่อคําพูดคนอื่นง่าย ๆ
ง พยายามพึ่งพาบุคคลอื่น ๆ อย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อสร้างความสนิทสนม
34. ถ้ าเพือ่ นมีปัญหาเรื่องความเข้ าใจในการเรียน
นักเรียนจะช่ วยเหลือเพือ่ นหรือไม่ อย่ างไร
ก ไม่ช่วยเหลือ เพราะเป็ นเรื่ องส่วนบุคคล
ข ไม่ช่วยเหลือ เพราะเป็ นเรื่ องที่ยากเกินการ
แก้ไข
ค ช่วยเหลือ โดยให้เงินเพื่อนไปซื้อหนังสื อ
อ่านเพิ่มเติม
ง ช่วยเหลือ โดยสอบถามสาเหตุของปัญหา
และหาแนวทางแก้ไขร่ วมกัน
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35. กิจกรรมในข้ อใดสร้ างความรักความผูกพัน
ให้ กบั สมาชิกทุกคนในครอบครัวมากที่สุด
ก พี่สอนการบ้านน้อง
ข การทํางานบ้านร่ วมกัน
ค การดูรายการโทรทัศน์ร่วมกัน
ง แม่และลูกสาวไปจ่ายตลาดด้วยกัน
36. ข้ อใดกล่าวได้ ถูกต้ อง
ก ความมีน้ าํ ใจก่อให้เกิดมิตรภาพ
ข ความไว้วางใจก่อให้เกิดข้อโต้แย้ง
ค การให้กาํ ลังใจกันทําให้เกิดความหยิง่
ทรนง
ง ความคิดเห็นไม่ตรงกันเป็ นอุปสรรคต่อการ
เป็ นมิตร

40. ข้ อใดคือผลดีของการสร้ างแนวร่ วมทาง
สุ ขภาพในชุ มชน
ก ชุมชนมีความเข้มแข็งทางสุ ขภาพ
ข ชุมชนเป็ นที่ยกย่องของบุคคลทัว่ ไป
ค เป็ นแบบอย่างที่ดีทางสุขภาพแก่สงั คม
ง ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง

37. ใครแสดงออกถึงการให้ กาํ ลังใจผู้อนื่
ก ตุ๋ม ยินดีกบั ออย ที่สอบได้ที่ 1
ข อ้น ชื่นชมเหมี่ยว ที่แต่งตัวสวย
ค จุบ๊ ปลอบโยนปลา เมื่อมีเรื่ องทุกข์ใจ
ง ถูกทุกข้อ

42. จากคําถามข้ อที่ 41 หลักการป้องกันโรค
ประกอบไปด้ วยอะไรบ้ าง
ก การป้ องกันโรคทัว่ ไป การป้ องกันโรค
เฉพาะอย่าง
ข การป้ องกันโรคล่วงหน้า การป้ องกันโรค
ทัว่ ไป การป้ องกันโรคเฉพาะอย่าง
ค การป้ องกันโรคล่วงหน้า การป้ องกันโรค
ในระยะที่โรคเกิดขึ้นแล้ว การป้ องกันโรค
ภายหลังการเกิดโรค
ง การป้ องกันโรคทัว่ ไป การป้ องกันโรค
เฉพาะอย่าง การป้ องกันโรคล่วงหน้าและ
การป้ องกันโรคภายหลังการเกิดโรค

38. ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่ อการเป็ นชุ มชนที่มี
สุ ขภาพดีคอื อะไร
ก คนและสิ่ งแวดล้อม
ข คน วัฒนธรรม สถานที่
ค คน สถานที่ ระบบสังคม
ง คน สิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจ
39. ข้ อใดแสดงถึงการสร้ างเสริมสุ ขภาพในชุ มชน
ก จัดชมรมแอโรบิกขึ้นในชุมชน
ข คนในชุมชนช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม
ค ชุมชนตั้งคณะกรรมการดูแลความ
ปลอดภัยในหมู่บา้ น
ง ถูกทุกข้อ

41. หลักการป้ องกันโรคในชุ มชนแบ่ งออกได้ เป็ น
กีร่ ะดับ
ก 2 ระดับ
ข 3 ระดับ
ค 4 ระดับ
ง 5 ระดับ

43. ข้ อใดจัดว่ าเป็ นสื่ อโฆษณาที่ดี
ก ให้ขอ้ มูลอย่างตรงไปตรงมา
ข นําเสนอข้อมูลตรงกับคุณภาพ
ค บอกรายละเอียดของสิ นค้าอย่างครบถ้วน
ง ถูกทุกข้อ
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44. ข้ อใดคือข้ อความโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
ที่ดี
ก นมโคสดแท้ ดื่มได้ทุกวัน
ข วิตามินบีรวม รักษาโรคเอดส์
ค ยาดี รักษาโรคมะเร็ งทุกชนิด
ง รับประทานแล้วสวย รู ปร่ างดี
• นักเรียนอ่านข้ อความโฆษณาที่กาํ หนดให้
แล้วตอบคําถามข้ อ 45–47
“ครี มทาหน้ าขาว ประกอบด้ วยตัวยา
สมุนไพรจากธรรมชาติกว่ า 5 ชนิด ที่ช่วยทําให้
ผิวกระจ่ างใสเหมือนผิวเด็กอ่ อน ลบรอยจุดด่ าง
ดําให้ จางหายไป ราคาเริ่ มต้ นกระปุกละ 500
บาทเท่ านั้น”
45. ข้ อความโฆษณาดังกล่าวมีลกั ษณะอย่ างไร
ก ให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้อง
ข ให้ขอ้ มูลโดยปกติธรรมดา
ค ให้ขอ้ มูลอย่างตรงไปตรงมา
ง ให้ขอ้ มูลที่เกินจริ งและเป็ นเท็จ
46. ข้ อความใดทีเ่ ป็ นข้ อความที่เกินจริง
ก ผิวกระจ่างใสเหมือนผิวเด็กอ่อน
ข สนนราคาเริ่ มต้นกระปุกละ 500 บาท
ค ประกอบด้วยตัวยาสมุนไพร 5 ชนิด
ง ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง
47. นักเรียนจะตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ านีห้ รือไม่
ก ไม่ช้ือ เพราะราคาแพงเกินไป
ข ซื้อ เพราะราคาถูกเหมาะสมกับคุณภาพ
ค ไม่ซ้ือ เพราะเป็ นสิ นค้าที่โฆษณา
หลอกลวง
ง ซื้อ เพราะปลอดภัยเนื่องจากทําจากพืช
สมุนไพร

48. ข้ อใดคือสาเหตุของการเกิดโรคไม่ตดิ ต่ อ
ก กรรมพันธุ์
ข เจ็บป่ วยเรื้ อรัง
ค มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่ดี
ง ถูกทุกข้อ
49. คนที่จัดว่ าเป็ นโรคอ้วน ต้ องมีนํา้ หนักเกินกว่ า
ปกติร้อยละเท่ าใด
ก ร้อยละ 5 ขึ้นไป
ข ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ค ร้อยละ 15 ขึ้นไป
ง ร้อยละ 20 ขึ้นไป
50. การเกิดอาการอัมพาตมีความสั มพันธ์ กบั โรคใด
ก โรคอ้วน
ข โรคพยาธิใบไม้ตบั
ค โรคหัวใจขาดเลือด
ง โรคหลอดเลือดสมอง
51. ผู้ป่วยที่มอี าการเจ็บหน้ าอกรุนแรง มีภาวะ
ช็อกและหัวใจวายร่ วมด้ วย อาการดังกล่าว
เป็ นการแสดงถึงโรคใด
ก โรคหัวใจวาย
ข โรคหัวใจขาดเลือด
ค โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
ง โรคหัวใจขาดเลือดชัว่ ขณะ

52. โรคหลอดเลือดสมองตีบมีความสั มพันธ์
กับโรคใด
ก โรคมะเร็ งตับ
ข โรคกระเพาะอาหาร
ค โรคไวรัสตับอักเสบ
ง โรคความดันโลหิ ตสูง
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53. ข้ อใดกล่าวได้ ถูกต้ อง
ก การสร้างเสริ มสุ ขภาพคือโครงการสุ ขภาพ
ข การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรปฏิบตั ิในวัยเด็ก
ค การสร้างเสริ มสุ ขภาพเกิดจากนโยบายของ
รัฐบาล
ง การสร้างเสริ มสุ ขภาพช่วยป้ องกันโรคและ
ความเจ็บป่ วย
54. ลักษณะการรับประทานอาหารตามข้ อใดช่ วย
สร้ างเสริมสุ ขภาพที่ดี
ก รับประทานเฉพาะผักและผลไม้
ข รับประทานอาหารปรุ งสุกใหม่ ๆ
ค รับประทานอาหารที่มีสีสนั สวยงาม
ง รับประทานน้อย ๆ ควบคุมนํ้าหนัก
55. เพราะเหตุใดเราจึงต้ องทําการประเมินภาวะ
สุ ขภาพและพฤติกรรมเสี่ ยงของครอบครัว
ก่อนจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพ
ก เพราะจะได้ทราบสาเหตุของปั ญหาสุขภาพ
ข เพราะจะได้ทราบถึงปัญหาสุ ขภาพที่ตอ้ ง
แก้ไขอย่างเร่ งด่วน
ค เพราะเป็ นหลักการที่สาํ คัญของการ
วางแผนพัฒนาสุ ขภาพ
ง ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง
56. ถ้ าพฤติกรรมเสี่ ยงของสมาชิกในครอบครัว
ไม่ ได้ รับการแก้ไขจะเกิดผลอย่ างไร
ก ปัญหาสุ ขภาพคงดําเนินต่อไป
ข เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตได้
ค ทําให้เป็ นที่ติเตียนของคนในสังคม
ง ถูกทุกข้อ

57. “การสร้ างเสริ มสุขภาพจะปฏิบัติแต่ เฉพาะ
บุคคลที่ป่วย” จากข้ อความดังกล่ าวนักเรียน
เห็นด้ วยหรือไม่ อย่ างไร
ก เห็นด้วย เพราะในบุคคลปกติมีสุขภาพที่ดี
อยูแ่ ล้วไม่ตอ้ งสร้างเสริ มสุ ขภาพอีก
ข ไม่เห็นด้วย เพราะการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย
ค เห็นด้วย เพราะการสร้างเสริ มสุขภาพเป็ น
การฟื้ นฟูสภาพร่ างกายให้หายป่ วยได้เร็ ว
ง ไม่เห็นด้วย เพราะการสร้างเสริ มสุขภาพคือ
แนวทางปฏิบตั ิที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพทั้งใน
บุคคลปกติและผูป้ ่ วย
58. บุคคลในข้ อใดมีแนวทางการสร้ างเสริม
สุ ขภาพได้ อย่างถูกต้ อง
ก ตี๋ ดื่มนํ้าวันละ 5 แก้ว
ข บอย ตรวจสุ ขภาพทุกปี
ค ตุ่น นอนวันละ 5 ชัว่ โมง
ง หน่อย ทํางานอย่างจริ งจัง
59. ข้ อใดหมายถึงยาอันตราย
ก ยาที่ควรมีไว้ประจําตูย้ าในบ้าน
ข ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรื อแร่
ค ยาที่มุ่งหมายสําหรับใช้ประกอบโรคศิลป์
แผนโบราณ
ง ยาที่ทาํ ให้เกิดพิษแก่ผใู้ ช้ได้ง่ายและต้องใช้
ตามคําแนะนําของแพทย์
60. ถ้ าแพทย์สั่งยาก่อนอาหารให้ นักเรียน
รับประทานแสดงว่ าต้ องรับประทานยานั้น
ก่อนอาหารเป็ นเวลาเท่ าใด
ก 10–15 นาที
ข 15–20 นาที
ค 30–60 นาที
ง 60 นาทีเป็ นต้นไป
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61. ข้ อใดคือลักษณะอาการของผู้เสพกัญชา
ก เคลิบเคลิ้ม เซื่องซึม ไม่สนใจสิ่ งรอบตัว
ข ร่ าเริ ง พูดมาก และเกิดภาพหลอนต่าง ๆ
ค มีความตื่นตัว สนุกสนาน และมีอารมณ์
แปรปรวน
ง นอนหลับง่าย มึนเมาเหมือนคนเมาสุรา
และสมองเฉื่อยชา
62. ข้ อใดคือลักษณะของเฮโรอีน
ก เป็ นสารเหนียวสี น้ าํ ตาลไหม้
ข เป็ นผงละเอียดสี ขาว ไม่มีกลิ่น รสขมจัด
ค มีลกั ษณะเป็ นเม็ดยากลมแบนสี สนั ต่าง ๆ
ง มีลกั ษณะเป็ นผงสี ขาว ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส
63. สารเสพติดชนิดใดที่ใช้ กนั มากในกลุ่มนักเที่ยว
กลางคืน
ก ยาอี
ค กัญชา
ข ยาบ้า
ง โคเคน
64. ข้ อใดคือลักษณะอาการเมือ่ ขาดยาของผู้ตดิ
สารเสพติด
ก ถ่ายเป็ นเลือด
ข นํ้ามูก นํ้าตาไหล
ค อาเจียนอย่างรุ นแรง
ง ถูกทุกข้อ
65. ถ้ าเพือ่ นชักชวนให้ นักเรียนเสพยาบ้ า นักเรียน
จะพูดปฏิเสธตามข้ อใดจึงจะเป็ นผลดีที่สุด
ก “เราไม่เสพยาบ้า เดี๋ยวแม่รู้เรื่ องจะโดนดุ”
ข “เราไม่ชอบยาบ้า เปลี่ยนเป็ นอย่างอื่นได้
ไหม”
ค “เราจะไปบอกอาจารย์ให้รู้เรื่ องของเธอ
เดี๋ยวนี้”
ง “ เราไม่ยงุ่ เกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด
เพราะมีโทษร้ายแรงต่อชีวิต”

66. ข้ อใดคือผลกระทบที่เกิดขึน้ กับเด็กที่ถูกกระทํา
รุนแรงที่ส่งผลต่ อปัญหาทางสั งคม
ก เครี ยดและวิตกกังวล
ข หวาดผวาและซึมเศร้า
ค เกิดการบาดเจ็บและพิการ
ง การหันไปพึ่งพาสารเสพติด
67. ข้ อใดคือสาเหตุของการเกิดอุบัตเิ หตุจากปัจจัย
ของบุคคล
ก เครื่ องยนต์ชาํ รุ ด
ข สัญญาณไฟขัดข้อง
ค ฝนตก มีลมแรงจัด
ง สภาพอารมณ์ของผูข้ บั ขี่
68. ผู้ขับขี่รถยนต์ ควรปฏิบัติตามข้ อใดเพือ่ ความ
ปลอดภัย
ก คาดเข็มขัดนิรภัย
ข ปฏิบตั ิตามกฎจราจร
ค ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนใช้
ง ถูกทุกข้อ
69. นักเรียนต้องยืนรอรถโดยสารอย่ างไรจึงจะ
ปลอดภัย
ก ยืนที่ขอบทางเท้า
ข ยืนใกล้ทางม้าลาย
ค ยืนที่พ้ืนถนนที่รถจอด
ง ยืนที่ป้ายหยุดรถประจําทาง
70. เมือ่ ลงเรือโดยสารแล้ ว เพือ่ ความปลอดภัยควร
ปฏิบัตติ ามข้ อใด
ก สังเกตสภาพอากาศ
ข สังเกตลักษณะผูข้ บั เรื อโดยสาร
ค สังเกตผูโ้ ดยสารที่นงั่ ข้าง ๆ ตนเอง
ง สังเกตตําแหน่งที่เก็บเสื้ อชูชีพของเรื อ
โดยสาร
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71. เหตุใดจึงมีข้อห้ ามใช้ โทรศัพท์ เคลือ่ นที่ขณะ
โดยสารเครื่องบิน
ก เพราะทําให้เกิดเพลิงไหม้
ข เพราะรบกวนผูโ้ ดยสารคนอื่น ๆ
ค เพราะรบกวนการทํางานของเจ้าหน้าที่
ง เพราะรบกวนระบบสื่ อสารของเครื่ องบิน
72. บุคคลใดที่มพี ฤติกรรมความปลอดภัยในการ
โดยสารเรือ
ก ทําประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุ
ข ไม่รอเรื อที่ท่าจอดเรื อเพราะคนแน่น
ค ลงเรื อโดยสารที่มีผใู ้ ช้บริ การมาก ๆ
ง ใส่รองเท้าที่เดินขึ้นลงเรื อได้อย่างสะดวก
73. ข้ อใดมีความสั มพันธ์ กบั กระบวนการ
ทางประชาสั งคมมากที่สุด
ก การลงประชามติ
ข การใช้สิทธิ เลือกตั้ง
ค ชมรมอาสาป้ องกันภัย
ง การรักษาความสะอาดในชุมชน
74. กระบวนการทางประชาสั งคมมีประโยชน์
อย่ างไรต่ อชุ มชน
ก ทําให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่ยงั่ ยืน
ข ก่อให้เกิดแนวร่ วมในการพัฒนาชุมชน
ค ทําให้ทราบถึงความต้องการของคนใน
ชุมชน
ง ถูกทุกข้อ
75. กระบวนการประชาสั งคมในชุ มชนจะ
ไม่ เกิดขึน้ ถ้ าขาดสิ่ งใด
ก เงินทุน
ข ความร่ วมมือ
ค ความรู ้ทางวิชาการ
ง ผูน้ าํ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ

76. ข้ อใดกล่าวไม่ ถกู ต้ องเกี่ยวกับกระบวนการ
ประชาสังคม
ก กระบวนการทางประชาสังคมทําให้เกิด
การพัฒนาในชุมชน
ข กระบวนการทางประชาสังคมเกิดขึ้นจาก
นโยบายของรัฐบาล
ค กระบวนการทางประชาสังคมเกิดขึ้นจาก
ความร่ วมมือของคนในชุมชน
ง กระบวนการทางประชาสังคมทําให้เกิด
มูลนิธิที่ทาํ ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มคน
โดยส่ วนรวม
77. ข้ อใดไม่ เกี่ยวข้ องกับการให้ ความร่ วมมือใน
การดําเนินงานของกระบวนการทางประชา
สั งคมของคนในชุ มชน
ก จอย ร่ วมรณรงค์ตา้ นภัยยาเสพติดในชุมชน
ข เป้ ร่ วมรักษาสิ่ งแวดล้อมในโครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน
ค ตู่ ร่ วมกลุ่มกับเพื่อนออกกําลังกายทุกวัน
ในสวนสาธารณะของชุมชน
ง ขวัญ ร่ วมแสดงความคิดเห็นในการดําเนิน
โครงการความปลอดภัยในชุมชน
78. การช่ วยฟื้ นคืนชีพมีหลักการสํ าคัญอย่ างไร
ก ช่วยลดการบาดเจ็บ
ข ช่วยทําให้ผบู ้ าดเจ็บรอดชีวิต
ค ช่วยให้ผบู ้ าดเจ็บไม่พิการหรื อทุพพลภาพ
ง ช่วยให้ผบู ้ าดเจ็บถึงโรงพยาบาลอย่าง
รวดเร็ ว
79. ข้ อใดคือสาเหตุที่ทําให้ เกิดภาวการณ์
หยุดหายใจ
ก การจมนํ้า
ข การสูดดมสารพิษ
ค การถูกกระแทกอย่างแรงบริ เวณศีรษะ
ง ถูกทุกข้อ
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80. ข้ อใดคือจุดมุ่งหมายของการตรวจจับชีพจร
ก ตรวจดูอตั ราการเต้นของหัวใจ
ข ตรวจดูสภาพการทํางานของปอด
ค ตรวจดูการขยายตัวของหลอดเลือด
ง ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง

83. ภาพในข้ อใดแสดงวิธีการเปิ ดทางเดินหายใจ
ให้ โล่ง
ก

ข

81.
ค

ง
จากภาพแสดงถึงขั้นตอนใดในการกระตุ้น
หัวใจภายนอก
ก การจับชีพจรบริ เวณทรวงอก
ข การกระตุน้ หัวใจภายนอกในผูใ้ หญ่
ค การช่วยหายใจและกระตุน้ หัวใจภายนอก
ง การหาตําแหน่งวางมือในการกระตุน้ หัวใจ
ภายนอก

82. จากภาพข้ อ 81 ถ้ าปฏิบัตไิ ม่ ถกู วิธีอาจเกิด
ผลเสี ยอย่ างไร
ก ไตวาย
ข ม้ามแตก
ค เลือดไหลออกมาก
ง ไม่มีผลอย่างใดต่อผูบ้ าดเจ็บ

84. ข้ อใดคือตัวอย่ างการเคลือ่ นไหวแบบ
“angular motion”
ก การกระโดดข้ามรั้ว
ข การแกว่งตัวรอบบาร์
ค การโยนและรับส่งบอล
ง ถูกทุกข้อ
85. ถ้ าต้ องการวิง่ ให้ เร็ว ควรให้ ลาํ ตัวทํามุมเท่ าใด
กับแนวพืน้ ราบ
ก 85 องศา ค 65 องศา
ข 70 องศา ง อย่างไรก็ได้ตามความถนัด
86. ข้ อใดแสดงถึงการมีสมรรถภาพทางกลไกที่ดี
ของบุคคล
ก มีโลกส่ วนตัว
ข มีความละเอียดถี่ถว้ น
ค ชอบความสมบูรณ์แบบ
ง มีการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่ว
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87. ข้ อใดคือตัวบ่ งชี้ถึงระดับสมรรถภาพทางกาย
ที่ดีอย่างชัดเจน
ก อดทนต่ออุปสรรค
ข มุมานะในการทํางาน
ค ทนต่อสภาพอากาศต่าง ๆ ได้
ง กระฉับกระเฉง ไม่เหนื่อยง่าย
88. “บุคคลจะมีสุขภาพที่ แข็งแรงสมบูรณ์ ต้อง
ประกอบไปด้ วยสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางจิตที่ดีควบคู่กนั ”นักเรียนเห็น
ด้ วยกับข้ อความดังกล่าวหรือไม่ อย่ างไร
ก เห็นด้วย เพราะจิตใจป่ วยอาจทําให้ร่างกาย
เจ็บป่ วยตามมาด้วย
ข ไม่เห็นด้วย เพราะสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางจิตไม่เกี่ยวข้องกัน
ค ไม่เห็นด้วย เพราะสุ ขภาพที่แข็งแรงขึ้นอยู่
กับระดับสมรรถภาพทางกายเท่านั้น
ง ไม่มีขอ้ ใดให้เหตุผลได้ถูกต้อง
89. การฝึ กตามข้ อใดที่ช่วยสร้ างเสริมความอดทน
ของระบบไหลเวียนเลือดได้ ท้งั หมด
ก ว่ายนํ้า ยกนํ้าหนัก วิ่ง
ข ขี่จกั รยาน วิ่ง ดันพื้น
ค วิ่ง กระโดดเชือก เต้นแอโรบิก
ง โหนบาร์เดี่ยว ยกดัมเบล ว่ายนํ้า
90. ข้ อใดไม่ ใช่ ลกั ษณะของบุคคลที่มสี มรรถภาพ
ทางกลไกที่ดี
ก เล่นกีฬาได้ดี
ข คล่องแคล่วว่องไว
ค เหน็ดเหนื่อยบ่อย ๆ
ง มีความกระตือรื อร้น

91. ความสามารถในการใช้ กล้ามเนือ้ ทํางาน
ติดต่ อกันหนัก ๆ ได้ เป็ นเวลายาวนานหมายถึง
องค์ ประกอบของสมรรถภาพทางกาย
ในข้ อใด
ก กําลังของกล้ามเนื้อ
ข ความคล่องแคล่วว่องไว
ค ความอดทนของกล้ามเนื้อ
ง ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด
92. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกในข้ อใดที่
มุ่งเน้ นการประเมินความอดทนของกล้ามเนือ้
ก ดันพื้น
ค ท่านัง่ งอตัว
ข วิ่ง 5 นาที
ง ยืนกระโดดไกล
93. ถ้ าเพือ่ นนักเรียนมีบุคลิกภาพที่ขาดความ
กระตือรือร้ น ไม่คล่ องแคล่ว นักเรียนจะ
แนะนําให้ เพือ่ นสร้ างเสริมสมรรถภาพทาง
กลไกตามข้ อใด
ก ฝึ กว่ายนํ้า
ข ฝึ กเดินเร็ ว
ค ฝึ กวิ่งมาราธอน
ง ฝึ กวิ่งหลบหลีกสิ่ งกีดขวาง
94. ข้ อใดคือกิจกรรมนันทนาการประเภท
งานอดิเรก
ก แต่งเรื่ องสั้น
ข สะสมเหรี ยญ
ค บําเพ็ญประโยชน์
ง เล่นการละเล่นพื้นเมือง
95. ข้ อใดคือหลักการสํ าคัญของกิจกรรม
นันทนาการ
ก ต้องมีความพึงพอใจ
ข ต้องปฏิบตั ิในเวลาว่าง
ค ต้องสร้างความรู ้ที่เพิม่ มากขึ้น
ง ต้องเป็ นที่นิยมของคนในยุคปัจจุบนั
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96. นักเรียนควรเลือกปฏิบัตกิ จิ กรรมนันทนาการ
ในข้ อใดมากที่สุด
ก เล่นบันจี้จ้ าํ
ข สะสมตุ๊กตาบลาย
ค เล่นพนันฟุตบอล
ง เล่นกีฬากับเพื่อน ๆ
97. ข้ อใดคือลําดับขั้นตอนของการแสดงดาบสอง
มือที่ถูกต้ อง
ก การถวายบังคม การรําพรหมนัง่ การรํา
พรหมยืน และต่อด้วยท่ารํา
ข การรําพรหมนัง่ การถวายบังคม การรํา
พรหมยืน และต่อด้วยท่ารํา
ค การถวายบังคม การรําพรหมยืน การรํา
พรหมนัง่ และต่อด้วยท่ารํา
ง ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง

99. ข้ อใดคือขั้นตอนแรกของการฝึ กไอคิโด
ก นัง่ เคารพพระ
ข เคารพอาจารย์
ค เคารพผูฝ้ ึ กด้วยกัน
ง ฝึ กความอ่อนตัวของร่ างกาย
100. ภาพใดแสดงถึงการป้องกันการถูกแทง
ด้ านหน้ าในกีฬาไอคิโด
ก

ข

98.
ค

จากภาพคือการแสดงท่ าทางใดของกีฬาดาบ
สองมือ
ก ท่าคุมรํา
ข การรําพรหมนัง่
ค การรําพรหมยืน
ง การถวายบังคม

ง
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ตอนที่ 2 นักเรียนตอบคําถามต่ อไปนี้
1. ระบบห่ อหุ้มร่ างกาย ระบบกระดูก และระบบกล้ามเนือ้ มีความสํ าคัญต่ อสุ ขภาพและการดํารงชีวติ ของ
มนุษย์ อย่ างไร จงแสดงเหตุผลประกอบ
แนวคําตอบ
ระบบห่ อหุ้มร่ างกาย ระบบกระดูก และระบบกล้ ามเนือ้ มีความสําคัญต่ อสุขภาพและการ
ดํารงชี วิตของมนุษย์ โดยระบบกระดูกและระบบกล้ ามเนือ้ ทําให้ เราสามารถเคลื่อนไหวร่ างกายด้ วย
ท่ าทางต่ าง ๆ ได้ เช่ น เดิน วิ่ง นั่ง ก้ ม–เงย ซึ่ งส่ งผลทําให้ เราสามารถปฏิ บัติภารกิจในชี วิตประจําวัน
ได้ อย่ างปกติสุข ถ้ าระบบกระดูกและระบบกล้ ามเนือ้ ผิดปกติอาจทําให้ เราเจ็บป่ วยไม่ สามารถทํางาน
หรื อเรี ยนหนังสื อได้ โดยสะดวก เช่ น การเกิดโรคกระดูกอ่ อน โรคกระดูกพรุนส่ งผลทําให้ ร่างกาย
ไม่ เจริ ญเติบโต กระดูกเสื่ อมสภาพและหั กได้ ง่าย ส่ วนระบบห่ อหุ้มร่ างกายแสดงออกถึงสุขภาพของ
ผิวพรรณ คือ ถ้ าระบบห่ อหุ้มร่ างกายสามารถทํางานได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพไม่ เป็ นโรค ผิวพรรณก็จะ
สวยงาม ส่ งเสริ มบุคลิกภาพที่ดีต่อไป

2. เขียนอธิบายปัจจัยที่มผี ลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดํารงชีวติ ของตนเองมาพอสั งเขป
แนวคําตอบ
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อพฤติกรรมทางเพศและการดํารงชี วิต ได้ แก่ ครอบครั ว เพื่อน สั งคม
และวัฒนธรรม โดยครอบครั วมีผลต่ อการแสดงออกตามบทบาททางเพศที่ เหมาะสมของวัยรุ่น
กล่ าวคื อ ถ้ าพ่ อและแม่ เป็ นแบบอย่ างที่ดีทางเพศของตนให้ แก่ ลูกตั้งแต่ ในวัยเด็กแล้ ววัยรุ่นย่ อมเติบโต
ขึน้ โดยไม่ เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ส่ วนเพื่อนเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีอิทธิ พลเป็ นอย่ างมากต่ อ
การแสดงออกทางเพศของวัยรุ่ น เพราะวัยรุ่ นมีความผูกพันกับเพื่อน ถ้ าวัยรุ่ นมีกลุ่มเพื่อนดี ปฏิ บัติตน
อย่ างถูกต้ องก็จะไม่ เกิดปั ญหาอันเนื่องมาจากพฤติกรรมทางเพศ ส่ วนปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ มีผลต่ อพฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชี วิตของวัยรุ่ น เช่ น สังคมและ
วัฒนธรรมตะวันตกเรื่ องการคบหาเพื่อนต่ างเพศอย่ างอิสระ อาจทําให้ วัยรุ่ นเกิดปั ญหาการมี
เพศสัมพันธ์ ในวัยเรี ยน การตั้งครรภ์ ไม่ พึงประสงค์
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3. นักเรียนยกตัวอย่ างการวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัวมา 1 เรื่อง โดยเขียนอธิบายถึง
กลวิธีการวางแผนและแผนการปฏิบัตมิ าโดยสั งเขป
แนวคําตอบ
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน

4. นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะช่ วยทําให้ เกิดสวัสดิภาพในการจราจรทางบกทางนํา้ และการโดยสาร
เครื่องบิน
แนวคําตอบ
ควรปฏิ บัติตนตามกฎความปลอดภัยในการเดินทางทั้งทางบก ทางนํา้ และการโดยสาร
เครื่ องบิน ดังนี ้
1. ศึกษากฎระเบียบการจราจรให้ เข้ าใจและปฏิ บตั ิตามอย่ างเคร่ งครั ด เช่ น ขึน้ –ลงรถหรื อ
เรื อโดยสารที่ จอดสนิท ข้ ามถนนตรงทางข้าม สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ งเมื่อขับขี่หรื อซ้ อนท้ าย
รถจักรยานยนต์
2. มีสติช่างสังเกตและระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอ
3. ตรวจสอบสภาพของรถยนต์ หรื อยานพาหนะก่ อนออกเดินทางทุกครั้ ง
4. ตรวจสอบสภาพอากาศก่ อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัย
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5. นักเรียนคิดว่ าทักษะไอคิโดเป็ นสิ่ งทีน่ ่ าศึกษาหรือไม่ เพราะเหตุใด
แนวคําตอบ
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน

คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบความรู้
คะแนนที่ได้

ร้ อยละของคะแนน

_____________ ครู ผสู้ อน

หมายเหตุ: แบบทดสอบปลายภาค ครู /ผูส้ อนสามารถคัดสําเนาแบบทดสอบได้จากคลังข้อสอบออนไลน์
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 ของบริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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8

ใบกิจกรรมการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 (ม. 4)
ใบกิจกรรมที่ 1 อธิบายและเขียนแผนผังองค์ ประกอบของร่ างกาย
 อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของร่ างกายและเขียนแผนผังสรุ ปลงในกรอบที่กาํ หนดให้
องคประกอบของรางกาย เริ่มจากหนวยที่เล็กที่สุดที่เรียกวา เซลล (cell) เซลล
หลาย ๆ เซลลจะรวมกันเปนเนื้อเยื่อ (tissue) เพื่อทําหนาที่เฉพาะอยาง เนื้อเยือ่ หลาย ๆ
ชนิดจะรวมกันเปนอวัยวะ (organ) เพื่อทําหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง เชน กระเพาะอาหาร มี
หนาที่ยอยและดูดซึมอาหาร และอวัยวะหลาย ๆ อวัยวะจะทําหนาที่ประสานกันรวมกันเปน
ระบบ (system) เชน ระบบสืบพันธุ ระบบขับถายปสสาวะ ซึ่งระบบทุกระบบจะประกอบ
กันเปนรางกาย

แผนผังองคประกอบของรางกาย
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ใบกิจกรรมที่ 2 ระบุหน้ าทีแ่ ละเขียนวิธีการดูแลรักษาระบบห่ อหุ้มร่ างกาย
 เลือกข้อความที่แสดงหน้าที่เฉพาะของผิวหนังจากกรอบข้อความ
เขียนลงในช่องว่าง และอธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบห่อหุม้ ร่ างกายลงในช่องว่าง

ป้ องกันอวัยวะภายใน
ช่วยในการเคลื่อนไหว
ควบคุมอุณหภูมิของร่ างกาย
สูบฉี ดเลือด
ขับถ่ายของเสี ยทางเหงื่อ

ย่อยและดูดซึ มอาหาร
รับความรู ้สึกต่าง ๆ
เป็ นแหล่งสร้างวิตามินดี
รักษาความชุ่มชื้นของร่ างกาย
ผลิตฮอร์โมน

1. ป้ องกันอวัยวะภายใน

4. เป็ นแหล่ งสร้ างวิตามินดี

2. ควบคุมอุณหภูมิของร่ างกาย

5. รั กษาความชุ่มชื น้ ของร่ างกาย

3. รั บความรู้ สึ กต่ าง ๆ

6. ขับถ่ ายของเสี ยทางเหงื่อ

\

วิธีการดูแลรักษาระบบหอหุมรางกาย
1. รั บประทานอาหารที่ มีประโยชน์
2. ออกกําลังกายกลางแจ้ งอย่ างสมํา่ เสมอ โดยเฉพาะในเวลาเช้ าเพื่อรั บแสงแดดอ่ อน ๆ
3. ทําความสะอาดร่ างกายอยู่เสมอ โดยอาบนํา้ สระผม และตัดเล็บให้ สั้น
4. เลือกใช้ เครื่ องสําอางที่เหมาะสมกับสภาพผิวและมีความปลอดภัย
5. นอนหลับพักผ่ อนอย่ างเพียงพอและดื่มนํา้ มาก ๆ
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ใบกิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ ข่าวแล้ วตอบคําถาม
 แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ร่ วมกันอ่านตัวอย่างข่าว แล้วร่ วมกันตอบคําถามลงในช่องว่าง

มะเร็งเต้ านม มักเกิดใจกลางเต้ า
สตรี ทวั่ ไปจะสามารถตรวจตัวเองพบมะเร็ งเต้านม เมื่อมีขนาดโตเท่า พอ ๆ กับที่หมอพบ
เว้นเสี ยแต่ผหู ้ ญิงสู งอายุเท่านั้น ที่หมออาจจะเป็ นคนตรวจพบก่อน หมอของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบาเซิล ของสวิสเป็ นผูค้ น้ พบเรื่ องดังกล่าวในการศึกษาเปรี ยบเทียบ และได้ตวั เลขว่า
ผูห้ ญิงธรรมดาอายุเฉลี่ย 60 ปี จะสามารถตรวจมะเร็ งด้วยตนเอง พบได้เร็ วพอ ๆ กับหมอ
ขณะที่กอ้ นมะเร็ งโตเศษ 9 ส่ วน 10 นิ้ว นอกจากสตรี สูงอายุเกือบราว ๆ 66 ปี เท่านั้น ที่หมอมักเป็ น
ผูต้ รวจพบ คณะแพทย์ยงั ได้รายงานผลการศึกษาไว้ในวารสารการแพทย์ “เต้านม” ว่ามะเร็ งมักเกิด
จากใจกลางเต้า ซึ่งจะมีขนาดโตกว่าพวกที่เกิดอยูต่ ามริ มขอบ ดังนั้นสตรี ที่หมัน่ ตรวจสอบของ
ตัวเอง ควรจะมุ่งคลําหาแถวกลางเต้า
ทีม่ า: www.thairath.co.th 30 ธันวาคม 2557

1) จากข่าวข้างต้นนักเรี ยนคิดว่าโรคมะเร็ งเต้านมเป็ นสิ่ งที่น่ากลัวหรื อไม่ เพราะเหตุใด
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน ตัวอย่ างเช่ น
แนวคําตอบ
– ไม่ น่ากลัวเพราะสามารถรั กษาให้ หายขาดได้ หากค้ นพบความผิดปกติเร็ วรั กษาตั้งแต่
ระยะเริ่ มแรกที่เซลล์ ยงั ไม่ ลกุ ลามไปยังต่ อมนํา้ เหลืองและอวัยวะอื่น ๆ
– น่ ากลัวเพราะหากเกิดขึน้ และขาดการดูแลรั กษาสุขภาพแล้ วอาจทําให้ มะเร็ งลุกลาม
และเสี ยชี วิตได้

2) นักเรี ยนมีแนวทางในการป้ องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็ งไฝได้อย่างไร
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน ตัวอย่ างเช่ น
แนวคําตอบ
ควรตรวจเต้ านมด้ วยตนเองควรทําทุกเดือนตั้งแต่ วัยสาวจนถึงสูงอายุ ควรทําหลัง
ประจําเดือนหยุดแล้ ว 7–10 วันเพราะเป็ นช่ วงที่เต้ านมไม่ คัดตึงทําให้ ตรวจได้ ง่ายหรื อควร
พบแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพประจําปี
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ใบกิจกรรมที่ 4 ระบายสี พร้ อมจําแนกกระดูก
 ระบายสี ภาพจําแนกกระดูกแกน (axial skeleton) ด้วยสี แดง และกระดูกรยางค์
(appendicular skeleton) ด้วยสี น้ าํ เงิน

กระดูกที่ต้องระบายสี แดง
ได้ แก่ กระดูกกะโหลกศีรษะ
กระดูกสันหลัง กระดูก
ทรวงอก และกระดูกซี่ โครง
กระดูกที่ต้องระบายสี นา้ํ เงิน
ได้ แก่ กระดูกแขน และ
กระดูกขา
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ใบกิจกรรมที่ 5 แผนที่ความคิดการบํารุงรักษาระบบกระดูก
 สร้างแผนที่ความคิดเกี่ยวกับการบํารุ งรักษาระบบกระดูก

รั บประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่
โดยเฉพาะอาหารที่มีแร่ ธาตุแคลเซี ยมและ
ฟอสฟอรั ส และควรรั บประทานอาหารที่มี
วิตามินดีอย่ างสมํา่ เสมอ

ออกกําลังกายกลางแจ้ งสมํา่ เสมอ
ช่ วยให้ กระดูกเจริ ญเติบโตและแข็งแรง รวมทั้ง
ทําให้ ข้อต่ อส่ วนต่ าง ๆ ของกระดูกเคลื่อนไหว
ได้ ดีขึน้ ด้ วย

การบํารุ งรักษาระบบกระดูก

เคลื่อนไหวร่ างกายอย่ างถูกต้ องด้ วยการพัฒนาท่ าทาง
การทรงตัว หรื อการเคลื่อนไหวของร่ างกาย
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ใบกิจกรรมที่ 6 ปฏิบัติทกั ษะการเคลือ่ นไหวร่ างกายทีถ่ ูกต้ อง
1. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ฝึ กปฏิบตั ิการเคลื่อนไหวร่ างกายในอิริยาบถต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
(การนัง่ การยืน การนอน และการยกสิ่ งของ)
2. ถ่ายภาพท่าทางที่ฝึกปฏิบตั ิแล้วเลือก 1 ภาพติดลงในพื้นที่ว่างที่กาํ หนด
3. ร่ วมกันสังเกตและวิเคราะห์อิริยาบถที่ฝึกปฏิบตั ิจากภาพที่ถ่าย แล้วบันทึกผลลงในแบบ
บันทึกผลการปฏิบตั ิกิจกรรม

ติดภาพถ่าย

แบบบันทึกผลการปฏิบัติกจิ กรรม
1. รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

2. ชื่อท่าทางที่ปฏิบตั ิ
3. วิธีการปฏิบตั ิ

4. สิ่ งที่ตอ้ งแก้ไขหรื อปรับปรุ ง
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ใบกิจกรรมที่ 7 วิเคราะห์ การทํางานของระบบกล้ ามเนือ้
 อธิบายการทํางานของระบบกล้ามเนื้อในขณะที่ร่างกายเคลื่อนไหวโดยการยกแขนและ
ยกขาตามภาพที่กาํ หนดให้ และตอบคําถามโดยเขียนลงในช่องว่างที่กาํ หนดให้

แนวคําตอบ
ขณะที่ร่างกายเคลื่อนไหวโดยการยกแขน กล้ ามเนือ้ ยึดกระดูกจะทํางาน
ประสานกันเป็ นคู่ ๆโดยกล้ ามเนือ้ ด้ านบนของแขนท่ อนบนจะหดตัวและกล้ ามเนือ้ อีกมัด
หนึ่งทางด้ านล่ างเมื่องอแขนจะคลายตัว มัดกล้ ามเนือ้ คู่นีม้ ีชื่อเรี ยกว่ า ไบเส็บและไตรเส็บ
ส่ วนการเคลื่อนไหวโดยการยกขาก็ใช้ หลักการแบบเดียวกัน
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ใบกิจกรรมที่ 8 ตอบคําถามปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของวัยรุ่น
 อ่านคําถามแล้วเขียนคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องและสมบูรณ์

1. การสร้างเสริ มสุ ขภาพมีความสําคัญต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่ น เพราะ
การสร้ างเสริ มสุขภาพเป็ นกระบวนการเพิ่มความสามารถในการควบคุมและปรั บปรุ งสุขภาพ
ให้ บรรลุถึงความสมบูรณ์ ทั้งทางด้ านร่ างกาย จิตใจ และการปรั บตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม
ของสังคม เช่ น การสร้ างเสริ มสุขภาพด้ านการออกกําลังกายอย่ างสมํา่ เสมอ

2. ปั จจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่ น ได้แก่
1) พันธุกรรม 2) การทํางานของต่ อมไร้ ท่อ 3) อาหาร 4) การออกกําลังกาย 5) การพักผ่ อน
และ 6) โรคภัยไข้ เจ็บและอุบัติเหตุ

3. พันธุกรรม หมายถึง การถ่ ายทอดคุณลักษณะจากคนรุ่ นหนึ่งไปสู่คนอี กรุ่ นหนึ่งโดยถ่ ายทอด
ผ่ านทางยีนที่ อยู่ในโครโมโซมของพ่ อและแม่ และลักษณะทางพันธุกรรมที่มีผลต่อการ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่ น ได้แก่ โรคทางพันธุกรรม เช่ น โรคธาลัสซี เมีย
ภาวะปั ญญาอ่ อน ตาบอดสี และลักษณะทางจิ ตใจและระดับเชาวน์ ปัญญา
4. ต่อมไร้ท่อ คือ ต่ อมที่ ไม่ มีท่ออยู่ในร่ างกาย ทําหน้ าที่ ผลิตฮอร์ โมนต่ าง ๆ เข้ าไปในกระแส
เลือดไปสู่อวัยวะเป้ าหมาย เพื่อควบคุมการทํางานของอวัยวะต่ าง ๆ กระตุ้นการเจริ ญเติบโต
และพัฒนาการ ทําให้ ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล
และต่อมไร้ท่อที่มีบทบาทต่อการ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่ น ได้แก่ ต่ อมใต้ สมองส่ วนหน้ า ต่ อมไทรอยด์
และต่ อมหมวกไต

5. ต่อมใต้สมองส่ วนหน้าผลิตฮอร์โมนหลายชนิดที่สาํ คัญต่อการเจริ ญเติบโตของวัยรุ่ น ได้แก่
โกรทฮอร์โมน ที่ทาํ หน้าที่ แบ่ งเซลล์ การสังเคราะห์ โปรตีน การเจริ ญเติบโตของกระดูก
และฮอร์โมนในกลุ่มโกนาโดโทรฟิ น ซึ่งมีหน้าที่ กระตุ้นการเจริ ญเติบโตของอัณฑะและการ
สร้ างตัวอสุจิในวัยรุ่ นชาย และกระตุ้นการเจริ ญเติบโตของรั งไข่ ทําให้ เกิดการตกไข่ ในวัยรุ่ นหญิง

ส่ งผลให้วยั รุ่ นมีพฒั นาการทางเพศที่เป็ นไปโดยปกติ
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ใบกิจกรรมที่ 9 สํ ารวจพฤติกรรมสุ ขภาพ
1. สํารวจพฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมเสี่ ยงของตนเองว่ามีอะไรบ้าง
2. เขียนแนวทางการปรับปรุ งและส่ งเสริ มสุ ขภาพจากพฤติกรรมเสี่ ยงของตนเอง

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
ของตนเอง
แนวคําตอบ
1. รั บประทานอาหารครบ 3 มือ้
2. นอนหลับอย่ างเพียงพอวันละ 8 ชั่วโมง
3. ออกกําลังกายสัปดาห์ ละ 3 วัน

พฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง
แนวคําตอบ
1. รั บประทานแฮมเบอร์ เกอร์ ทุกเช้ า
2. ดื่มนํา้ อัดลมแทนนํา้ เปล่ า
3. คบเพื่อนที่ติดสารเสพติด
4. เมื่อเกิดปั ญหาไม่ ชอบปรึ กษาพ่ อแม่

แนวทางในการส่ งเสริมสุ ขภาพจากพฤติกรรมเสี่ ยงของตนเอง
แนวคําตอบ
1. รั บประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่แทนแฮมเบอร์ เกอร์ ในมือ้ เช้ า
2. ดื่มนํา้ เปล่ าที่สะอาดแทนนํา้ อัดลม หรื องดดื่มนํา้ อัดลมเพราะนํา้ อัดลมทําให้ กระดูกพรุ น
3. แนะนําให้ เพื่อนเลิกเสพสารเสพติด หรื อพยายามเลี่ยงไม่ พบเพื่อนที่ ติดสารเสพติดจนกว่ า
เพื่อนจะเลิกเสพได้
4. เมื่อเกิดปั ญหาทุกเรื่ องให้ ปรึ กษาพ่ อแม่ ก่อนเป็ นอันดับแรก
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ใบกิจกรรมที่ 10 เติมผังแนวทางการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
 เติมแผนผังแนวทางการสร้างเสริ มสุ ขภาพของวัยรุ่ นให้ถูกต้องสมบูรณ์
การสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ด้ านการออกกําลังกาย
ออกกําลังกายอย่ างน้ อยสัปดาห์ ละ 3
ครั้ ง ครั้ งละไม่ ตาํ่ กว่ า 30 นาที และไม่ ควร
เกิน 60 นาทีติดต่ อกัน และให้ อัตราการ
เต้ นของหั วใจอยู่ที่ระดับร้ อยละ 60–80
ของอัตราการเต้ นสูงสุด โดยต้ องมีการ
อบอุ่นร่ างกาย 5–15 นาที ออก-กําลังกาย
ตามกิจกรรมที่ เลือก 15–45 นาทีและทํา
การผ่ อนคลายร่ างกายอีก 10–15 นาที

การสร้ างเสริมสุ ขภาพด้ านโภชนาการ
รั บประทานอาหารให้ ได้
พลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี ต่อวัน
โดยกินข้ าวและแป้ งวันละ 10
ทัพพี ผักวันละ 5 ทัพพี ผลไม้ วัน
ละ 5 ส่ วน เนือ้ สัตว์ 9 ช้ อนกิน
ข้ าว ดื่มนมวันละ 2 แก้ ว และกิน
นํา้ มัน นํา้ ตาล และเกลือแต่ น้อย

แนวทางในการ
สร้ างเสริมสุ ขภาพของ
วัยรุ่น
การสร้ างเสริมสุ ขภาพด้ านการพักผ่อน
นอนหลับวันละประมาณ 8–10 ชั่วโมง
ติดต่ อกันในช่ วงกลางคืน โดยเข้ านอน
ตรงเวลา และดื่มนมอุ่น ๆ ก่ อนนอนจะช่ วย
ให้ นอนหลับได้ ง่าย และในระหว่ างวัน
ควรพักผ่ อนคลายความตึงเครี ยดด้ วยการ
ทํากิจกรรมเบา ๆ เช่ น ฟั งเพลง

การสร้ างเสริมสุ ขภาพด้ านความต้ านทานโรค
รั บวัคซี นเพื่อกระตุ้นภูมิค้ ุมกันโรคที่
ได้ รับในวัยเด็กแล้ ว ได้ แก่ วัคซี นป้ องกันโรค
คอตีบ วัคซี นป้ องกันโรคตับอักเสบชนิดบี
และสร้ างเสริ มภูมิค้ ุมกันโรคตามธรรมชาติ
เช่ น รั บประทานอาหารที่ มีประโยชน์ และ
ออกกําลังกายทุกวัน ไม่ เครี ยด และอยู่ใน
สิ่ งแวดล้ อมที่ ดี

การสร้ างเสริมสุ ขภาพด้ านการป้องกันอุบัตเิ หตุ
สร้ างความระมัดระวัง ละเอี ยดรอบคอบในการกระทําสิ่ งต่ าง ๆ เพื่อให้ เกิดความ
ปลอดภัย เช่ น ข้ ามถนนบนทางม้ าลายหรื อสะพานลอย ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการ
โดยสารรถยนต์ เรื อ และยานพาหนะต่ าง ๆ ที่ใช้ ในชี วิตประจําวัน รวมทั้งการใช้ เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ ของมีคมอย่ างระมัดระวัง รั บประทานยาตามหลักการใช้ ยาที่ ถกู ต้ อง
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ใบกิจกรรมที่ 11 ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ
 ตอบคําถามต่อไปนี้
1. ถ้าต้องการให้ผวิ พรรณของตนเองสวยงามและมีสุขภาพดี นักเรี ยนต้องทําอย่างไร
รั บประทานอาหารที่ มีประโยชน์ อย่ างครบถ้ วน โดยเฉพาะสารอาหารที่ช่วย
ส่ งเสริ มสุขภาพของผิวหนัง ควรออกกําลังกายกลางแจ้ งอย่ างสมํา่ เสมอเพื่อให้ ต่อมต่ าง ๆ
ที่อยู่ใต้ ผิวหนังได้ ทาํ งาน ควรชําระล้ างร่ างกายให้ สะอาดอยู่เสมอ เลือกใช้ เครื่ องสําอางให้
เหมาะสมกับสภาพผิวหนังของตนเอง ไม่ เช่ นนั้นอาจเกิดอาการแพ้ เป็ นผื่นคัน หรื อเกิดสิ ว
ได้ และพักผ่ อนให้ เพียงพอ และทําจิตใจให้ ร่าเริ งแจ่ มใสอยู่เสมอ

2. หากแบ่งกระดูกตามลักษณะและรู ปร่ างจะแบ่งออกได้กี่ชนิด อะไรบ้าง และแต่ละชนิดมี
หน้าที่สาํ คัญต่อร่ างกายอย่างไร
แบ่ งได้ 4 ชนิด คือ 1) กระดูกยาว กระดูกชนิดนีม้ ีไว้ สาํ หรั บรั บนํา้ หนักของร่ างกายและ
เคลื่อนไหวมากกว่ ากระดูกชนิดอื่น ๆ 2) กระดูกสั้น กระดูกชนิดนีม้ ีอยู่ตามร่ างกายส่ วนที่
แข็งแรงสําหรั บออกแรงเมื่อเวลาทํางานที่ไม่ มีการเคลื่อนไหวมาก 3) กระดูกแบน กระดูก
ชนิดนีจ้ ะช่ วยป้ องกันอวัยวะภายในไม่ ให้ ได้ รับอันตรายง่ าย 4) กระดูกที่ มีรูปร่ างไม่ แน่ นอน
หรื อมีรูปแปลก ๆ กระดูกชนิดนีม้ ีแง่ มีเหลี่ยมหรื อช่ องโค้ งไปมามากเพื่อให้ เหมาะกับการ
ประกอบเข้ าได้ กบั กระดูกชิ น้ อื่นที่เป็ นโครงร่ างของร่ างกาย
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3. การวางแผนดูแลสุ ขภาพที่ดีประกอบไปด้วยการดูแลสุ ขภาพด้านใดบ้าง จงอธิบาย
1) ด้ านโภชนาการ ควรจัดให้ ร่างกายได้ รับพลังงานและสารอาหารเพียงพอกับ
ความต้ องการของร่ างกายใน 1 วัน สําหรั บชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 14–25 ปี จะมีความ
ต้ องการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี ต่อ 1 วัน
2) ด้ านการออกกําลังกาย ควรออกกําลังกายอย่ างเหมาะสมและสมํา่ เสมอจะทําให้
ร่ างกายมีการเจริ ญเติบโตสมวัย มีรูปร่ างสัดส่ วนที่ ดี จิตใจสดชื่ นแจ่ มใส และมีสุขภาพ
แข็งแรง
3) ด้ านการพักผ่ อน ส่ งผลให้ ร่างกายและจิตใจได้ ผ่อนคลายจากความเหน็ด
เหนื่อยและความตึงเครี ยด และยังช่ วยสร้ างเสริ มประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบต่ าง ๆ
ในร่ างกายให้ ทาํ งานได้ อย่ างเป็ นปกติ
4) ด้ านการสร้ างเสริ มความต้ านทานโรค ควรรั บวัคซี นเพื่อจะสร้ างภูมิค้ ุมกัน
ให้ แก่ ร่างกาย รั บประทานอาหารที่มีประโยชน์ อย่ างเพี ยงพอและเหมาะสมกับความ
ต้ องการของร่ างกาย ออกกําลังกายเป็ นประจํา พักผ่ อนอย่ างเพียงพอ มีอารมณ์ แจ่ มใส
ไม่ เคร่ งเครี ยดบ่ อย หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ ยงต่ อการเกิดโรค และอยู่ในสภาพแวดล้ อม
ที่ ไม่ มีมลพิษ เมื่อร่ างกายแข็งแรงจะทําให้ มีความต้ านทานโรค ไม่ เจ็บป่ วยง่ าย
5) ด้ านการป้ องกันอุบัติเหตุ ปฏิบัติตนให้ มีความปลอดภัยและมีความระมัดระวัง
ในการกระทําสิ่ งต่ าง ๆ เพื่อให้ เกิดสวัสดิภาพขึน้
6) ด้ านการจัดการกับอารมณ์ และความเครี ยด ควรจัดการกับอารมณ์ และ
ความเครี ยดของตนเองด้ วยการระบายความทุกข์ หรื อเรื่ องที่ไม่ สบายใจให้ กับบุคคลที่
ไว้ วางใจ มองโลกในแง่ ดี ออกกําลังกายอย่ างสมํา่ เสมอ และพักผ่ อนให้ เพียงพอ
7) ด้ านการสร้ างทักษะชี วิต โดยการสร้ างความสามารถ ขั้นพื น้ ฐานของบุคคลใน
การคิ ด ตัดสิ นใจ แก้ ปัญหา และสามารถปรั บตัวและเลือกทางเดินชี วิตที่เหมาะสมการ
เผชิ ญกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ในสภาพสังคมปั จจุบัน
8) ด้ านการสร้ างเสริ มสติปัญญาและการเรี ยนรู้ หมัน่ ค้ นคว้ าหาความรู้ อยู่เสมอ
ร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยน การเผชิ ญกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ในสภาพสังคม
ปั จจุบัน 8) ด้ านการสร้ างเสริ มสติปัญญาและการเรี ยนรู้ หมัน่ ค้ นคว้ าหาความรู้ อยู่เสมอ
ร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยน
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ใบกิจกรรมที่ 12 เขียนเรียงความตามความเข้ าใจเรื่องพฤติกรรม
ทางเพศต่ อการแสดงออกทางสั งคมของวัยรุ่ น
1. เขียนเรี ยงความเรื่ อง พฤติกรรมทางเพศต่อการแสดงออกทางสังคมของวัยรุ่ น

2. นําเรี ยงความเรื่ องที่เขียนนี้ออกมานําเสนอให้เพื่อน ๆ ฟังหน้าชั้นเรี ยน

พฤติกรรมทางเพศต่ อการแสดงออกทางสั งคมของวัยรุ่ น
(พิจารณาจากการเขียนเรี ยงความ และการแสดงเหตุผลประกอบและความ
สมเหตุสมผลในการยกตัวอย่ าง/เหตุการณ์ ประกอบของนักเรี ยน)
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ใบกิจกรรมที่ 13 สั มภาษณ์ และเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศ
1. เขียนอธิบายความสัมพันธ์ของปั จจัยทางด้านสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศและ
การดําเนินชีวิตของวัยรุ่ น
2. สัมภาษณ์พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ นในอดีตโดยสัมภาษณ์พอ่ แม่ หรื อ ผูป้ กครอง แล้ว
เปรี ยบเทียบพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ นในอดีตกับปั จจุบนั
แนวคําตอบ
สังคมและวัฒนธรรมที่ เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตของคนไทยส่ งผลต่ อการเกิด
ปั ญหาทางเพศและการดํารงชี วิตของวัยรุ่ นไทยในปั จจุบัน เช่ น การคบเพื่อนต่ างเพศ
อย่ างอิสระตามสังคมและวัฒนธรรมตะวันตก การแต่ งกายตามค่ านิยมที่ไม่ เหมาะสม
ส่ งผลต่ อการเกิดการล่ วงละเมิดทางเพศได้ ง่าย ดังนั้น การปลูกฝั งค่ านิยมทางสังคมและ
วัฒนธรรมต่ อการแสดงออกทางเพศที่เหมาะสมจึงเป็ นสิ่ งสําคัญต่ อการแก้ ไขปั ญหา
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น

พฤติกรรมวัยรุ่ นในอดีต

พฤติกรรมวัยรุ่ นในปัจจุบัน

– สวมเสื อ้ ผ้ ามิดชิ ดเรี ยบร้ อย
– ไม่ ออกไปเที่ยวข้ างนอกบ้ าน
– มีเพศสัมพันธ์ เมื่อถึงวัยอันควร
– ไม่ ออกไปมัว่ สุมกับเพื่อน ๆ
– เชื่ อฟั งพ่ อแม่

– การดื่มเหล้ า สูบบุหรี่
– การมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร
– มีความเชื่ อในเรื่ องเพศสัมพันธ์
แบบผิด ๆ
– สวมเสื อ้ ผ้ าที่ ไม่ มิดชิ ด นุ่งสั้น
– การเล่ นเกมท ◌ํ าให้ เกิดการ
มัว่ สุม
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ใบกิจกรรมที่ 14 วิเคราะห์ ปัจจัยทางด้ านครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่ อ
พฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวติ ของวัยรุ่น
1. ค้นหาคําที่แสดงถึงปั จจัยทางด้านครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมทางเพศและการ
ดําเนินชีวิตของวัยรุ่ น แล้วเขียนเครื่ องหมาย  ทับคําที่แสดงถึงปั จจัยในเรื่ องนั้น
2. เขียนเติมปั จจัยทางด้านครอบครัวที่ส่งผลดีต่อพฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวิตของวัยรุ่ น
ลงในช่องว่างที่เว้นไว้ให้ครบ
แมชอบนัด
ชายอื่นมา
รับไปเที่ยว
นอกบาน

 

(พิจารณาจาก
คําตอบของ
นันักกเรีเรี ยยน)
น)

พพ่อชอบพา
ครอบครั
ไป
ครอบครัววไป
เที
เที่ย่ยวว

(พิจารณาจาก
คํคําาตอบของ
ตอบของ
นันักกเรีเรี ยยน)
น)

พพ่อชอบหอม
แกมมแม่แมก่อกนไป
อน
แก้
ไปทํ
างาน
ทํางาน
ทุกวัน
ทุกวัน

(พิจารณาจาก
คําตอบของ
นันักกเรีเรี ยยน)
น)

พอชอบเชาซีดี
ลามกมานั่งดู
ที่หองรับแขก
ทุกคืน

พพ่ออแม
แม่ดูแลล
กวดขันให้
ใหลูก
ทํทําาการบ
การบ้าานน
ทุกเย็น
ทุกเย็น

(พิจารณาจาก
คําตอบของ
นันักกเรีเรี ยยน)
น)

พอและแมแสดง
ความสัมพันธ
ทางเพศให
ลูกเห็น

พอไมดูแลและ
ไมรับผิดชอบ
ครอบครัว

พพ่ออแม
แม่คาดหวังง
ความสําเร็าเร็จกัจบกัลูบก
ความสํ
ลูกคนแรกมาก
คนแรกมาก
เกินไป
เกินไป

(พิจารณาจาก
คําตอบของ
นันักกเรีเรี ยยน)
น)

ชอบงตัว
แม่ชแม
อบแต่
แต
เป็ นงตัผูหว้ เป
ญิงน
ผูให้หกญิบั งลูให
กับ
กชาย
ลูกชาย

พพ่อเป
เป็ นผูน้ นาํ า
ครอบครั
ครอบครั วทีด่ดี ี

แม
แม่ทาํ อาหาร
ให
ให้กกับบั ครอบครั
ครอบครั ว
ประทาน
รัรับบประทาน
ทุกวัน
ทุกวัน

พอทําราย
รางกายแม






(พิจารณาจาก
คํคําาตอบของ
ตอบของ
นันักกเรีเรี ยยน)
น)
พพ่อแม่
แมใให้ห
ความรู
่อง
ความรู
้เรื่ เอรืงเพศ
เพศตั
้งแต
ตั้งแต่
วัยเด็ก
วัยเด็ก

(พิจารณาจาก
คําตอบของ
นันักกเรีเรี ยยน)
น)





แมชอบ
วางอํานาจ
ภายในบาน
เพียงคนเดียว

แมซื้อปนเด็ก
เลนใหกับ
ลูกสาว

พพ่ออแม
แม่ดูแลล
อบรมลู
ได
อบรมลูกกได้
อย
อย่าางใกล
งใกล้ชชิดิด

(พิจารณาจาก
คําตอบของ
นันักกเรีเรี ยยน)
น)

ภายใน
ครอบครัวมี
แตลูกเพศ
เดียวกัน
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ใบกิจกรรมที่ 15 เขียนผังก้ างปลาระบุถึงผลกระทบต่ อพฤติกรรม
ทางเพศและการดําเนินชีวิตของวัยรุ่ นทีเ่ กิดจาก
ปัจจัยทางด้ านเพือ่ น
เขียนผังก้างปลาเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านเพื่อนที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมทางเพศและการดําเนิน
ชีวิตของวัยรุ่ น
แนวคําตอบ
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ใบกิจกรรมที่ 16 เขียนผังมโนทัศน์ แสดงหลักการสร้ างเสริม
สั มพันธภาพทีด่ ขี องบุคคล
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างเสริ มสัมพันธภาพที่ดีของบุคคล และเขียนสรุ ปเป็ นผังมโนทัศน์
การรู้ จักปรั บตนเองให้ เข้ ากับ
บุคคล เหตุการณ์ และสถานที่

การรู้ จักตนเอง รู้ จัก
ประมาณตน และรู้ จัก
สถานการณ์ ของตน

การสร้ างเสริ มหรื อแก้ ไข
หรื อทําตัวเองให้ มีอารมณ์ เป็ น
ผู้ใหญ่

หลักการสรางเสริมสัมพันธภาพที่ดีของบุคคล

การมีความมัน่ ใจในตนเอง
และรู้ จักเป็ นตัวของตัวเอง

การรู้ จักสาเหตุและการใช้
เหตุผล
การรู้ จักสังเกต รู้ จด และรู้ จาํ
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ใบกิจกรรมที่ 17 สั งเกตสั มพันธภาพภายในครอบครัวของตนเอง
สังเกตลักษณะของสัมพันธภาพภายในครอบครัวของตนเอง และอธิบายวิธีการปฏิบตั ิตน
เพื่อสร้างเสริ มสัมพันธภาพในครอบครัว

 ลักษณะของสัมพันธภาพภายในครอบครัวของฉัน

(พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน ตัวอย่ าง เช่ น การพูดจา เป็ นสิ่ งสําคัญที่จะสร้ าง
หรื อทําลายสั มพันธภาพอันอบอุ่นในครอบครั ว นอกจากการพูดจาสุภาพและให้ เกียรติ
กันแล้ ว สมาชิ กในครอบครั วควรรู้ จักการแสดงความรู้ สึกที่ดีต่อกัน เช่ น การแสดงความ
รั ก คําชมเชย การให้ กาํ ลังใจการพูดถึงข้ อดีและข้ อเสนอแนะให้ แก้ ไขปรั บปรุ ง ส่ วนเมื่อ
เกิดความไม่ พอใจหรื อความขัดแย้ ง ควรหาโอกาสพูดหรื อสื่ อให้ สมาชิ กในครอบครั วได้
เข้ าใจถึงความรู้ สึ กเพื่อปรั บความเข้ าใจกัน)

 วิธีการปฏิบตั ิตนเพือ
่ สร้างเสริ มสัมพันธภาพในครอบครัว

(พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน ตัวอย่ าง เช่ น วิธีการปฏิบัติตนเพื่อสร้ างเสริ ม
สัมพันธภาพในครอบครั ว เช่ น ความผูกพันในครอบครั ว การเอาใจใส่ ให้ ความ
สนับสนุนตามความต้ องการความเหมาะสม ควรที่จะมีความเข้ าใจซึ่ งกันและกัน และ
พูดจาให้ เกียรติกัน)
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ใบกิจกรรมที่ 18 วางแผนเพือ่ สร้ างเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว
นําวิธีการปฏิบตั ิตนเพื่อสร้างเสริ มสัมพันธภาพในครอบครัวจากกิจกรรมที่ 17 มาวางแผน
การปฏิบตั ิโดยบันทึกลงในตาราง
วิธีการสร้ างเสริมสั มพันธภาพ
ในครอบครัว

ขั้นตอนการปฏิบัติ

วัน/เวลาในการปฏิบัติ

แนวคําตอบ
1. พูดจากันด้ วยเหตุผล

แนวคําตอบ
1. ตั้งใจฟั งทุกครั้ งเมื่อสมาชิ กใน
ครอบครั วพูด
2. พูดกันด้ วยถ้ อยคําที่ ไพเราะ
ประนีประนอม
3. ยอมรั บในการตัดสิ นใจที่มีเหตุผล
4. ไม่ เก็บข้ อโต้ แย้ งมาเป็ นอารมณ์

แนวคําตอบ
ทุกครั้ งที่มีปัญหาและต้ องการใช้
การแก้ ไขปั ญหาด้ วยเหตุผล

2. ให้ ความเอาใจใส่ กับสมาชิ ก
ในครอบครั ว

1) พูดคุยถามสารทุกข์ สุกดิบกันทุกวัน
2) รั บฟั งปั ญหาอย่ างตั้งใจทุกเรื่ อง
3) ให้ ความร่ วมมือในการแก้ ไข
ปั ญหาให้ กับสมาชิ กในครอบครั ว
4) ดูแลซึ่ งกันและกันเมื่อเจ็บป่ วย

ทุกวัน แล้ วแต่ สถานการณ์ ที่
เกิดขึน้
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ใบกิจกรรมที่ 19 วิเคราะห์ สถานการณ์ เพือ่ ป้ องกันความเสี่ ยงต่ อการ
มีเพศสั มพันธ์ ในวัยรุ่ น
 วิเคราะห์สถานการณ์ที่กาํ หนดให้และตอบคําถาม
กรณีศึกษา
นางสาวเจนจิรา ถูกนายภูวดลซึ่งเปนเพื่อนรวมชั้นเรียนทีก่ ําลังชอบพอกันอยูชวนไปนั่งเลน
ที่บานของนายภูวดลในวันหยุด โดยใหเหตุผลกับเจนจิราวา วันหยุดนี้พอแมของภูวดลไมอยูบาน
เจนจิราจะไดไมตองเขินหรือทําตัวลําบาก แลวยังมีภาพยนตรผูใหญสนุก ๆ ใหดูดวย จะไดมาดู
ดวยกัน ขอรองใหมาเถอะ ถาเจนจิราไมมาภูวดลจะเสียใจมาก เจนจิราจึงเกิดความรูสึกสับสนวา
ตนเองจะไปดีหรือไม เพราะอีกใจหนึ่งก็กลัวพลาดพลั้งเผลอกายเผลอใจมีความสัมพันธทเี่ กินเลย
กับภูวดล แตอีกใจหนึ่งก็ชอบภูวดลและไมอยากใหภูวดลโกรธและเสียใจ

1. จากสถานการณ์ ดงั กล่ าวเกิดปัญหาอะไรขึน้
เจนจิรากําลังลังเลใจว่ าควรจะไปบ้ านภูวดลดีหรื อไม่ กลัวว่ าถ้ าไปแล้ วจะเผลอกายเผลอใจ
ให้ กับภูวดลจนเสี่ ยงต่ อการมีเพศสัมพันธ์ เกิดขึน้ แต่ ถ้าไม่ ไปก็กลัวว่ าภูวดลจะโกรธและเสี ยใจ

2. สาเหตุของปัญหาการมีเพศสั มพันธ์
–
–
–
–

เกิดจากแรงขับทางเพศของวัยรุ่ นตามธรรมชาติ
เกิดจากความอยากรู้ อยากลองมีเพศสัมพันธ์ ของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อทั้งสองฝ่ าย
เกิดจากบรรยากาศที่บ้านของภูวดลพาไป เนื่องจากอยู่กันสองต่ อสอง
เกิดจากสิ่ งยัว่ ยุที่ภูวดลจะนํามาเปิ ดดูร่วมกับเจนจิรา ซึ่ งได้ แก่ ภาพยนตร์ ผ้ ใู หญ่ หรื อ
ภาพยนต์ ลามกนั่นเอง

3. แนวทางการแก้ ไขปัญหา
– ไม่ ไปบ้ านภูวดลและพูดปฏิเสธด้ วยเหตุและผลเนื่องจากพ่ อแม่ ของภูวดลไม่ อยู่จึงไม่
เหมาะสมที่ จะอยู่กันตามลําพัง เพราะอาจทําให้ คนอื่นมองไม่ ดี และอาจพลาดพลัง้
จนปฏิบัติเกินเลยต่ อกัน
– ปรึ กษาเรื่ องดังกล่ าวกับพ่ อแม่ เพื่อขอคําแนะนําหากพ่ อแม่ ให้ ปฏิบัติอย่ างไรก็ปฏิบัติ
– ไม่ ไปบ้ านภูวดล โดยโกหกว่ าไม่ สบาย
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ใบกิจกรรมที่ 20 สั มภาษณ์ และสรุ ปเรื่องหลักการสร้ างเสริม
สั มพันธภาพทีด่ ขี องบุคคล
 สัมภาษณ์ครู อาจารย์ เพือ่ นนักเรี ยน หรื อบุคคลในชุมชนของตนเองในหัวข้อเรื่ อง
หลักการสร้ างเสริ มสัมพันธภาพที่ ดีของบุคคล มาอย่างน้อย 3 คน แล้วบันทึกผลการสัมภาษณ์ใน
แบบบันทึก

วัน/เดือน/ปี .............เวลา................
ข้ อมูลส่ วนตัว
ชื่อ–นามสกุล..................................................................................................................
เพศ.................. อายุ.....................ปี
อาชีพ..............................................................................................................................
ข้ อคําถาม
1. คุณคิดว่าสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีความสําคัญกับการดํารงชีวติ ของคุณ
มากน้อยเพียงใด
..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2. คุณมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น ๆ หรื อไม่ อย่างไร
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. หลักการสร้างเสริ มสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่คุณนําไปใช้ในการดํารงชีวติ
ประจําวัน ได้แก่
3.1) ...........................................................................................................................
3.2) ............................................................................................................................
3.3) ..........................................................................................................................
4. มีขอ้ ควรปรับปรุ งใดบ้างเกี่ยวกับหลักการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่คุณปฏิบตั ิ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 21 วิเคราะห์ ข่าวเพือ่ หาสาเหตุและแนวทางแก้ ไข
 อ่านข่าวแล้ววิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางในการแก้ไขปั ญหาประกอบความคิดเห็นของ
ตนเอง ในประเด็นที่กาํ หนดให้แล้วเขียนลงในช่องว่างของกรอบด้านล่าง
1. สาเหตุของความขัดแย้ง
3. ผลกระทบของความขัดแย้ง
2. ระดับของความขัดแย้ง
4. แนวทางในการแก้ไขปั ญหา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 พ.ย. 2557 สภ.อุทยั จ.พระนครศรี อยุธยา เข้าตรวจสอบกลุ่ม
นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธมีดไล่ฟันกันบนถนนโรจนะขาเข้าอยุธยา บริ เวณหน้าร้าน
มาตาหมูกระทะ ต.คานหาม อ.อุทยั ที่เกิดเหตุพบจักรยานยนต์ลม้ อยูก่ ลางถนน ใกล้กนั พบอาวุธมีด
หัวตัดยาวประมาณ 60 ซม. มีผบู ้ าดเจ็บ อายุ 17 ปี ถูกฟันบริ เวณต้นแขนขวา เป็ นแผลเหวอะหวะจน
เห็นกระดูก หน่วยกูภ้ ยั อยุธยารวมใจนําส่ ง รพ.ราชธานี
จากการสอบถามทราบว่าผูบ้ าดเจ็บได้ขี่รถออกมาจากบ้าน เพื่อไปโรงเรี ยน ขณะนั้นได้
สังเกตเห็นมีกลุ่มนักศึกษาต่างสถาบันขี่รถจักรยานยนต์จาํ นวน 2 คัน นัง่ ซ้อนกันมา 4 คน ตามมาที่
แยก อ.อุทยั ก่อนจะใช้อาวุธมีดฟันถูกเข้าที่แขนจนรถจักรยานยนต์ลม้ จากนั้นกลุ่มนักศึกษาที่
ก่อเหตุได้หลบหนีไปทางตัวเมืองอยุธยา
ทีม่ า: www.thairath.co.th 11 พฤศจิกายน 2557

แนวคําตอบ: พิจารณาจากการเขียนสรุ ปสาเหตุและแนวทางในการแก้ ปัญหา
ที่ถกู ต้ องเหมาะสม
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ใบกิจกรรมที่ 22 วิเคราะห์ ผลกระทบทีเ่ กิดจากความขัดแย้ ง
 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งของวัยรุ่ นทั้งต่อตัวผูก้ ระทําและผูถ้ ูกกระทํา

ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้ งของวัยรุ่น
ทั้งต่ อตัวผู้กระทําและผู้ถูกกระทํา

ผูกระทํา

ผูถูกกระทํา

– ถูกลงโทษทางกฎหมาย หรื อ
ทางสังคม หรื อโรงเรี ยน
– ไม่ มีใครคบหาสมาคมเป็ นที่
รั งเกียจของผู้อื่น
– อาจมีความผิดทางกฎหมายเรื่ อง
การหมิ่นประมาทผู้อื่น
– ไม่ ได้ รับเกียรติ ไม่ ได้ รับการยก
ย่ อง
– ไม่ มีคนรั ก
– ขาดความภูมิใจในตนเอง
– ไม่ ได้ รับความรั กความไว้ วางใจ
– ถูกเรี ยกร้ องให้ รับผิดชอบ

– ได้ รับบาดเจ็บเล็กน้ อยจนถึง
สาหั ส
– อาจทําให้ พิการหรื อเสี ยชี วิต
– มีผลเสี ยต่ อจิ ตใจ ขาดความเชื่ อมัน่
ในตนเองขาดความนับถือตนเอง
– ถูกจํากัดสิ ทธิ อันพึงมี
– เสี ยสิ ทธิ เสี ยโอกาส
– ดําเนินชี วิตด้ วยความลําบาก
– ขาดปั จจัยการยังชี พ
– ถูกกระทําทารุ ณทางกาย จิ ตใจ
– ทําให้ เกิดความเสื่ อมเสี ย
– ติดโรค ตั้งครรภ์
– ขาดอิสระ
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ใบกิจกรรมที่ 23 ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ
 ตอบคําถามต่อไปนี้
1. นักเรี ยนคิดว่าการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมมีความสําคัญอย่างไร
การมีพฤติกรรมทางเพศที่ เหมาะสมจะทําให้ เกิดผลดีต่อสุขภาพ เกิดบุคลิกภาพที่ ดี
จิตใจมีความสุข และเป็ นที่ ยอมรั บของบุคคลในสังคม

2. สัมพันธภาพมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของนักเรี ยนอย่างไร

ทําให้ มีความสัมพันธ์ อันดีระหว่ างบุคคล อันจะทําให้ เกิดความรั ก ความนับถือ และความ
ร่ วมมือ หรื ออีกความหมายหนึ่งก็คือ การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้ อย่ างมีความสุข มนุษย์ ไม่
สามารถที่จะอยู่อย่ างโดดเดี่ยวตามลําพังได้ จําเป็ นต้ องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม จึงต้ องมี
การติดต่ อสัมพันธ์ กันอยู่เสมอ ไม่ ว่าจะเป็ นในด้ านส่ วนตัว การเรี ยนหรื อการงาน การมี
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่ นจะทําให้ การติดต่ อและการปฏิบัติงานร่ วมกับผู้อื่นเป็ นไปได้ ด้วยดี
ทําให้ เกิดความสุขในการดําเนินชี วิตในที่ สุด

3. หากเพื่อนชักชวนนักเรี ยนให้ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ไม่เหมาะสม นักเรี ยนควรปฏิบตั ิอย่างไร
ควรปฏิเสธ ชี ถ้ ึงผลกระทบของสิ่ งที่ไม่ เหมาะสม และแนะแนวทางที่ถกู ต้ องให้ เพื่อนคนนั้น
ได้ ปฏิบัติตาม
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4. นักเรี ยนคิดว่าจะต้องปรับปรุ งตนเองอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะสร้างสัมพันธภาพอันดีกบั บุคคลอื่น
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน

5. การสร้างเสริ มสัมพันธภาพในครอบครัวมีแนวทางในการปฏิบตั ิอย่างไร
1) ความผูกพันในครอบครั ว สามีภรรยาต้ องช่ วยกันประคับประคองชี วิตครอบครั วให้
ราบรื่ นมัน่ คง และช่ วยกันเลี ้ย งดู ลูก ด้ ว ยความรั ก และเอาใจใส่
2) การเอาใจใส่ คือ การให้ ความสนใจและสนับสนุนตามความต้ องการอย่ างเหมาะสม การ
เอาใจใส่ ต้องมีความพอดี เช่ น ลูกจะเรี ยนแล้ วกลับบ้ านกี่โมงก็ได้ ไม่ มีใครสนใจ จะทําให้
ครอบครั ว
มีสภาพเหมือนต่ างคนต่ างอยู่
3) ความเข้ าใจ สิ่ งที่ครอบครั วควรเข้ าใจกันก็คือ ลักษณะนิสัยใจคอ ข้ อดี ข้ อบกพร่ องของ
แต่ ละคนเพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการอยู่ร่วมกันหรื อปรั บตัวเข้ าหากัน
4) การพูดจา เป็ นสิ่ งสําคัญที่จะสร้ างหรื อทําลายสัมพันธภาพอันอบอุ่นในครอบครั ว นอกจาก
การพูดจาสุภาพและให้ เกียรติกันแล้ ว สมาชิ กในครอบครั วควรรู้ จักการแสดงความรู้ สึกที่ ดีต่อกัน

6. ปั ญหาความขัดแย้งที่เกิดจากแนวคิดและความเชื่อเป็ นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มเพือ่ น
ได้อย่างไร
เกิดได้ จากการยึดมัน่ ถือว่ าว่ าสิ่ งที่ตนเองเชื่ อถือเป็ นสิ่ งที่ ถกู ต้ องที่สุดแล้ ว และ
ต้ องการให้ เพื่อน ๆ เชื่ อถือตามตนเองโดยไม่ คาํ ถึงถึงเหตุผลที่ ถกู ต้ อง
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ใบกิจกรรมที่ 24 ความสําคัญของการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
และการป้ องกันโรคในชุมชน
 วิเคราะห์ความสําคัญของการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน โดยเติม
แผนผังที่กาํ หนด
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ใบกิจกรรมที่ 25 โรคที่เป็ นปั ญหาในชุมชน
 ยกตัวอย่างโรค 1 โรคที่เป็ นปั ญหาในชุมชนของตนเอง และวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ของการเกิดโรค โดยใช้ผงั ก้างปลาพร้อมกับเขียนแนวทางการป้ องกันโรค
แนวคําตอบ

แนวทางการป้องกันโรค มีดงั นี้
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน ตัวอย่ างเช่ น
– ไม่ ควรรั บประทานอาหารที่สุก ๆ ดิบ ๆ
– ควรสวมรองเท้ าขณะเดินออกจากบ้ าน
– ควรล้ างมือก่ อนรั บประทานอาหาร
– ควรดื่มนํา้ ที่สะอาด
– ควรถ่ ายอุจจาระลงในส้ วมอย่ างถูกหลักสุขาภิบาล
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ใบกิจกรรมที่ 26 แนวร่ วมสุ ขภาพในชุมชน
 เขียนกลวิธีการสร้างแนวร่ วมในชุมชนเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคใน
ชุมชนของตนเอง
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน ตัวอย่ างเช่ น
– ให้ สมาชิ กในชุมชนมีส่วนร่ วมในการกําหนดปั ญหาและความต้ องการของชุมชน
– ให้ สมาชิ กในชุมชนมีส่วนร่ วมในการวางแผนแก้ ไขปั ญหาสุขภาพต่ าง ๆ ให้ เกิดประสิ ทธิ ภาพ
สูงสุด
– ให้ สมาชิ กมีส่วนร่ วมในการจัดทําโครงการหรื อกิจกรรมสุขภาพที่กาํ หนดไว้
– ให้ สมาชิ กมีส่วนร่ วมในการประเมินผล เช่ น ร่ วมตรวจสอบผลการจัดทําโครงการ
– ให้ สมาชิ กมีส่วนร่ วมในการบํารุ งรั กษาผลประโยชน์ ที่ได้ รับ โดยสมาชิ กในชุมชนนําผลการ
จัดทําโครงการหรื อกิจกรรมสุขภาพไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ครอบครั ว และชุมชน

360

ใบกิจกรรมที่ 27 การดูแลสุ ขภาพในชุมชน
 ศึกษาลักษณะการดํารงชีวิต และการดูแลสุ ขภาพของบุคคลในชุมชนของตนเอง และ
บันทึกผลลงในแบบบันทึก พร้อมกับนํามาอภิปรายร่ วมกับเพือ่ นในชั้นเรี ยน
แบบบันทึกผล
1. สภาพของชุมชน

2. การดํารงชีวิตของคนในชุมชน

3. ความสนใจ/การดูแลสุ ขภาพของคนในชุมชน

4. สิ่ งที่ควรพัฒนาหรื อปรับปรุ งสภาพของชุมชน
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ใบกิจกรรมที่ 28 โครงงานการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
และการป้ องกันโรคในชุมชน
 แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน ศึกษาค้นคว้าความรู ้เรื่ อง บทบาทของวัยรุ่ นต่อการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน แล้วร่ วมกันจัดทําโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชนมา 1 โครงงาน โดยเขียนการทําโครงงานอย่างสรุ ปลงใน
แบบบันทึกที่กาํ หนดให้
แบบบันทึกการทําโครงงาน
1. ชื่อโครงงาน
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
1)
2)
3)
2. ความสําคัญ

3. วัตถุประสงค์

4. สมมุติฐาน
5. วัสดุอุปกรณ์และแหล่งศึกษาข้อมูล

6. วิธีการศึกษา

4)
5)
6)
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ใบกิจกรรมที่ 29 สรุ ปความเข้าใจด้วยแผนที่ความคิด
 เติมแผนที่ความคิดเรื่ อง หลักการพิจารณาสื่ อโฆษณาเพือ่ การเลือกบริ โภคอย่างฉลาด
และปลอดภัยให้ถูกต้องและสมบูรณ์
แนวคําตอบ

เนือ้ หาของข้ อความโฆษณาต้ องไม่ ผิด
กฎหมายหรื อศีลธรรม หรื อนําไปสู่ความ
เสื่ อมเสี ยทางวัฒนธรรมของชาติ

ข้ อความโฆษณาต้ องไม่ เป็ นเท็จ

หลักการพิจารณาสื่ อโฆษณา
เพือ่ การเลือกบริโภคอย่ าง
ฉลาดและปลอดภัย

ข้ อความโฆษณาต้ องไม่ เป็ นสิ่ งที่เกิน
ความเป็ นจริ ง

เนือ้ หาของข้ อความโฆษณาต้ องไม่
สร้ างความแตกแยกหรื อเสื่ อมเสี ยความ
สามัคคีในหมู่ประชาชน

ข้ อความโฆษณาอย่ างอื่นตามที่กาํ หนด
ในกฎกระทรวงที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจต้ องระบุ
ข้ อความให้ ครบถ้ วน หากฝ่ าฝื นมีโทษตาม
กฎหมาย
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ใบกิจกรรมที่ 30 สํารวจสื่ อโฆษณาสิ นค้าและบริ การ
 สํารวจและรวบรวมข้อความจากสื่ อโฆษณาสิ นค้าและบริ การชนิดต่าง ๆ (หนังสื อพิมพ์
นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ ป้ ายโฆษณา ฯลฯ) มา 3 ข้อความ นํามาวิเคราะห์วา่ เป็ นสื่ อโฆษณาที่ดี
หรื อไม่ดีอย่างไร และควรตัดสิ นใจซื้อหรื อใช้บริ การหรื อไม่ โดยบันทึกลงในแผนผังที่กาํ หนดให้
ข้ อความโฆษณาที่ 1
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

ผลการวิเคราะห์
...........................................................
...........................................................
...........................................................

ข้ อความโฆษณาที่ 2
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

ผลการวิเคราะห์
.............................................................
.............................................................
.............................................................

ข้ อความโฆษณาที่ 3
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

ผลการวิเคราะห์
.............................................................
.............................................................
.............................................................

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อความโฆษณาทั้ง 3 ข้ อความ
1. ข้อความโฆษณาใดเป็ นข้อความที่เป็ นไปตามข้อเท็จจริ งมากที่สุด เพราะเหตุใด
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน

2. ถ้าเลือกซื้อสิ นค้าหรื อบริ การได้ 1 ชนิดจากข้อความโฆษณาทั้ง 3 ข้อความ นักเรี ยนจะเลือกซื้อ
สิ นค้าหรื อบริ การใด เพราะเหตุใด
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน
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ใบกิจกรรมที่ 31 ทดลองออกแบบสื่ อโฆษณาที่ดีต่อผูบ้ ริ โภค
1. ออกแบบข้อความและภาพประกอบการทําสื่ อโฆษณาผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ จากกรณี ตวั อย่างที่
กําหนดให้ดา้ นล่าง โดยสมมุติให้นกั เรี ยนเป็ นนักโฆษณาและถูกว่าจ้างจากผูป้ ระกอบการ
ให้ทาํ การโฆษณาสิ นค้า (การออกแบบสื่ อโฆษณาจะต้องนําหลักการผลิตสื่ อโฆษณาที่ดี
ต่อผูบ้ ริ โภคมาประกอบการจัดทําสื่ อ)
2. เขียนโครงร่ างการออกแบบข้อความ และการจัดวางภาพประกอบลงในกรอบสี่ เหลี่ยมที่
กําหนดให้
3. นําโครงร่ างการออกแบบไปจัดทําสื่ อโฆษณาจริ ง นําเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรี ยนและให้
เพื่อน ๆ ร่ วมกันให้คะแนน
กรณีตวั อย่ าง: รายละเอียดการว่ าจ้ างงาน
 บริษทั ผู้จ้าง บริ ษทั วัฒนาพานิช คอสเมติกส์ จํากัด
 รายละเอียดการว่ าจ้ างงาน โฆษณาสิ นค้าผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์กระตุน้ การซื้อสิ นค้าจากผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อเพิ่มยอดการจําหน่าย
 ลักษณะสิ นค้ า โลชัน่ บํารุ งผิวกาย
 คุณสมบัตขิ องสิ นค้ าทีต่ ้ องการเน้ น เมื่อใช้สินค้าชนิดนี้แล้วผูบ้ ริ โภคจะมีผวิ ขาวเนียนเป็ น
ธรรมชาติ ครบสู ตรทั้งบํารุ งผิว ฟื้ นฟูสภาพผิวที่เสี ย และป้ องกันอันตรายจากแสงแดด
กรอบสํ าหรับออกแบบสื่ อโฆษณา
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ใบกิจกรรมที่ 32 วิเคราะห์กรณี ศึกษาเรื่ องโรคมะเร็ งเต้านม
 ศึกษากรณี ตวั อย่างที่กาํ หนดให้ แล้วตอบคําถาม
เรื่องของกัลยา
กัลยาเป็ นวัยรุ่ นที่รักความสวยงาม จึงมักแต่งกายตามสมัยนิยมอยูเ่ สมอ แต่เมื่อมอง
กระจกทุกครั้งกัลยารู ้สึกว่ารู ปร่ างของเธอยังไม่ได้สัดส่ วนตามที่ตอ้ งการ อีกทั้งเพื่อน ๆ ของ
เธอมักจะล้อเลียนเรื่ องหน้าอกของเธอว่ามีขนาดเล็กเกินไป กัลยาจึงตัดสิ นใจไปทําศัลยกรรม
เต้านมให้มีขนาดใหญ่ข้ ึนตามคําแนะนําของเพื่อน แต่ 3 เดือนต่อมาหลังจากตื่นนอนตอนเช้า
กัลยาได้พบว่าตนเองมีอาการเจ็บเต้านมมาก และเมื่อคลํารอบ ๆ บริ เวณเต้านมก็พบว่ามีกอ้ น
แข็ง ๆ อยูภ่ ายในเต้านม
1) จากสถานการณ์ดงั กล่าวนักเรี ยนคิดว่ากัลยามีความเสี่ ยงต่อโรคใด
โรคมะเร็ งเต้ านม

2) นักเรี ยนคิดว่าลักษณะอาการของกัลยาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร
มีสาเหตุมาจากการเสริ มเต้ านม ทําให้ เกิดการอักเสบของเต้ านมจนอาจ
กลายเป็ นมะเร็ งเต้ านมได้

3) นักเรี ยนคิดว่ายังมีสาเหตุอะไรอีกบ้างที่ทาํ ให้เกิดโรคมะเร็ งเต้านม
1. กรรมพันธุ์
2. การได้ รับฮอร์ โมนเอสโตรเจนเกินขนาดหรื อใช้ เป็ นระยะเวลานาน
3. ผู้หญิงที่เป็ นโรคของเต้ านมเรื ้อรั ง
4. ผู้ที่ดื่มสุราจัด
5. ผู้ที่สัมผัสกับรั งสี
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4) ถ้านักเรี ยนเป็ นกัลยา นักเรี ยนจะปฏิบตั ิตามคําแนะนําของเพื่อนหรื อไม่ เพราะเหตุใด
แนวคําตอบ
ไม่ ปฏิบัติตามคําแนะนําของเพื่อนเพราะการทําศัลยกรรมเต้ านมเสี่ ยงต่ อการ
เกิดโรคมะเร็ งเต้ านม และควรมีความพึงพอใจในร่ างกายตามธรรมชาติของตนเอง

5) นักเรี ยนจะแนะนําวิธีการป้ องกันโรคดังกล่าวแก่กลั ยา อย่างไร
1. ไม่ ควรเสริ มเต้ านม
2. ควรรั กษาหั วนมให้ สะอาดอยู่เสมอ
3. หากพบหรื อสงสัยว่ ามีอาการผิดปกติควรรี บปรึ กษาแพทย์
4. หากมีอาการอักเสบหรื อเป็ นฝี ที่เต้ านมควรรี บรั กษา
5. ควรตรวจเต้ านมด้ วยตนเองทุกเดือน

กิจกรรมที่ 33 เติมแผนผังเรื่ องโรค เพิ่มความเข้าใจ
 เขียนสรุ ปสาเหตุ อาการ ข้อควรปฏิบตั ิ และการป้ องกันโรค ลงในแผนผังโรคที่
กําหนดให้ดงั ต่อไปนี้
สาเหตุ
โรคอวน

เกิดจากการรั บประทานอาหารในปริ มาณที่ มากเกินไป ขาดการ
การออกกําลังกาย ลักษณะที่ถ่ายทอดมากจากบรรพบุรุษและความ
ผิดปกติของร่ างกาย

อาการ

ข้ อปฏิบัติสําหรับผู้ป่วย

การป้องกัน

ผู้ที่เป็ นโรคอ้ วนจะมีสภาวะ
ร่ างกายมีการสะสมไขมันไว้
มากกว่ าคนปกติจะรู้ สึ กว่ า
เหนื่ อยง่ าย ปวดหลัง ปวดเข่ า
หายใจไม่ อิ่ม นอนกรน

1. ลดอาหารประเภทไขมัน แป้ ง
และนํา้ ตาลให้ น้อยลง
2. รั บประทานอาหารให้ ช้าลง
3. รั บประทานอาหารให้ ตรง เวลา
ในระหว่ างมือ้ ไม่ ควร
รั บประทานอาหารอื่ นอีก
4. ควรออกกําลังกาย

1. ลดอาหารประเภทไขมัน แป้ งและ
นํา้ ตาลให้ น้อยลง
2. งดผลไม้ ที่มีรสหวานจัด เช่ น
ทุเรี ยน ลําไย
3. เคีย้ วอาหารให้ ละเอียดก่ อนกลืน
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สาเหตุ
โรคหลอดเลือดสมอง

หลอดเลือดสมองตีบ ภาวะสิ่ งหลุดอุดตัน
หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดสมองแตก

อาการ

ข้ อปฏิบัติสําหรับผู้ป่วย

การป้องกัน

ความรู้ สึกสับสน
นํามาก่ อน แล้ วจึงเกิด
อาการอัมพาตของ
แขนขาขึน้ มีอาการชา
ตามัว2.มองเห็นภาพ
ซ้ อน พูดไม่ ได้ หรื อพูด
อ้ อแอ้ ถ้ าหลอดเลือด
ในสมองแตกและมี
การตกเลือดรุ นแรง
มักมีอาการหมดสติ
และเสี ยชี วิตภายใน
1–2 วัน

1. งดสูบบุหรี่ และงดเครื่ องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์
2. กินยาตามแพทย์ สั่ง
3. ในผู้ป่วยที่เกิดอาการ
อัมพาต ควรมีผ้ ดู ูแล โดย
ช่ วยพลิกตัวผู้ป่วยไปมา เพื่อ
ไม่ ให้ เกิดแผลกดทับ และ
ช่ วยบริ หารข้ อให้ กับผู้ป่วย

1. งดสูบบุหรี่ และ
หลีกเลี่ยงการดื่ม
เครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์
ลดอาหารที่มีไขมัน
มาก และออกกําลังกายเป็ นประจํา
2. ไปรั บการตรวจ
ร่ างกายทุกปี
3. ผู้ป่วยที่ เป็ น
โรคหั วใจ ควรกิน
ยาตามแพทย์ สั่ง
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ใบกิจกรรมที่ 34 ประเมินความอ้วนของตนเอง
1. ประเมินความอ้วนของตนเอง โดยคํานวณหาค่าดัชนีมวลกาย
2. นําผลการประเมินความอ้วนของตนเองจากข้อที่ 1 มาวิเคราะห์วา่ เพราะเหตุใดจึงมีค่าดัชนี
มวลกายที่แสดงถึงการมีน้ าํ หนักน้อย นํ้าหนักตัวอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน หรื อนํ้าหนักเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน พร้อมกับเสนอแนวทางการควบคุมนํ้าหนักให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
3. บันทึกผลการทํากิจกรรมลงในแบบบันทึกผล
แบบบันทึกผล
ผลการประเมินความอ้ วน
1) การคํานวณหาค่าดัชนีมวลกาย( Body Mass Index: BMI )
ดัชนีมวลกาย =

กิโลกรัมต่อตารางเมตร

2) สรุ ปผลการประเมินได้วา่

3) เพราะเหตุใดจึงได้ผลการประเมินดังกล่าว

4) แนวทางการควบคุมนํ้าหนักให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีดงั นี้
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ใบกิจกรรมที่ 35 วางแผนการควบคุมนํ้าหนัก
 วางแผนการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายเพื่อควบคุมนํ้าหนัก ไม่ให้เป็ นโรค
อ้วน โดยเขียนบันทึกลงในเส้นบรรทัดด้านล่าง
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน ตัวอย่ างเช่ น
– แสดงตัวอย่ างการรั บประทานอาหารใน 1 วัน
มือ้ เช้ า ประกอบด้ วย ข้ าวกล้ อง/ต้ มจืดหมูสับตําลึง/กล้ วยนํา้ ว้ า
มือ้ ว่ างเช้ า นมสด
มือ้ กลางวัน ประกอบด้ วย ก๋ วยเตี๋ยวผัดซี อิ๊ว/ฝรั่ ง
มือ้ เย็น ประกอบด้ วย ข้ าวกล้ อง/ต้ มยําปลาทูใส่ เห็ด/มะละกอสุก
– แสดงตัวอย่ างการออกกําลังกายใน 1 สัปดาห์
วันจันทร์ เดินเร็ ว 40 นาที
วันพุธ ว่ ายนํา้ 30 นาที
วันศุกร์ เต้ นแอโรบิก 30 นาที
วันเสาร์ เล่ นโยคะ 45 นาที
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ใบกิจกรรมที่ 36 อธิ บายความรู ้เรื่ องการประเมินภาวะสุ ขภาพ
 อธิบายความหมายขององค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการประเมินภาวะสุ ขภาพของตนเอง
และสมาชิกในครอบครัว โดยเติมลงในกรอบที่กาํ หนดให้
1)

ด้ านร่ างกาย

2)

ด้ านร่ างกาย

คือ การรั บรู้ สภาพทางด้ านร่ างกายของบุคคล
ซึ่ งมีผลต่ อชี วิตประจําวัน เช่ น การรั บรู้ สภาพความ
สมบูรณ์ แข็งแรงของร่ างกาย การรั บรู้ ถึงความสุข
สบาย ไม่ มีความเจ็บปวด การรั บรู้ ถึงความสามารถที่
จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่ างกายได้ การรั บรู้ ถึง
ความสามารถในการปฏิ บัติกิจวัตรประจําวันได้

คือ การรั บรู้ สภาพทางด้ านจิตใจของตนเอง
เช่ น การรั บรู้ ความรู้ สึ กทางบวกที่บุคคลอื่นที่ มีต่อ
ตนเอง การรั บรู้ ถึงความรู้ สึกภาคภูมิใจในตนเอง
ความมัน่ ใจในตนเอง ความสามารถในการรั บรู้
เรื่ องราวต่ าง ๆ การรั บรู้ เกี่ยวกับ ความเชื่ อเรื่ องต่ าง ๆ
ของตนเองที่มีผลต่ อการดําเนินชี วิต เป็ นต้ น
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3)

ด้ านความสั มพันธ์
ทางสั งคม

4)

ด้ านสิ่ งแวดล้ อม

คือ การรั บรู้ เรื่ องความสัมพันธ์ ของตนกับ
บุคคลอื่น การรั บรู้ ถึงการที่ได้ รับความช่ วยเหลือจาก
บุคคลอื่นในสังคม การรั บรู้ ว่าตนเองเป็ นผู้ให้ ความ
ช่ วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมด้ วย

คือ การรั บรู้ เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้ อมที่ มีผลต่ อ
การดําเนินชี วิต เช่ น การรั บรู้ ว่ าตนมีชีวิตอยู่อย่ าง
อิสระ ไม่ ถกู กักขัง มีความปลอดภัยและความมัน่ คง
ในชี วิต การรั บรู้ ว่าได้ อยู่ในสิ่ งแวดล้ อมทางกายที่ดี
ปราศจากมลพิษต่ าง ๆ การคมนาคมสะดวก เป็ นต้ น
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ใบกิจกรรมที่ 37 ร่ วมกันประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
ของสมาชิกในครอบครัว
1. ร่ วมสนทนากับสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพของแต่ละคน และ
สรุ ปโดยสร้างเป็ นแผนที่ความคิด
แนวคําตอบ
แม่ มีความเครี ยด
กับชี วิตเกินไป
พ่ อสูบบุหรี่

พี่สาวไปเที่ยวและ
กลับบ้ านมืดคํา่

น้ องสาวกินอาหารมากเกินความ
ต้ องการของร่ างกายทําให้ อ้วน

พฤติกรรมเสี่ ยงทาง
สุ ขภาพของสมาชิก
ในครอบครัว

น้ องชายไม่ ชอบรั บประทานยา
ตามที่แพทย์ สั่ง

ตัวฉั นไม่ ชอบออกกําลังกาย

2. ตอบคําถามต่อไปนี้
1) มีพฤติกรรมเสี่ ยงใดของสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วนที่สุด เพราะอะไร
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยนตัวอย่ าง เช่ น แม่ มีความเครี ยดกับชี วิต
เพราะหากแม่ เครี ยดกับชี วิตมากเกินไปอาจก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อคนใน
ครอบครั วและอาจทําให้ มีอาการปวดศีรษะได้
2) มีแนวทางแก้ไขพฤติกรรมเสี่ ยงของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวอย่างไร จงอธิบาย
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยนตัวอย่ าง เช่ น ควรให้ สมาชิ กใน
ครอบครั วทํากิจกรรมร่ วมกัน เช่ นไปเที่ยวตามสถานที่ ท่องเที่ ยว เล่ นกีฬา เป็ นต้ น
3) ถ้าพฤติกรรมเสี่ ยงดังกล่าวของสมาชิกในครอบครัวไม่ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลเสี ย
อย่างไร
แนวคําตอบ สมาชิ กในครอบครั วจะมีสุขภาพไม่ ดี เจ็บป่ วยได้ ง่ายหรื อ
เป็ นโรคซึ่ งต้ องสูญเสี ยเวลาและทรั พย์ สินในการรั กษาโรค รวมทั้งอาจเกิดความ
ไม่ ปลอดภัยจากอันตรายต่ าง ๆ ได้
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ใบกิจกรรมที่ 38 วิเคราะห์กรณี ศึกษาและช่วยกันแก้ไขปั ญหา
 แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ศึกษากรณี ศึกษาที่กาํ หนดให้ และวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา
พร้อมกับเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาเขียนลงในแบบบันทึกด้านล่าง
กรณีศึกษา
ครอบครัวของนางสาวอิงอรเป็ นครอบครัวในสังคมเมือง สมาชิกในครอบครัวจึงมี
ชีวิตที่เร่ งรี บแข่งขันกับเวลา โดยพ่อมีอาชีพเป็ นวิศวกรบางครั้งต้องกลับบ้านมืดคํ่า ส่ วนแม่
เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนทํางาน 6 วันต่อสัปดาห์ จึงไม่ค่อยมีเวลาดูแลครอบครัวมากนัก
ด้วยภาระของการงานทําให้พอ่ และแม่มีความเครี ยดอยูเ่ สมอ ส่ งผลทําให้พ่อและแม่เจ็บป่ วย
บ่อย ๆ อิงอรรู ้สึกสงสารพ่อและแม่จึงรู ้สึกไม่มีความสุ ขไปด้วย ส่ วนน้องของอิงอรเป็ นวัยรุ่ น
ชายที่ติดเพื่อนและเพื่อนในกลุ่มส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมชอบสู บบุหรี่
แบบบันทึกการแก้ ไขปัญหา
ปั ญหาเรื่ อง...........................................................
1. ขอบเขตและสาเหตุของปั ญหา
• ลักษณะปัญหา
พฤติกรรมของคนในครอบครั วพ่ อต้ องกลับบ้ านมืดคํา่ ส่ วนแม่ ต้องทํางาน 6 วัน
ต่ อสั ปดาห์ จึ งทําให้ น้องชายไปคบกับเพื่อนที่ มีพฤติกรรมชอบสูบบุหรี่
• สาเหตุของปั ญหา
พ่ อและแม่ ไม่ มีเวลาดูแลครอบครั วจึ งก่ อให้ เกิดปั ญหา
2. ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
1) พ่ อและแม่ ควรมีเวลาให้ กับลูก
2) การคุยกันอย่ างมีเหตุผลในครอบครั วเมื่อเกิดปั ญหา
3) การให้ ความรั กความอบอุ่นภายในครอบครั ว
4) ควรหาเวลาว่ างไปพักผ่ อนเที่ ยวกับครอบครั วเพื่อลดความตึงเครี ยดในครอบครั ว
5) ควรหากิจกรรมยามว่ างทําร่ วมกัน เช่ น เล่ นกีฬา ร้ องเพลง สวดมนต์ นั่งสมาธิ เป็ นต้ น
3. แผนการดําเนินงานแก้ไขปั ญหา
พ่ อและแม่ ควรมีเวลาให้ ลูกเพื่อสร้ างความอบอุ่นภายในครอบครั วและควรหา
เวลาว่ างพักผ่ อนในครอบครั วเพื่อลดความตึงเครี ยดภายในครอบครั ว
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ใบกิจกรรมที่ 39 เสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหา
สุ ขภาพของครอบครัว
 นําผลการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 38 และข้อมูลที่ได้จากการฝึ กปฏิบตั ิในการใช้แบบประเมิน
สุ ขภาวะ ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) มาจัดทําแผนพัฒนา
สุ ขภาพของตนเองและครอบครัว และบันทึกลงในแบบบันทึกผลที่กาํ หนดให้
แบบบันทึกผล
แผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
1. ประเด็นสุ ขภาพด้านที่จะพัฒนา ได้แก่

1) ด้ านการบริ โภคที่ ไม่ เหมาะสม
2) ด้ านการออกกําลังกาย
3) ด้ านพฤติกรรมเสี่ ยงต่ อการบริ โภคที่ไม่ เหมาะสม
4) ด้ านพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ เหมาะสม
5) ด้ านปั ญหายาเสพติด
2. แผนพัฒนาสุ ขภาพ มีข้ นั ตอนการดําเนินการ ดังนี้
1) ตรวจสอบประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงของบุคคลโดยใช้ แบบประเมิน
สุขภาวะและแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงของบุคคล
2) นําคะแนนรวมมาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ การแปลผล
3) ออกแบบโปรแกรมแล้ วนําไปปฏิบัติ เช่ น
3.1 การวางแผนการรั บประทานอาหาร โดยการวางแผนการ
รั บประทานอาหารตามหลักธงโภชนาการ
3.2 การวางแผนการออกกําลังกาย ควรเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
เพศ วัย อายุ และสุขภาพ
เมื่อจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครั วแล้ ว ต้ องนํา
แผนที่จัดทําขึน้ ไปปฏิบัติอย่ างเคร่ งครั ด เพราะจะไม่ เกิดประโยชน์ อันใดเลย
ถ้ าแผนพัฒนาสุขภาพที่ได้ กาํ หนดไม่ ได้ นาํ มาปฏิบัติจริ ง
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ใบกิจกรรมที่ 40 ทบทวนความรู ้ ควบคู่ความเข้าใจ
 ตอบคําถามต่อไปนี้
1. นักเรี ยนมีบทบาทอย่างไรต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคในชุมชนของตนเอง

แนวคําตอบ
สนใจและติดตามข่ าวสารสุขภาพในชุมชนของตนเองอยู่เสมอ และให้ ความร่ วมมือใน
การจัดทําโครงการสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน รวมทั้งอาจเป็ นอาสาสมัครรณรงค์
เพื่อสร้ างความรู้ ทางด้ านสุขภาพและการป้ องกันโรคให้ แก่ คนในชุมชน

2. ข้อความโฆษณาที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภคมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
1. ข้ อความที่เป็ นเท็จหรื อเกินความจริ ง
2. ข้ อความที่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสิ นค้ าหรื อบริ การ ไม่ ว่าจะ
กระทําโดยใช้ หรื ออ้ างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งอันไม่ เป็ นความจริ ง หรื อ
เกินความจริ งหรื อไม่ กต็ าม
3. ข้ อความที่เป็ นการสนับสนุนโดยตรงหรื อโดยอ้ อมให้ มีการกระทําผิดกฎหมาย หรื อ
ศีลธรรม หรื อนําไปสู่ความเสื่ อมเสี ยในวัฒนธรรมของชาติ
4. ข้ อความที่จะทําให้ เกิดความแตกแยก หรื อเสื่ อมเสี ยความสามัคคีในหมู่ประชาชน
5. ข้ อความอย่ างอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงที่ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจต้ องระบุข้อความ
ให้ ครบถ้ วน หากฝ่ าฝื นมีโทษตามกฎหมาย
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3. โรคไม่ติดต่อที่เป็ นปั ญหาสุ ขภาพของคนไทยที่สาํ คัญมีอะไรบ้าง และเลือกอธิบายสาเหตุ อาการ
และการป้ องกันโรคมา 1 โรค
แนวคําตอบ
โรคไม่ ติดต่ อที่เป็ นปั ญหาสุขภาพของคนไทยที่ สาํ คัญ ได้ แก่ โรคมะเร็ ง โรคความดัน
โลหิ ตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหั วใจ โรคเกี่ยวกับปอด โรคเกี่ยวกับไต โรคที่เกี่ยวกับตับ
และตับอ่ อน โรคภูมิค้ ุมกันบกพร่ องเนื่องจากไวรั ส (HIV) วัณโรคทุกชนิด
โรคหั วใจขาดเลือดมีสาเหตุจากรั บประทานอาหารที่มีไขมันสูง ขาดการออกกําลังกาย
สูบบุหรี่ และเป็ นโรคความดันโลหิ ตสูง อาการจะมีอาการจุกแน่ นหน้ าอก และเจ็บร้ าวมาที่
ไหล่ ซ้าย และอาจรุ นแรงจนเกิดภาวะหั วใจวายและเสี ยชี วิตได้ มีแนวทางการป้ องกันโรค
ได้ แก่ ออกกําลังกายอย่ างสมํา่ เสมอ รั บประทานอาหารที่มีไขมันตํา่ และไม่ สูบบุหรื่

4. การวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัวหมายถึงอะไร และถ้าครอบครัวของนักเรี ยน
ไม่ร่วมกันวางแผนพัฒนาสุ ขภาพจะเกิดผลเสี ยอย่างไร
การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครั ว หมายถึง การกําหนดแนวทางใน
การเลือกรู ปแบบการปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครั ว เพื่อนํามาสู่ สุขภาวะที่
สมบูรณ์ ทั้งทางร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยนําผลการประเมินภาวะสุขภาพและ
พฤติกรรมเสี่ ยงมาใช้ เป็ นข้ อมูลในการวางแผนพัฒนาสุขภาพให้ ได้ ผลดี และถ้ าครอบครั วไม่
มีการวางแผนพัฒนาสุขภาพย่ อมทําให้ ทุกคนในครอบครั วมีสุขภาพที่ไม่ ดีหรื อไม่ สามารถ
แก้ ไขปั ญหาสุขภาพที่ ตรงกับปั ญหาที่แท้ จริ งได้
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ใบกิจกรรมที่ 41 กรณี ศึกษาเรื่ อง ข้อปฏิบตั ิในการใช้ยา
 วิเคราะห์กรณี ศึกษาที่กาํ หนดให้ แล้วตอบคําถาม
นางสาวศิริลกั ษณ์กินยาตามที่แพทย์สงั่ เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ จนครบตาม
ขนาดและรายการยาที่แพทย์ให้กินแต่กย็ งั มีอาการไม่ดีข้ ึน ซึ่งรายการยาที่ศิริลกั ษณ์
กินประกอบไปด้วยยากินก่อนอาหาร ศิริลกั ษณ์กินยาขนานนั้นก่อนการ
รับประทานอาหาร 5–10 นาที และยาหลังอาหารก็รับประทานยาหลังอาหาร 30
นาที และยาบางชนิดต้องกินจนหมด ศิริลกั ษณ์กป็ ฏิบตั ิตาม
คําถาม
1) เพราะเหตุใดนางสาวศิริลกั ษณ์จึงไม่หายจากอาการป่ วย
เพราะกินยาไม่ ถกู ต้ อง

2) ให้นกั เรี ยนแนะนําหลักการใช้ยาที่ถูกต้องให้กบั ศิริลกั ษณ์
แนวคําตอบ
การกินยาที่ถกู ต้ องจะต้ องปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่ างเคร่ งครั ด
โดยยาก่ อนอาหารให้ กินก่ อนอาหาร 1 ชั่วโมง หรื ออย่ างน้ อย 30 นาที เพราะยาประเภท
นีจ้ ะทํางานได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพในเวลาที่กระเพาะอาหารว่ าง ส่ วนยาหลังอาหารต้ อง
กินหลังอาหารไม่ เกิน 15 นาที และยาที่ต้องกินจนหมดจะต้ องกินให้ ครบแม้ จะหายจาก
อาการป่ วยแล้ วก็ตาม เพราะถ้ ากินไม่ หมดอาจทําให้ เกิดการดือ้ ยาชนิดนั้นในภายหลังได้

378

ใบกิจกรรมที่ 42 วิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ยา
 วิเคราะห์ข่าวจากตัวอย่างที่กาํ หนดให้ แล้วตอบคําถาม
สาวสวยเฉียดตาย หลงเชื่อกินยาปลอม
เรื่ องราวที่เป็ นอุทาหรณ์ของคุณเมย์ เปิ ดเผยว่า ซื้อยาที่เรี ยกว่าผงบุก มาจากซุปเปอร์มาเกต ที่คุน้ เคยและเปิ ด
มานานน่าเชื่อถือ โดยมีการโฆษณาว่า มีส่วนผสมของผงบุกและผลส้มแขก โดยไม่คิดว่าเป็ นยาปลอม หรื อมี
อันตราย โดยรับประทานมาได้ประมาณหนึ่งเดือน เริ่ มมีอาการเหนื่อย มีไข้ แต่คิดว่าเพลียหรื อไม่สบายธรรมดา
จนเมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผา่ นมา ไปหาหมอที่คลินิก หมอจึงถามว่าไปกินอะไรมาก ตอนนั้นอาการค่อนข้างหนัก
มีอาการหนาวสัน่ มีตุ่มขึ้นตามตัว หมอจึงขอยาตัวนี้ไปตรวจ พบว่ามีส่วนผสมของไซบูทามีน ซึ่งเป็ นยาควบคุม
พิเศษ มีผลข้างเคียงรุ นแรง เช่น ภาวะหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดในสมองแตก หัวใจหยุดเต้น อาจเสี ยชีวิตได้ และ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาห้ามใช้โดยเด็ดขาด นอกจากนี้ยงั พบว่า เลขทะเบียนอย.ก็เป็ นเลขทะเบียนที่ถูกยกเลิกไปแล้ว
ยานี้จึงเป็ นยาปลอม คุณเมย์เล่าต่อว่าผลของยาตัวนี้ทาํ ให้เธอเกิดอาการแพ้อย่างรุ นแรง ตุ่มพองขยายออก ขึ้นที่ปาก
คอ หลัง และเริ่ มแตก มีเลือดนํ้าเหลืองไหลออกมาติดเสื้ อตามองไม่เห็น หมอยังบอกว่าไม่น่าจะรอด
ทีม่ า: หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 19 กันยายน 2557

คําถาม
1. ประเด็นสําคัญของข่าวเสนอเกี่ยวกับเรื่ องอะไร
แนวคําตอบ
กินยาลดความอ้ วนปลอมแล้ วเกิดผลข้ างเคี ยง

2. อาการสําคัญของการแพ้ยาของลูกจ้างสาวที่ปรากฏมีลกั ษณะอย่างไรบ้าง

แนวคําตอบ
ตุ่มพองขยายออก ขึน้ ที่ ปาก คอ หลัง และเริ่ มแตก มีเลือดนํา้ เหลืองไหลออกมาและมี
อาการหนาวสั่น
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3. จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างสาวสามารถสรุ ปได้ว่ายาแผนโบราณมีอนั ตรายหรื อไม่ อย่างไร
แนวคําตอบ
มีอันตรายเพราะพบว่ ามีส่วนผสมของไซบูทามีนซึ่ งเป็ นยาควบคุมพิเศษ มีผลข้ างเคียง
รุ นแรง

4. ถ้านักเรี ยนเป็ นคุณเมย์นกั เรี ยนจะรักษาอาการป่ วยด้วยวิธีการใด
แนวคําตอบ
ไปเข้ ารั บการรั กษาจากแพทย์ ผ้ ชู าํ นาญการ

5. ถ้านักเรี ยนรู ้จกั กับคุณเมย์ นักเรี ยนจะแนะนําเรื่ องการรับประทานยาลดความอ้วนอย่างไร

แนวคําตอบ
ให้ กินยาตามที่ แพทย์ ผ้ ชู าํ นาญการสั่งเท่ านั้น ไม่ ควรไปซื อ้ ยาลดความอ้ วนมากินเอง
และให้ ออกกําลังกาย
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ใบกิจกรรมที่ 43 เรี ยงความเรื่ อง สวัสดิภาพกับการดํารงชีวิต
 เขียนเรี ยงความเรื่ อง สวัสดิภาพกับการดํารงชีวติ ลงในเส้นบรรทัดด้านล่าง แล้ว
แลกเปลี่ยนกันอ่านกับเพือ่ นในชั้นเรี ยน
สวัสดิภาพกับการดํารงชีวติ
(พิจารณาการเขียนเรี ยงความและการแสดงเหตุผลประกอบและความสมเหตุสมผล
ในการยกตัวอย่ างเหตุการณ์ ประกอบของนักเรี ยน)
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ใบกิจกรรมที่ 44 แผนผังความเข้าใจเรื่ อง สาเหตุของการติดสารเสพติด
 จับคู่กบั เพื่อนระดมสมองร่ วมกันวิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติดโดยเติมลงใน
ผังก้างปลาด้านล่าง

ถูกชักชวน ถูกหลอก
ให้ เสพสารเสพติด

อยากทดลอง
ความคึกคะนอง

อยู่ใกล้ สิ่งแวดล้ อม
ที่มีผ้ ตู ิดสารเสพติด
จํานวนมาก

สาเหตุ
ของการ
ติดสาร
เสพติด
ปั ญหาสุขภาพ โดย
ต้ องใช้ ยาช่ วยบรรเทา
อาการเจ็บปวด

ครอบครั วแตกแยก

แก้ ปัญหาชี วิต
โดยใช้ สารเสพติด
เป็ นที่พึ่ง
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ใบกิจกรรมที่ 45 แผนผังความเข้าใจเรื่ อง ภัยจากสารเสพติด
 เติมแผนผังเรื่ อง ภัยจากสารเสพติดที่กาํ หนดให้ถูกต้องและสมบูรณ์
1.

ลักษณะของฝิ่ น
เป็ นสารเสพติดที่ได้ จากยางของ
ผลฝิ่ น มีลกั ษณะเหนียว สี นา้ํ ตาลไหม้

อาการเมือ่ ขาดยา
จะมีอาการหงุดหงิด ฉุนเฉี ยว นํา้ มูก
นํา้ ตาไหล ปวดบิดท้ องอย่ างรุนแรง หายใจ
ลําบาก

อาการของผู้เสพ
จิตใจเลื่อนลอย ซึ ม พูดวกไปวนมา
อารมณ์ ดี ความคิ ดและการตัดสิ นใจ
เชื่ องช้ า และอ่ อนเพลียง่ าย

โทษ
มีฤทธิ์ กดสมองส่ วนกลางและ
ไขสันหลัง
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2.

ลักษณะของยาบ้ า
มีลกั ษณะเป็ นยาเม็ดกลมแบน มี
สี สันต่ าง ๆ เช่ น สี ขาว เหลือง นํา้ ตาลม่ วง
ประกอบไปด้ วยสารแอมเฟตามีน

อาการเมือ่ ขาดยา
หงุดหงิด ซึ มเศร้ า อ่ อนเพลีย
ง่ วงนอน หิ วบ่ อย

อาการของผู้เสพ
อาการเมื่อเสพตอนแรก ๆ จะมี
ความสุข สนุกสนาน คลายเครี ยด ตื่นตัว
แต่ เมื่อเสพไปนาน ๆ จะทําให้ ประสาท
มึนงง นอนไม่ หลับ อารมณ์ แปรปรวน

โทษ
โทษเฉี ยบพลันจะมีอาการเวียน
ศีรษะ นอนไม่ หลับ หนาวสั่น หั วใจเต้ นเร็ ว
และผลที่เกิดจากการใช้ ยาติดต่ อเป็ นเวลานาน
จะทําให้ ร่างกายทรุ ดโทรม สมองเสื่ อม
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ใบกิจกรรมที่ 46 รวบรวมข่าวปั ญหาความรุ นแรงในเด็ก
 แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน รวบรวมข่าวเกี่ยวกับปัญหาความรุ นแรงในเด็กมา 2 ข่าว แล้ว
ร่ วมกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุและหาแนวทางป้ องกันแก้ไข โดยบันทึกผลการทํากิจกรรมลงในแบบ
บันทึกด้านล่าง
ข่าวที่ 1 เรื่ อง..................................................................................................................
 สาระสําคัญของข่าว.................................................................................................
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 สาเหตุของปั ญหา.....................................................................................................
 แนวทางป้ องกันแก้ไข..............................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ข่าวที่ 2 เรื่ อง..................................................................................................................
 สาระสําคัญของข่าว.................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน.
 สาเหตุของปั ญหา.....................................................................................................
 แนวทางป้ องกันแก้ไข..............................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 47 สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุจากการเดินทาง
 จับคู่กบั เพื่อนระดมสมองร่ วมกันวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุจากการเดินทาง
โดยเติมลงในผังก้างปลาด้านล่าง

ความประมาท
ขาดความ
ระมัดระวัง

การฝ่ าฝื นกฎ
จราจร

สภาพแวดล้ อม
ที่ง่ายต่ อการ
เกิดอุบัติเหตุ
เช่ น มีพายุ
มีหมอกจัด

การเกิด
อุบัตเิ หตุ
จากการ
เดินทาง
เครื่ องยนต์ ของ
พาหนะเกิด
การชํารุ ด

ปั ญหาสุขภาพ
ร่ างกายของ
ผู้ขบั ขี่พาหนะ

สภาพจิ ตใจ
ที่ไม่ ปกติของ
ผู้ขบั ขี่
ยานพาหนะ
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ใบกิจกรรมที่ 48 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถิติอุบตั ิเหตุ
จากการจราจรทางบก
 แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ร่ วมกันศึกษาค้นคว้าเรื่ อง สถิติอุบตั ิเหตุจากการจราจรทางบก
ในปั จจุบนั และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่กาํ หนดให้ในข้อ 2–4
1. สถิติอุบตั ิเหตุจากการจราจรทางบกสรุ ปได้ดงั นี้
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน

2. ผลกระทบของอุบตั ิเหตุที่มีต่อสุ ขภาพของประชาชน
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยนตัวอย่ างเช่ น อาจเกิดจากภาวะสุขภาพที่ไม่ ดี ความ
พิการหรื อเจ็บป่ วยรวมทั้งการอ่ อนเพลียและเหน็ดเหนื่อยจนเกินไปซึ่ งเป็ นสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุได้ มาก

3. ผลกระทบของอุบตั ิเหตุที่มีต่อเศรษฐกิจของชาติ
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยนตัวอย่ าง เช่ น เมื่อเกิดอุบัติเหตุซึ่งทําให้ เกิดความ
สูญเสี ยแก่ ตัวบุคคล สูญเสี ยทางด้ านทรั พย์ สิน สูญเสี ยทางแรงงานและผลผลิตทําให้ เกิด
ค่ าใช้ จ่ายทางการแพทย์ และค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีรวมถึงมูลค่ าความเสี ยหายที่เกิดขึน้ กับ
ยานพาหนะและทรั พย์ สินอื่น ๆ ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึน้ ของอุบัติเหตุจึงนับว่ ามีผลกระทบเชิ ง
เศรษฐกิจทั้งในระดับบุคคลและในระดับสังคมโดยรวมในวงกว้ าง

4. แนวทางในการป้ องกันเพื่อส่ งเสริ มสวัสดิภาพจากการจราจรทางบก
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยนตัวอย่ าง เช่ น
– ผู้ขบั ขี่จะต้ องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่ างเคร่ งครั ด
– ก่ อนจะใช้ ยานพาหนะทุกครั้ ง ควรตรวจดูสภาพรถให้ เรี ยบร้ อย
– ไม่ ควรห้ อยโหนรถเพราะอาจพลัดตกลงมา
– ไม่ ควรหยอกล้ อกันหรื อใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ขณะข้ ามถนน
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ใบกิจกรรมที่ 49 วิเคราะห์ภาพการเดินทางทางนํ้าและตอบคําถาม
 วิเคราะห์สถานการณ์จากภาพที่กาํ หนดให้และตอบคําถาม
1.

• ผลที่เกิดขึ้น
โป๊ ะอาจล่ ม ทําให้ เกิดอุบัติเหตุ
ผู้โดยสารจมนํา้ บาดเจ็บ และเสี ยชี วิตได้

• แนวทางการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ผู้โดยสารต้ องรอเรื อโดยสารที่ท่าจอด
เรื อที่กาํ หนดไว้ เท่ านั้น เมื่อเรื อจอดเทียบท่ าสนิท
แล้ วค่ อยเดินลงเรื ออย่ างระมัดระวัง

2.

• ผลที่เกิดขึ้น
เรื ออาจล่ ม ทําให้ เกิดอุบัติเหตุ เกิดการ
บาดเจ็บและสูญเสี ยชี วิตของผุ้โดยสารได้

• แนวทางการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
– สร้ างความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องกฎ ความ
ปลอดภัยในการโดยสารเรื อให้ กบั ผู้โดยสาร
– สร้ างจิตสํานึกเรื่ องความปลอดภัย
– ติดป้ ายรณรงค์ เรื่ องความปลอดภัยใน
การโดยสารเรื อ
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ใบกิจกรรมที่ 50 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุ ปความเข้าใจ
 แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิภาพในการ
โดยสารเครื่ องบิน และสรุ ปข้อมูลลงในแผนผัง
สาเหตุของอุบัตเิ หตุจากการโดยสารเครื่องบิน
ความบกพร่ องของสภาพเครื่ องบิน สภาพ
ภูมิอากาศที่ไม่ ดี ความประมาทของนักบิน และความ
รู้ เท่ าไม่ ถึงการณ์ ของผู้โดยสาร

ผลกระทบของอุบัตเิ หตุ
แนวคําตอบ
ผลกระทบทางกาย ทําให้ บาดเจ็บ พิการ
หรื อเสี ยชี วิต
ผลกระทบต่ อทรั พย์ สิน ทําให้ สูญเสี ย
ทรั พย์ สินและค่ าใช้ จ่ายในการรั กษาพยาบาล

หลักปฏิบัตเิ พือ่ ความปลอดภัย
ในการโดยสารเครื่องบิน
แนวคําตอบ
1. ไม่ นาํ สิ่ งของต้ องห้ ามขึน้ เครื่ องบิน เช่ น
มีด ปื น วัตถุระเบิด
2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการโดยสาร
เครื่ องบินอย่ างเคร่ งครั ด เช่ น การรั ดเข็มขัดนิรภัย
การไม่ ใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่
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ใบกิจกรรมที่ 51 ระดมสมองร่ วมกันอภิปราย
 แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ระดมสมองอภิปรายเรื่ อง กระบวนการทางประชาสังคมกับ
การสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชนในประเด็นที่กาํ หนดให้ และบันทึกผลลงในแบบบันทึกผล
แบบบันทึกผล

ผล

ผลการอภิปรายเรื่อง
กระบวนการทางประชาสั งคมกับการสร้ างเสริมความปลอดภัยในชุมชน

1. ความหมายและความสําคัญของกระบวนการทางประชาสังคมกับการสร้างเสริ ม
ความปลอดภัยในชุมชน
แนวคําตอบ
ประชาสังคม หมายถึง คนในสังคมที่ มีแนวคิดหรื อจิตสํานึกร่ วมกันมารวมตัว
กันในลักษณะหุ้นส่ วน ในการกระทํากิจกรรมบางอย่ างที่มีผลต่ อสังคมโดยรวม ได้ แก่
เครื อข่ าย กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบัน องค์ กร หรื อชุมชนที่มีกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อประโยชน์ ร่วมกันของกลุ่มที่มีลกั ษณะสําคัญ คือไม่ ยอมให้ รัฐ
ครอบงําหรื อบงการแต่ ยินดีรับความสนับสนุนจากรั ฐ การเข้ ามามีส่วนร่ วมของภาค
ประชาสังคมทั้งองค์ กรท้ องถิ่น ชุมชน และองค์ กรพัฒนาเอกชนในการดูแลด้ านความ
ปลอดภัยในระดับท้ องถิ่นและประเทศจึงเป็ นสิ่ งสําคัญในการสร้ างความปลอดภัยอย่ าง
ยัง่ ยืนให้ แก่ ท้องถิ่นและประเทศ

2. บทบาทของประชาสังคมในด้านส่ งเสริ มความปลอดภัยในชุมชน
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยนตัวอย่ าง เช่ น
1. การให้ ความช่ วยเหลือเมื่อเกิดภัยหรื ออันตรายขึน้ ในชุมชน
2. การสร้ างความตระหนักในด้ านความปลอดภัยแก่ ประชาชนในชุมชน
3.สอดส่ องดูแล เพื่อป้ องกันปั ญหาด้ านความปลอดภัยในชุมชน
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แบบบันทึกผล
3. บทบาทของวัยรุ่ นต่อการเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการทางประชาสังคมในการ
สร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยนตัวอย่ าง เช่ น
บทบาทของวัยรุ่ นต่ อการเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการทางประชาสังคมใน
การสร้ างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน เช่ น ควรมีส่วนร่ วมในการสร้ างเสริ มความ
ปลอดภัยให้ กับชุมชนของตนเองโดยเข้ าร่ วมในการปฏิบัติกิจกรรมโครงการความ
ปลอดภัยของชุมชน รวมทั้งช่ วยสอดส่ องดูแลความไม่ ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย เข้ าร่ วม
การอบรมการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิ น รวมทั้งใช้ เวลาว่ างให้ เป็ นประโยชน์
โดยเป็ นจิตอาสาให้ กับหน่ วยบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน
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ใบกิจกรรมที่ 52 ศึกษาสถานการณ์ตวั อย่างและตอบคําถาม
 นักเรี ยนพิจารณาสถานการณ์ตวั อย่างและตอบคําถาม
“หมู่บา้ นสุ ขใจมีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุจากการจราจรในหมู่บา้ นเพิ่มสู งขึ้นใน
ทุก ๆ ปี ประชาชนในหมู่บา้ นตระหนักในปั ญหาดังกล่าว จึงร่ วมกันจัดทําโครงการ
รณรงค์สัญจรปลอดภัยขึ้น”
คําถาม
1. นักเรี ยนคิดว่าสถานการณ์ดงั กล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางประชาสังคมมากน้อย
เพียงใด จงอธิบาย
แนวคําตอบ
มีส่วนเกี่ยวข้ อง เพราะได้ มีการรวมตัวกันของประชาชนในหมู่บ้านเพื่อจัดทําโครงการ
รณรงค์ สัญจรปลอดภัย ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ โดยส่ วนรวมของประชาชนในหมู่บ้าน

2. โครงการความปลอดภัยของหมู่บา้ นสุ ขใจจะบรรลุวตั ถุประสงค์ได้เป็ นอย่างดีตอ้ งประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบของกระบวนการทางประชาสังคมใดบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ
แนวคําตอบ
ต้ องประกอบไปด้ วยการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมดําเนินการตามการ
ตัดสิ นใจ และการได้ รับประโยชน์ จากการมีส่วนร่ วมของประชาชนในหมู่บ้านสุขใจ
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3. ถ้านักเรี ยนเป็ นประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นสุ ขใจ จะมีส่วนร่ วมในการจัดทําโครงการความ
ปลอดภัยโดยยึดหลักของกระบวนการทางประชาสังคมอย่างไรบ้าง
แนวคําตอบ
จะมีส่วนร่ วมโดยตระหนักในปั ญหาอุบัติเหตุการจราจรในหมู่บ้าน และเข้ าไปมี
บทบาทในการร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ รวมทั้งร่ วมดําเนินการจัดทําโครงการรณรงค์ สัญจร
ปลอดภัยในทุกขัน้ ตอนอย่ างเต็มความสามารถ เพื่อผลประโยชน์ ร่วมกันของประชาชนทุกคน
ในหมู่บ้านสุขใจ

4. นักเรี ยนอธิบายขั้นตอนการดําเนินงานของกระบวนการทางประชาสังคมในการจัดทําโครงการ
ความปลอดภัยร่ วมกันของประชาชนในหมู่บา้ นสุ ขใจ
แนวคําตอบ
1. ประชาชนในหมู่บ้านสุขใจร่ วมกันสํารวจ ศึกษาและสังเกตที่มาของปั ญหาอุบัติเหตุ
การจราจรในหมู่บ้าน
2. ประชาชนในหมู่บ้านสุขใจเกิดความรู้ สึ กเป็ นเจ้ าของในการที่ จะแก้ ไขปั ญหาตาม
ข้ อที่ 1
3. ประชาชนในหมู่บ้านสุขใจเห็นสภาพของปั ญหาและร่ วมกันตระหนักในปั ญหา
อุบัติเหตุการจราจรในหมู่บ้านว่ าเป็ นปั ญหาที่ ส่งผลกระทบต่ อชี วิตความเป็ นอยู่ของประชาชน
ในหมู่บ้าน
4. ประชาชนเลือกดําเนินการแก้ ไขปั ญหาอุบัติเหตุจราจรในหมู่บ้านตามความ
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านสุขใจ
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ใบกิจกรรมที่ 53 สํารวจความคิดเห็นเรื่ อง ความร่ วมมือในชุมชน
 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนของนักเรี ยน 10–15 คน เรื่ องการมีส่วนร่ วมใน
การสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน และบันทึกผลลงในแบบบันทึกที่กาํ หนดให้
แบบบันทึกข้ อมูล

• ข้อมูลส่ วนตัว
1. ชื่อ–นามสกุล
2. เพศ
อายุ
ปี อาชีพ
3. บทบาท/หน้าที่ในชุมชน
• ข้อคําถาม
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อความปลอดภัยของชุมชน

2. ท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีความปลอดภัยหรื อไม่

3. ให้ท่านเรี ยงลําดับความปลอดภัยในชุมชนของท่านในเรื่ องต่อไปนี้
อุบตั ิเหตุการจราจร
ปั ญหาสารเสพติด
อาชญากรรม
ภัยธรรมชาติ
อัคคีภยั
ภัยอื่น ๆ (ระบุ)
4. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่ วมของประชาชนในชุมชนกับการสร้างเสริ มความปลอดภัย
มีความสําคัญหรื อไม่ อย่างไร

5. ท่านจะให้ความร่ วมมือหรื อมีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชนของ
ตนเองหรื อไม่ อย่างไร
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ใบกิจกรรมที่ 54 เรียนแล้ วลองทบทวนความเข้ าใจ
 ตอบคําถามต่อไปนี้
1. สรุ ปความหมายและความสําคัญของการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บลงในเส้นบรรทัดที่กาํ หนดให้
แนวคําตอบ
การช่ วยฟื ้ นคืนชี พ หมายถึง การช่ วยชี วิตเบือ้ งต้ นก่ อนส่ งต่ อให้ แพทย์ ในกรณี ที่
ผู้บาดเจ็บหยุดหายใจหรื อหั วใจหยุดเต้ นโดยการช่ วยหายใจและกระตุ้นหั วใจภายนอก
การช่ วยฟื ้ นคืนชี พผู้บาดเจ็บมีความสําคัญต่ อชี วิตและความบาดเจ็บหรื อพิการของ
ผู้บาดเจ็บเป็ นอย่ างมาก ถ้ าผู้ให้ การช่ วยฟื ้ นคืนชี พมีความรู้ และความชํานาญ สามารถให้ การ
ช่ วยเหลือได้ อย่ างถูกต้ องและรวดเร็ ว จะทําให้ ช่วยลดอาการบาดเจ็บ ความทุพพลภาพ
ตลอดจนการเสี ยชี วิตของผู้บาดเจ็บได้

2. นักเรี ยนจับคู่กบั เพือ่ นผลัดกันฝึ กจับชีพจรที่บริ เวณข้อมือ และบันทึกผลลงในตารางด้านล่าง
ชื่อนักเรียนทีไ่ ด้ รับ
การจับชีพจร

อัตราการเต้ นของชีพจร
ใน 1 นาที
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน

ผลการประเมินอัตราฃ
การเต้ นของชีพจร
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ใบกิจกรรมที่ 55 การประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ
 แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน แสดงบทบาทสมมุติจาํ ลองสถานการณ์การบาดเจ็บฉุกเฉิ น
1 สถานการณ์ และฝึ กให้การช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บโดยใช้ความรู ้เรื่ องการประเมินสถานการณ์การ
บาดเจ็บที่ได้เรี ยนรู ้จากบทเรี ยนมาฝึ กปฏิบตั ิ แล้วบันทึกผลการปฏิบตั ิกิจกรรมลงในแบบบันทึก
ด้านล่าง
ผลการแสดงบทบาทสมมุตเิ รื่อง
.............................................................................
• ผูแ้ สดง

1. ................................................................ แสดงเป็ น.....................................................................
2. ................................................................ แสดงเป็ น.....................................................................
3. ................................................................ แสดงเป็ น.....................................................................
4. ................................................................ แสดงเป็ น.....................................................................
5. ................................................................ แสดงเป็ น.....................................................................
6. ................................................................ แสดงเป็ น.....................................................................
• โครงเรื่ องของบทบาทสมมุติ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
• ความรู ้ที่นาํ มาใช้ประกอบการแสดง ได้แก่
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
• ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติ ได้แก่
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 56 ตรวจสอบข้อความ ทบทวนความเข้าใจ
 เขียนเครื่ องหมาย หน้าข้อความที่ถูก และเครื่ องหมาย  หน้าข้อความที่ผดิ

______1. การตัดสิ นใจอย่างรวดเร็ วของผูช้ ่วยเหลือไม่มีผลต่อการช่วยชีวิตผูบ้ าดเจ็บ
 ควรรี บเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บอย่างรวดเร็ วไว้เป็ นอันดับแรกของการช่วยเหลือ
______2.
 การเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บถ้ากระทําโดยไม่ถูกวิธีอาจทําให้ผบู ้ าดเจ็บพิการหรื อบาดเจ็บเพิ่มได้
______3.
 ใคร ๆ ก็สามารถทําการช่วยฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บได้
______4.
 ผูบ้ าดเจ็บที่หวั ใจหยุดเต้นต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนผูบ้ าดเจ็บกระดูกหัก
______5.
 หลักสําคัญของการให้การช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บคือการมีสติของผูใ้ ห้การช่วยเหลือ
______6.

______7.
ขั้นตอนแรกที่ผชู ้ ่วยเหลือต้องคํานึงถึงในการเข้าไปช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บคือความปลอดภัย

ของสถานที่
______8. จิตวิทยาในการพูดสร้างสรรค์ของผูช้ ่วยเหลือ สามารถช่วยให้กาํ ลังใจผูบ้ าดเจ็บได้เป็ น
 อย่างดี
______9. ควรให้การช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บโดยห้ามเลือดก่อนทําการเข้าเฝื อกกระดูกหัก

______10.
ทักษะการสังเกตความผิดปกติเป็ นสิ่ งสําคัญที่ผชู ้ ่วยเหลือทุกคนพึงมี

______11.
ควรทิ้งผูบ้ าดเจ็บไว้ ถ้าเราให้การช่วยเหลือไม่ได้

______12.
ทุกคนสามารถฝึ กให้การฟื้ นคืนชีพผูบ้ าดเจ็บได้ โดยฝึ กให้เกิดความชํานาญจนเป็ น

ผูเ้ ชี่ยวชาญจากสถาบันที่ให้การฝึ กอบรมเฉพาะทาง
______13. ผูช้ ่วยเหลือไม่จาํ เป็ นต้องช่วยผูบ้ าดเจ็บตามสภาพความรุ นแรงของการบาดเจ็บ เพียงแต่

ทําอย่างไรก่อนก็ได้ เพือ่ การมีชีวิตรอดของผูบ้ าดเจ็บ
______14. ผูช้ ่วยเหลือต้องมีความมัน่ ใจและมีความละเอียดรอบคอบในการตัดสิ นใจเข้าช่วยเหลือ
ผูบ้ าดเจ็บ

______15. ควรให้การช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บที่เสี ยเลือดจํานวนมากก่อนผูบ้ าดเจ็บหัวใจหยุดเต้น
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ใบกิจกรรมที่ 57 วิเคราะห์สาเหตุและเขียแผนผังเรื่อง การหยุดหายใจ
1. จับคู่กบั เพือ่ นระดมสมองร่ วมกันวิเคราะห์สาเหตุของการหยุดหายใจโดยเติมลงในผัง
ก้างปลาด้านล่าง
การสูดดมควันพิษ

เกิดโรคทางสมอง
อย่ างเฉี ยบพลัน

รั บประทานยา
นอนหลับ หรื อดื่ม
แอลกอฮอลล์
มากเกินไป

สาเหตุ
ของการ
หยุด
หายใจ

ทางเดินหายใจ
อุดตัน

การได้ รับบาดเจ็บ
อย่ างแรงบริ เวณ
ศีรษะ

ทําการช่ วยหายใจ
โดยเป่ าลมเข้ าทาง
ปากหรื อจมูก

2. เขียนแผนผังลําดับขั้นตอนของวิธีการช่วยหายใจโดยย่อ
แนวคําตอบ
จัดท่ านอนของ
ผู้บาดเจ็บให้ เหมาะสม

ตรวจดูในปากว่ ามีสิ่ง
อุดตันทางเดินหายใจ
หรื อไม่ และเอาออกให้
หมด

ทําการช่ วยหายใจ
โดยเป่ าลมเข้ าทางปาก
หรื อจมูก
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ใบกิจกรรมที่ 58 แผนที่ความคิดเรื่ อง การหยุดหายใจ
 เขียนแผนที่ความคิดสรุ ปความเข้าใจเรื่ อง การหยุดหายใจ ลงในกรอบที่กาํ หนดให้

แนวคําตอบ

การสูดดมสารพิษที่ มีผล
โดยตรงต่ อประสาท

การถูกกระทบเทื อนอย่ างแรง
บริ เวณศีรษะ คอ หลัง
สาเหตุที่ทาํ ให้ การ
หายใจหยุดทันที

การรั บประทานยานอนหลับ
ยากล่ อมประสาทมากเกินไป
สาเหตุที่ทาํ ให้ การหายใจ
หยุดลงอย่ างช้ า ๆ

การจมนํา้

สาเหตุของการ
หยุดหายใจ

การอักเสบของเนื้อสมองหรือ
เยื่อหุมสมอง

การหยุดหายใจ

ม่ านตาขยาย

อาการที่แสดงว่ าการ
หายใจหยุดชะงัก

ใบหน้ า ริ มฝี ปาก เล็บมือ
เล็บเท้ า มีสีเขียวคลํา้

ไม่ มีการเคลื่อนไหวของทรวง
อกและหน้ าท้ อง

ไม่ ได้ ยินเสี ยงหายใจ
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ใบกิจกรรมที่ 59 พิจารณาภาพ อธิ บายการช่วยหายใจ
 อธิบายภาพการแสดงการช่วยหายใจที่กาํ หนดให้ถูกต้อง
1.

การเปิ ดทางเดินหายใจ เป็ นขัน้ ตอน
แรกของการช่ วยหายใจผู้บาดเจ็บ โดยจัดให้
ผู้บาดเจ็บนอนหงายราบกับพืน้ แล้ วเปิ ด
ทางเดินหายใจให้ โล่ ง โดยใช้ สันมือกด
หน้ าผากลง และใช้ นิว้ ชี แ้ ละนิว้ กลางของมือ
อีกข้ างหนึ่งเชยคางขึน้

2.

ผู้ช่วยเหลือใช้ นิว้ หั วแม่ มือและนิว้ ชี ้
ของมือข้ างที่ใช้ กดหน้ าผากบีบจมูกของ
ผู้บาดเจ็บให้ แน่ น โดยสันมือยังกดหน้ าผาก
ของผู้บาดเจ็บให้ แหงนอยู่ตลอดเวลา แล้ วผู้
ช่ วยเหลือหายใจเข้ าลึก ๆ ก้ มหน้ าลงอ้ าปาก
ครอบปากลงบนปากผู้บาดเจ็บให้ แนบสนิท
เป่ าลมเข้ าปากผู้บาดเจ็บ 2 ครั้ ง แต่ ละครั้ งใช้
เวลา 1–1.5 วินาที โดยเป่ าครั้ งที่ 1 แล้ วถอน
ปากขึน้ ให้ ลมหายใจออกก่ อนจึงเป่ าปากครั้ ง
ที่ 2 ขณะเป่ าปากต้ องสังเกตว่ าทรวงอกของ
ผู้บาดเจ็บมีการขยาย ขึน้ –ลงหรื อไม่ ถ้ า
ทรวงอกมีการเคลื่อนไหวแสดงว่ าการเป่ าลม
เข้ าปอดของผู้บาดเจ็บได้ ผล

3.

ถ้ าการเป่ าลมหายใจไม่ เข้ าแสดงว่ า
อาจมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ในช่ องปาก เช่ น
ฟั นหั ก ฟั นปลอม เศษอาหาร อาเจียน
นํา้ ลาย เสมหะ โดยจัดให้ ผ้ บู าดเจ็บนอน
ตะแคงหน้ าไปด้ านใดด้ านหนึ่งแล้ วให้
ผู้ช่วยเหลือใช้ นิว้ มือพันด้ วยผ้ าสะอาดล้ วง
เอาสิ่ งแปลกปลอมออก
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ใบกิจกรรมที่ 60 ขั้นตอนการกระตุน้ หัวใจภายนอกในผูใ้ หญ่
 เรี ยงลําดับขั้นตอนการกระตุน้ หัวใจภายนอกในผูใ้ หญ่ โดยนําข้อความที่อยูใ่ นกรอบ
ด้านล่างมาเรี ยงลําดับในเส้นบรรทัดที่กาํ หนดให้ พร้อมกับเติมข้อความ
ที่ขาดหายไป
ให้สมบูรณ์
– ให้ศีรษะผูบ้ าดเจ็บอยูใ่ นท่าแหงนหน้ามากที่สุด จนกระทัง่ ศีรษะตั้งฉากกับพื้น
– กดซํ้าลงอีกในอัตราประมาณ 80–100 ครั้งต่อนาทีอย่างเป็ นจังหวะเท่า ๆ กัน โดยพยายามให้มืออยู่
ในตําแหน่งเดิมตลอดเวลา
– คลําหากระดูกซี่โครงล่างสุ ดของผูบ้ าดเจ็บ โดยใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางคลําขอบกระดูกซี่โครงส่วนล่าง
ด้านที่อยูใ่ กล้ตวั ผูช้ ่วยเหลือ
– ผูช้ ่วยเหลือยืน่ ตัวไปข้างหน้าให้อยูเ่ หนือผูบ้ าดเจ็บ โดยทําข้อศอกและแขนทั้งสองให้ตึงแล้วใช้มือ
กดบนกระดูก
– ให้ผบู ้ าดเจ็บนอนหงายบนพื้นราบแข็ง

ขั้นตอนที่ 1 ให้ ผ้ บู าดเจ็บนอนหงายบนพืน้ ราบแข็ง
ขั้นตอนที่ 2 ให้ ศีรษะผู้บาดเจ็บอยู่ในท่ าแหงนหน้ ามากที่สุด จนกระทั่งศีรษะตั้งฉากกับพืน้
ขั้นตอนที่ 3 คลําหากระดูกซี่ โครงล่ างสุดของผู้บาดเจ็บ โดยใช้ นิว้ ชี แ้ ละนิว้ กลางคลําขอบกระดูก
ซี่ โครงส่ วนล่ างด้ านที่อยู่ใกล้ ตวั ผู้ช่วยเหลือแล้ วเลื่อนนิว้ มือขึน้ ไปตามขอบกระดูกซี่ โครงจนถึงจุด
ที่กระดูกซี่ โครงล่ างสุดต่ อกับกระดูกหน้ าอกตรงกลาง ให้ วางนิว้ กลางลงบนตําแหน่ งจุดเชื่ อมต่ อนี ้
แล้ ววางนิว้ ชี ต้ ่ อจากนิว้ กลางบนส่ วนล่ างของกระดูกหน้ าอก จากนั้นวางส้ นมืออีกข้ างหนึ่งบน
กระดูกหน้ าอกต่ อจากนิว้ ชี ด้ ังกล่ าว แล้ วให้ วางส้ นมือที่ ใช้ หาจุดต่ อลงบนมือที่วางไว้ ก่อนแล้ ว
โดยให้ นิว้ มือขัดกัน

ขั้นตอนที่ 4 ผู้ช่วยเหลือยื่นตัวไปข้ างหน้ าให้ อยู่เหนือผู้บาดเจ็บ โดยทําข้ อศอกและแขนทั้งสอง
ให้ ตึงแล้ วใช้ มือกดบนกระดูกหน้ าอกลงไปตรง ๆ ประมาณ 1.5–2 นิว้ แล้ วคลายแรงกดโดยที่มือ
ยังอยู่ที่ตาํ แหน่ งเดิมที่
ขั้นตอนที่ 5 กดซํา้ ลงอีกในอัตราประมาณ 80–100 ครั้ งต่ อนาที อย่ างเป็ นจังหวะเท่ า ๆ กัน โดย
พยายามให้ มืออยู่ในตําแหน่ งเดิมตลอดเวลา
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ใบกิจกรรมที่ 61 ทบทวนความรู ้ ควบคู่ความเข้าใจ
 ตอบคําถามต่อไปนี้
1. การป้ องกันตนเองจากสารเสพติดมีแนวทางปฏิบตั ิอย่างไร
แนวคําตอบ
ไม่ ทดลองเสพสารเสพติด เลือกคบเพื่อนที่ดี ใช้ เวลาว่ างให้ เป็ นประโยชน์ และใช้ ทักษะ
ปฏิเสธสารเสพติด

2. การกระทํารุ นแรงในเด็กมีสาเหตุสาํ คัญมาจากอะไร
มีสาเหตุสาํ คัญจากปั จจัยส่ วนบุคคล เช่ น ความผิดปกติทางจิตใจของผู้กระทํา ปั จจัย
ทางด้ านครอบครั ว เช่ น ครอบครั วแตกแยก การทะเลาะวิวาทของพ่ อและแม่ และปั จจัยทางสังคม
เช่ น ความเครี ยดของคนในสังคม และค่ านิยมที่ ผิด

3. การโดยสารรถประจําทางให้ปลอดภัยควรปฏิบตั ิอย่างไร
ขึน้ หรื อลงรถในเขตป้ ายหยุดรถ ไม่ ยื่นอวัยวะออกนอกรถ และไม่ ห้อยโหนรถ

4. ประชาสังคมมีความหมายและความสําคัญอย่างไร
ประชาสังคม หมายถึง คนในสังคมที่ มีแนวคิดหรื อจิตสํานึกร่ วมกัน มารวมตัวกันใน
ลักษณะหุ้นส่ วน ในการกระทํากิจกรรมบางอย่ างที่มีผลต่ อสังคมโดยรวม ประชาสังคมมี
ความสําคัญทําให้ ชุมชนเกิดการรวมตัวกันเพื่อแก้ ไขปั ญหาและเพื่อผลประโยชน์ ของคนในชุมชน
โดยส่ วนรวม ส่ งผลทําให้ คนในชุมชนมีคุณภาพชี วิตที่ดีและชุมชนมีความเป็ นอยู่อย่ างมีความสุข
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5. ประชาชนจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรื อมีบทบาทในกระบวนการทางประชาสังคมได้อย่างไร

แนวคําตอบ
สามารถมีส่วนเกี่ยวข้ องในการร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการสุขภาพในชุมชน โดยร่ วม
คิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมวางแผน และดําเนินกิจกรรมของโครงการให้ บรรลุผลสําเร็ จ

6. ผูบ้ าดเจ็บที่หยุดหายใจมีอาการอย่างไร และจะช่วยเหลือด้วยวิธีใด

แนวคําตอบ
ไม่ มีการเคลื่อนไหวของทรวงอกและหน้ าท้ อง ไม่ ได้ ยินเสี ยงหายใจ ม่ านตาขยาย
ริ มฝี ปาก เล็บมือ เล็บเท้ ามีสีเขียวคลํา้ สามารถช่ วยเหลือด้ วยการเป่ าลมเข้ าทางปากหรื อจมูก
เพื่อช่ วยหายใจ

7. การกระตุน้ หัวใจภายนอกอาจทําให้เกิดอันตรายต่อผูบ้ าดเจ็บได้หรื อไม่ อย่างไร และมีวิธีการ
แก้ไขอย่างไร
อาจเกิดอันตรายได้ เช่ น กระดูกซี่ โครงหั ก ตับหรื อม้ ามแตก ซึ่ งเกิดจากการวางมือผิด
ตําแหน่ ง และกดนํา้ หนักลงบนกระดูกซี่ โครงโดยตรง สามารถแก้ ไขอันตรายดังกล่ าวได้ โดยผู้
ช่ วยเหลือต้ องวางมือให้ ถกู ตําแหน่ ง และพยายามกดนํา้ หนักลงบนมือที่ วางอยู่บนกระดูกส่ วนอก
เท่ านั้น
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ใบกิจกรรมที่ 62 สร้ างแผนทีค่ วามคิดการแบ่ งประเภทกีฬา
 เขียนแผนที่ความคิดเรื่ อง การแบ่งประเภทกีฬา ประเภทเดี่ยวและประเภททีม

แนวคําตอบ
มวย

แบดมินตัน

ยูโด

เทควันโด

เทเบิลเทนนิส

ว่ ายนํา้

ประเภทเดี่ยว

ประเภทกีฬา

ประเภททีม
บาสเกตบอล วอลเลย์ บอล

ฟุตบอล

ฟุตซอล

แฮนด์ บอล
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ใบกิจกรรมที่ 63 แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการออกกําลังกายกับการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่ น
 เขียนแสดงความคิดเห็นเรื่ อง การออกกําลังกายกับการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของ
วัยรุ่ น

การออกกําลังกายกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่ น
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ใบกิจกรรมที่ 64 วิเคราะห์ ทกั ษะการเคลือ่ นไหวจากภาพ
 อธิบายทักษะการเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการเล่นกีฬาจากภาพที่กาํ หนดให้
1.

ทักษะการเคลื่อนที่แบบสไลด์ ยืน
เท้ าชิ ด ปล่ อยตัวตามสบาย (1) เมื่อได้ รับ
สัญญาณให้ ลากเท้ าซ้ ายหรื อเท้ าขวาออกไป
ด้ านข้ างพร้ อมกับการถ่ ายนํา้ หนักตัวมาที่ เท้ า
หลัก (2) จากนั้นลากเท้ าอีกข้ างมาชิ ดพร้ อม
กับยืนในท่ าเริ่ มให้ นา้ํ หนักตัวตกที่เท้ าทั้งสอง
(3) ปฏิบัติซา้ํ จาก (1) กับ (3) จํานวน 3–4
เที่ยวแล้ วเปลี่ยนด้ วยการเคลื่อนที่

2.

การรั บ–ส่ ง ลูกบอล ด้ วยหลังเท้ า–ข้ างเท้ า
ด้ านใน–ข้ างเท้ าด้ านนอกด้ วยลูกระดับพืน้
1. จับคู่กันและยืนห่ างกันพอประมาณ
2. ผู้ที่มีลกู บอลเริ่ มส่ งลูกบอลด้ วยหลังเท้ า
ไปยังคู่ คู่ที่รับรั บด้ วยหลังเท้ าแล้ วส่ งบอลกลับ
3. ผู้รับรั บด้ วยลูกหลังเท้ า แล้ วส่ งด้ วยข้ าง
เท้ าด้ านใน ผู้รับรั บด้ วยข้ างเท้ าด้ านใน แล้ วส่ ง
ลูกบอลกลับด้ วยข้ างเท้ าด้ านใน
4. ผู้รับรั บด้ วยข้ างเท้ าด้ านใน แล้ วส่ งด้ วย
ข้ างเท้ าด้ านนอก ให้ ผ้ รู ั บรั บด้ วยข้ างเท้ าด้ าน
นอก (ปฏิบัติการรั บ–ส่ ง ลูกบอลไปกลับตาม
ขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ไปกลับ 5–6 เที่ยว)
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ใบกิจกรรมที่ 65 วิเคราะห์ ถูก–ผิดเกีย่ วกับสมรรถภาพทางกาย
 เขียนเครื่ องหมาย หน้าข้อความที่ถูกและเขียนเครื่ องหมาย  หน้าข้อความที่ผดิ

 1. สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของระบบต่าง ๆ ของร่ างกายในการทํางาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
 2. ผูท้ ี่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีอยูแ่ ล้วไม่จาํ เป็ นต้องสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายอีก
 3. บุคคลจะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ได้ตอ้ งประกอบไปด้วยการมีสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพทางจิตที่ดี
 4. อายุของบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กบั ชนิดของกิจกรรมที่นาํ มาใช้สร้างเสริ มสมรรถภาพ
 5. บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดีมีแนวโน้มของการมีสมรรถภาพทางจิตที่ดีดว้ ย
 6. บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดีมกั มีความสามารถในการปรับตัวของบุคคลให้เข้ากับ
เหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อมได้ดี
 7. บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดีจะสามารถประกอบกิจกรรมประจําวันได้อย่าง
กระฉับกระเฉง โดยไม่เหนื่อยล้าจนเกินไป
 8. การยอมรับความจริ งของชีวิต และการใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็ น
ลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีของบุคคล
 9. บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดีจะสามารถทํางานได้โดยไม่มีขีดจํากัด
 10. สภาพของภูมิอากาศจะมีอิทธิพลต่อการสร้างเสริ มสมรรถภาพของบุคคล

407

ใบกิจกรรมที่ 66 วางแผนในการสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกาย
 วางแผนการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายของตนเองใน 1 สัปดาห์ ลงในตารางที่
กําหนดให้

การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย
แนวคํ
แนวคําาตอบ
ตอบ
วันที่ 1 วิ่งเปนระยะทาง 800 เมตร
วันที่ 1 วิ่งเป็ นระยะทาง 800 เมตร
วันที่ 2 กระโดดเชือก 100 ครั้ง
วันที่ 2 กระโดดเชื อก 100 ครั้ ง
วันที่ 3 ปนจักรยาน 1 กิโลเมตร
นทีน่ แอโรบิ
3 ถีบจักกรยาน
1 กิโลเมตร
วันที่ 4 วัเต
30 นาที
่ 4ําเต้ น30แอโรบิ
วันที่ 5 วัวนาทียน้
นาทีก 30 นาที
่ 5 ว่ ายนํ30า้ 30นาที
นาที
วันที่ 6 วัเลนนทีโยคะ
วันที่ 7 วัเล
นทีน่ เทนนิ
6 เล่ นสโยคะ 30 นาที
วันที่ 7 เล่ นเทนนิส
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ใบกิจกรรมที่ 67 การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้ วยแบบทดสอบอย่ างง่ าย
1. นักเรี ยนจับคู่กบั เพื่อนผลัดเปลี่ยนกันบันทึกผลการปฏิบตั ิในการทดสอบ
2. ในรายการการทดสอบใดที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิไม่ได้ ให้เขียนแสดงความคิดเห็นและแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุ ง
3. นําผลการทดสอบมาเปรี ยบเทียบผลกับเพื่อนในชั้นเรี ยน

ชื่อผูร้ ับการทดสอบ.........................................................................................ชั้น................เลขที่.................
ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุ ง...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ชื่อผูใ้ ห้การทดสอบ.........................................................................................ชั้น.................เลขที่................
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ใบกิจกรรมที่ 68 อธิบายความหมายขององค์ ประกอบ
สมรรถภาพทางกลไก
 เขียนอธิบายความหมายขององค์ประกอบสมรรถภาพทางกลไกที่กาํ หนดให้ต่อไปนี้

1. ความแข็งแรงของ
กล้ ามเนือ้

2. กําลังของกล้ ามเนือ้

3. ความคล่ องแคล่ ว
ว่ องไว

4. ความอดทนของ
กล้ ามเนือ้

หมายถึง ความสามารถสูงสุดของการ
หดตัวของกล้ ามเนือ้

หมายถึง ความสามารถของกล้ ามเนือ้
ส่ วนหนึ่งส่ วนใดหรื อหลาย ๆ ส่ วนของ
ร่ างกายในการหดตัวเพื่อทํางานได้ สูงสุด
ในการทํางาน 1 ครั้ ง

หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนทิศ
ทางการเคลื่อนที่ ได้ อย่ างรวดเร็ ว และ
สามารถควบคุมได้

หมายถึง ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนือ้
ทํางานติดต่ อกันหนัก ๆ ได้ เป็ นเวลา
ยาวนาน
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ใบกิจกรรมที่ 69 วิเคราะห์ ภาพแล้ วอธิบายวิธีการทดสอบ
 พิจารณาจากภาพแล้วระบุวา่ เป็ นการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกด้านใด และอธิบาย
วิธีการทดสอบในแต่ละภาพให้ถูกต้อง
1.

พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน

2.
พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน

3.

พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน
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ใบกิจกรรมที่ 70 ร่ วมกันเขียนคําถามคําตอบเกีย่ วกับ
กิจกรรมนันทนาการ
 แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มเขียนประเด็นคําถามเกี่ยวกับ
กิจกรรมนันทนาการคนละ 1 คําถาม ลงในกรอบที่กาํ หนดให้ และผลัดเปลี่ยนกันเขียนคําตอบลงไป
แล้วนํามาอภิปรายหาแนวทางของคําตอบร่ วมกันอีกครั้งในชั้นเรี ยน
คําถาม

คําตอบ

ตัวอย่ างคําถาม
นันทนาการช่ วย
พัฒนาและส่ งเสริ ม
สุขภาพจิ ตได้
อย่ างไร

คําถาม

ตัวอย่ างคําตอบ
ช่ วยพัฒนาและส่ งเสริ มสุขภาพจิตได้ โดยการช่ วย
ให้ ระบายหรื อผ่ อนคลายความเครี ยด ความทุกข์ หรื อ
ความวิตกกังวล ทําให้ เกิดความสุข ความสนุกสนาน
ความพอใจ

คําตอบ

คําถาม

คําถาม

คําตอบ

คําตอบ
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ใบกิจกรรมที่ 71 เลือกปฏิบัตกิ จิ กรรมนันทนาการ 1 กิจกรรม
 เลือกปฏิบตั ิกิจกรรมนันทนาการ 1 กิจกรรม เขียนแนวคิดที่เลือกปฏิบตั ิกิจกรรมนี้ และ
วิธีการปฏิบตั ิกิจกรรม พร้อมทั้งประโยชน์ที่ได้รับ
กิจกรรม...................................................................
แนวคิดทีเ่ ลือกปฏิบัตกิ จิ กรรม

วิธีการปฏิบตั กิ ิจรรม

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
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ใบกิจกรรมที่ 72 กีฬาไทยสร้ างความภาคภูมิใจให้ คนไทย
 แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน ร่ วมกันศึกษากีฬาดาบสองมือ แล้ววิเคราะห์ในหัวข้อเรื่ อง
“ดาบสองมือคือความภาคภูมิใจประจําชาติไทย”

ดาบสองมือคือความภาคภูมใิ จประจําชาติไทย
(พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน ตัวอย่ างเช่ น ดาบสองมือเป็ นกีฬาที่เกี่ยวกับการ
ต่ อสู้ของไทย ซึ่ งการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับศิลปะการต่ อสู้และป้ องกันตัวของไทยชนิดนีย้ งั เป็ น
เอกลักษณ์ ประจําชาติของชาติไทย เป็ นการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของ
ไทย เช่ น ต้ องทําความเคารพครู บาอาจารย์ และการมีพิธีไหว้ ครู รู ปแบบวิธีการเล่ นกีฬาดาบ
สองมือมี่ท่าร่ ายรําซึ่ งแต่ ละท่ าก็แสดงออกถึงศิลปะการร่ ายรําแบบไทย เป็ นการฝึ กศิลปะ
การป้ องกันตัวในระยะประชิ ด เป็ นการสร้ างเสริ มคุณลักษณะทางด้ านจิตใจ และเป็ นการ
สร้ างความรู้ สึกและความภาคภูมิใจในศิลปะประจําชาติอีกด้ วย)
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ใบกิจกรรมที่ 73 แยกแยะลักษณะดาบสองมือ
 วาดภาพหรื อหาภาพประเภทของดาบ และเขียนอธิบายประเภทของดาบ
ดาบจริ ง เป็ นอาวุธที่ ใช้ สาํ หรั บฟั น
หรื อแทง ทําจากเหล็กอย่ างดีมีรูปร่ างแบน
ปลายแหลม และโค้ งตอนปลายเล็กน้ อย
ปลายดาบมีนา้ํ หนักถ่ วงให้ การฟั นได้ ผลดี
ยิ่งขึน้
ดาบจริ ง

ดาบรํา มีรูปร่ างคล้ ายดาบจริ งแต่
ปลายไม่ แหลม มักทําจากหวายหรื อไม้
ชนิดเบา แล้ วลงรั กปิ ดทองเขียนลวดลาย
ไทยต่ าง ๆ โดยเน้ นความสวยงามเป็ นหลัก

ดาบรํา

ดาบตี มีรูปร่ างเหมือนดาบรํา แต่ ไม่
มีลวดลาย ทํามาจากหวายโป่ ง ขนาดพอมือ
จับที่ด้ามได้ ถนัดมือ กระบังทําด้ วยหนัง
ถักปลายและโคนของดาบเพื่อมิให้ หวายแตก
แล้ วทาด้ วยรั ก
ดาบตี
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ใบกิจกรรมที่ 74 ทดสอบความเข้าใจถึงประโยชน์และคุณค่าของการเล่น
กีฬาดาบสองมือ
 ตอบคําถามที่กาํ หนดให้
1. นักเรี ยนคิดว่ากีฬาดาบสองมือเกี่ยวข้องอย่างไรกับศาสนา
กีฬาดาบสองมือฝึ กให้ เป็ นคนดีมีศีลธรรม โดยดูได้ จากการมีการขึน้ พรหมนั่งและขึน้
พรหมยืนทั้ง 4 ทิศเปรี ยบเหมือนกับให้ ผ้ ทู ี่ฝึกดาบสองมือยึดถือหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ไว้ ใน
จิตใจ ซึ่ งพรหมวิหาร 4 เป็ นธรรมอันประเสริ ฐช่ วยให้ คนเป็ นคนดีได้

2. พรหมวิหาร 4 คืออะไร
พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุ ณา มุทิตา และอุเบกขา

3. นักเรี ยนคิดว่ากีฬาดาบสองมือมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
1. เป็ นการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย
2. ฝึ กให้ เป็ นคนดีมีศีลธรรม
3. เป็ นการสร้ างความรู้ สึกและความภูมิใจในศิลปะประจําชาติ
4. เป็ นการออกกําลังกาย
5. เป็ นกิจกรรมที่สร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
6. เป็ นการฝึ กศิลปะการป้ องกันตัว

4. นักเรี ยนสามารถนํากีฬาดาบสองมือไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไรบ้าง
สามารถใช้ เป็ นการออกกําลังกายประจําวันและช่ วยทําให้ ร่างกายแข็งแรง และยังเป็ น
การป้ องกันตัวในระยะประชิ ดได้ อีกด้ วย
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ใบกิจกรรมที่ 75 เขียนทบทวนความรู้ เรื่องกติกา
 แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน ร่ วมกันอธิบายกติกาที่นกั เรี ยนทราบหลังจากการเรี ยนรู ้กีฬา
ดาบมือสองตามหัวข้อต่อไปนี้ และนําผลการอภิปรายมารายงานหน้าชั้นเรี ยน

อาวุธทีใ่ ช้ แข่ งขัน

เกณฑ์ การนับคะแนน

การตัดสิ นแพ้ –ชนะ

จํานวนผู้เข้ าแข่ งขัน

(พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน)
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ใบกิจกรรมที่ 76 อธิบายความหมายและขั้นตอนการปฏิบัติทกั ษะการรํา
 เลือกท่าที่ปรากฏบนดอกไม้จาํ นวน 2 ท่าเพื่อนําไปเขียนท่าทางการปฏิบตั ิและ
ความหมายลงในช่องว่าง
การขึน้
พรหมยืน

การถวาย
บังคม

ท่าทางการปฏิบตั ิ

ท่าทางการปฏิบตั ิ

การกลับ
หัวสนาม

การขึน้
พรหมนั่ง

ความหมาย

ความหมาย
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ใบกิจกรรมที่ 77 เรียงลําดับขั้นตอนไม้ รํา
 เรี ยงลําดับขั้นตอนไม้รําที่ 2 ให้ถกู ต้อง โดยใส่ หมายเลขในช่องที่กาํ หนดให้
2

ลากเท้าซ้ายชิดเท้าขวา ยกเท้าขวาขึ้น ให้เข่า
ขวาตั้งฉาก เท้าซ้ายยืดตรง

หมุนตัวไปทางขวา 90 องศา วางเท้า
ขวาลง พักตั้งดาบซ้าย ต่อไปทําเหมือน
จังหวะที่ 1

6

ก้าวเท้าซ้ายเฉี ยงไปทางขวา 1 ก้าว พร้อมกับ
ยกดาบขวาขึ้นพาดไหล่ขวาให้ดาบแบนราบ
กับไหล่พร้อมกับลดดาบซ้ายลงพาดกับขาซ้าย
โล้ตวั ไปข้างหน้า เข่าซ้ายงอ เข่าขวาตึง

7

ลากเท้าขวาไปชิดเท้าซ้าย ยกเท้าซ้ายขึ้น เข่าซ้าย
ตั้งฉากเท้าขวายืนตรง

3

หมุนตัวไปทางซ้าย 90 องศา วางเท้าซ้ายลง พักตั้ง
ดาบขวาเฉี ยงไปทางซ้ายดาบตั้งตรง ดาบซ้ายอยู่
หน้าดาบขวา

จากท่าคุมรํา พักตั้งดาบซ้ายเฉี ยงไปทางขวา
ดาบซ้ายตั้งตรง ดาบขวาอยูท่ ี่หน้าขา

4
1
5
ก้าวเท้าขวาเฉี ยงไปข้างหน้า 1 ก้าว พร้อมยกดาบซ้ายขึ้นพาดไหล่ซา้ ยให้ดาบแบนราบ
กับไหล่พนั คมดาบเข้าหาตัว โล้ตวั ไปข้างหน้า เข่าขวางอ เข่าซ้ายตึง ดาบขวาพักอยู่
บนขาขวา
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ใบกิจกรรมที่ 78 เลือกทักษะการรําทีช่ ื่นชอบ
 วาดรู ปทักษะการรําดาบสองมือที่ชื่นชอบมา 1 ไม้ราํ และเรี ยงลําดับขั้นตอนให้ถูกต้อง

ไมรําที.่ ........ชื่อ...................................
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ใบกิจกรรมที่ 79 ปฏิบัติทกั ษะการตีลูกไม้
1. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6–8 คน ร่ วมกันฝึ กท่าลูกไม้ที่ 1 และลูกไม้ที่ 2 ตามที่กาํ หนด แล้ว
คัดเลือกตัวแทนกลุ่ม 2 คู่ออกมาแสดงท่าลูกไม้ที่ 1 และลูกไม้ที่ 2 พร้อมกับให้เพื่อนเป็ น
ผูใ้ ห้คะแนนการแสดงตามหัวข้อต่อไปนี้ กลุ่มใดได้รับคะแนนรวมมากที่สุดเป็ นผูช้ นะ
รายการ
– ท่าทางการเคลื่อนไหวปฏิบตั ิตามลําดับ
ขั้นตอนได้ถูกต้อง
– ท่าทางการเคลื่อนไหวสง่างาม
– มีความต่อเนื่องของท่ารํา
– แสดงท่าทางเป็ นธรรมชาติสมจริ ง
รวม

2. บันทึกผลการฝึ กซ้อมลงในแบบบันทึกผล
แบบบันทึกผล
สมาชิกภายในกลุม
ระยะเวลาในการฝกซอม
ลําดับขั้นตอนในการฝกซอม
ขอบกพรองที่พบในการฝกซอม

แนวทางการแกไขขอบกพรอง

มาก (3)

ปานกลาง (2)

น้ อย (1)
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ใบกิจกรรมที่ 80 อธิบายวิธีการเคารพ
 อธิบายวิธีการยืนเคารพและวิธีการนัง่ เคารพ พร้อมทั้งโอกาสในการปฏิบตั ิ

การยืนเคารพ
เริ่ มโดยการยืนเท้ าทั้งสองห่ างกันพอสมควร ปลาย
เท้ าแบะออกเล็กน้ อย มือทั้งสองข้ างวางอยู่ด้านหน้ าขาก้ มตัว
ไปข้ างหน้ าเล็กน้ อย ทํามุมประมาณ 30 องศา

โอกาสในการปฏิบตั ิ
ใช้ แสดงความเคารพก่ อนขึน้ เบาะทุกครั้ ง

การนั่งเคารพ

เริ่ มด้ วยการโค้ งตัวหรื อก้ มตัวไปด้ านหน้ าทํามุม 30
องศา โดยต้ องวางมือลงบนพืน้ ข้ างหน้ าก่ อน ปลายนิว้ หั นเข้ าหา
กันเล็กน้ อย ข้ อศอกงอไม่ ก้มศีรษะจนติดเบาะ แต่ ให้ อยู่แนว
เดียวกับลําตัว ไม่ ยกสะโพกขึน้ จากส้ นเท้ า

โอกาสในการปฏิบตั ิ
ใช้ หลังจากลงสู่ท่านั่งแล้ ว

422

ใบกิจกรรมที่ 81 เลือกอธิบายท่ าการฝึ กร่ างกายขั้นพืน้ ฐาน
ด้ านการประสานสัมพันธ์
 เลือกท่าการฝึ กร่ างกายขั้นพื้นฐานด้านการประสานสัมพันธ์มา 1 ท่า วาดภาพประกอบ
พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการปฏิบตั ิมาโดยละเอียด
หั กข้ อมือเข้ า
ท่า ..............................................

วิธีการปฏิบัติ
1. ใช้ มือขวากํารอบหลังมือซ้ ายโดยให้ หัวแม่ มือขวากํารอบหั วแม่ มือข้ างซ้ ายอยู่ในระดับ
ตํา่ กว่ าเอวเล็กน้ อย ให้ แขนเหยียดทั้ง 2 ข้ าง
2. ยกมือทั้งสองขึน้ มา โดยให้ ข้อมือของมือทั้งสองงอเข้ าข้ างใน อาศัยแรงจากการหั ก
ข้ อมือข้ างขวา พยายามให้ ปลายนิว้ มือข้ างซ้ ายแตะท่ อนแขนท่ อนล่ างข้ างซ้ าย
3. ลดมือลงไปอยู่ในจังหวะข้ อ 1
4. เริ่ มกระทําในข้ อที่ 2
5. ปฏิบัติตามข้ อ 1 และข้ อ 2 ประมาณ 5 ครั้ ง หรื อมากกว่ า แล้ วปฏิบัติด้านซ้ ายและ
ด้ านขวาสลับกัน
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ใบกิจกรรมที่ 82 วิเคราะห์ ภาพแล้ วหาวิธีป้องกันตัว
 พิจารณาจากภาพแล้วอธิบายวิธีการปฏิบตั ิตนและท่าทางในการป้ องกันตนที่เหมาะสม

ควรขอความช่ วยเหลือจากบุคคลรอบตัว หรื อแจ้ งตํารวจแต่ ถ้าไม่ สามารถขอความ
ช่ วยเหลือจากใครได้ ให้ ปฏิบัติดังนี ้
ท่ าป้ องกันการถูกจับมือ
1. ผู้ทาํ ร้ ายจับข้ อมือขวาของผู้ฝึกด้ วยมือขวา ให้ ผ้ ฝู ึ กเหวี่ยงมือที่ถกู จับไปทางมือขวาของ
ผู้ทาํ ร้ ายขึน้ ด้ านบน พร้ อมกับพลิกมือไปจับข้ อมือของผู้ทาํ ร้ าย
2. ใช้ มือซ้ ายดันข้ อศอกผู้ทาํ ร้ าย ให้ ผ้ ทู าํ ร้ ายล้ มควํา่ ลงหลังจากนั้นรี บออกจากบริ เวณ
ดังกล่ าวและรี บแจ้ งตํารวจโดยเร็ ว

424

ใบกิจกรรมที่ 83 ประวัติของไอคิโด
 แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ร่ วมกันศึกษาประวัติของอาจารย์โมริ เฮอิ อูเยชิบะ เพิ่มเติมจาก
สื่ อต่าง ๆ แล้วเขียนสรุ ปลงในกรอบที่กาํ หนดให้ พร้อมทั้งนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน

ประวัติของอาจารย์ โมริเฮอิ อูเยชิบะ

พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน

425

ใบกิจกรรมที่ 84 ระบุเครื่องแต่ งกายสํ าหรับการฝึ กไอคิโด
แล้ ววาดภาพประกอบ
 ระบุเครื่ องแต่งกายสําหรับการฝึ กไอคิโด แล้ววาดภาพประกอบลงในกรอบด้านล่าง

เครื่องแตงกาย

ภาพประกอบ

1. เสื อ้

2. กางเกง

3. สายคาดเอว

ใบกิจกรรมที่ 82 วิเคราะห์ ภาพแล้ วหาวิธีป้องกันตัว
• พิจารณาจากภาพแล้วอธิบายวิธีการปฏิบตั ิตนและท่าทางในการป้ องกันตนที่เหมาะสม

4. ฮากามา

426

ใบกิจกรรมที่ 85 ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้ าใจ
 ตอบคําถามต่อไปนี้
1. ขั้นตอนในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายเป็ นอย่างไร ควรเริ่ มจากอบอุ่นร่ างกาย (warm

up) โดยการวิ่งเบา ๆ และบริ หารข้ อต่ อทุกส่ วนเป็ นเวลาประมาณ 5–15 นาที จากนั้นปฏิบัติ
กิจกรรมสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกาย โดยในแต่ ละครั้ งให้ ปฏิบัติครอบคลุมในทุก ๆ ด้ าน
ได้ แก่ ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิ ต ความทนทานและความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้
และความอ่ อนตัว และใน 1 สัปดาห์ ควรทํา การสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกาย อย่ างน้ อย 3–5
วัน โดยให้ ปฏิบัติวันละ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ทั้งนีใ้ ห้ คาํ นึงถึงขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติด้วย
และขัน้ ตอนสุดท้ ายผ่ อนคลายกล้ ามเนือ้ (cool down) หลังการปฏิบัติกิจกรรมสร้ างเสริ ม
สมรรถภาพทางกาย โดยทําการเคลื่อนไหวร่ างกายอย่ างช้ า ๆ เป็ นเวลาประมาณ 5–15 นาที

2. องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไกประกอบไปด้วย ความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้
(muscular strength) กําลังของกล้ ามเนือ้ (muscular power) ความคล่ องแคล่ วว่ องไว (agility)
ความอดทนของกล้ ามเนือ้ (muscular endurance) ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิ ต
(circulatory endurance) ความยืดหยุ่นหรื อความอ่ อนตัว (flexibility) และความเร็ ว (speed)
3. นันทนาการมีความมุ่งหมายอย่างไรบ้าง 1) เป็ นการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม
ของไทย เช่ น ต้ องทําความเคารพครู บาอาจารย์ และการมีพิธีไหว้ ครู 2) เป็ นการฝึ กให้ เป็ นคนดีมี
ศีลธรรม เช่ น การขึน้ พรหมเป็ นการอบรมนิสัยให้ เป็ นคนมีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุ ณา
มุทิตา และอุเบกขา ซึ่ งพรหมวิหาร 4 เป็ นธรรมอันประเสริ ฐช่ วยให้ คนเป็ นคนดีได้ 3) เป็ นการ
สร้ างความรู้ สึกและความภาคภูมิใจในศิลปะประจํา ชาติ 4) เป็ นการออกกํา ลังกาย เพราะ
เป็ นกีฬาที่ มีการเคลื่อนไหวทุกส่ วนของร่ างกาย 5) เป็ นกิจกรรมที่สร้ างเสริ มสมรรถภาพทาง
กาย เช่ น ฝึ กความอดทนของกล้ ามเนือ้ และระบบไหลเวียนโลหิ ต ความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้
ความคล่ องแคล่ วว่ องไว และความอ่ อนตัว และ 6) เป็ นการฝึ กศิลปะการต่ อสู้ป้องกันตัวใน
ระยะประชิ ด
4. ประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับจากกีฬาดาบสองมือคืออะไร 1) เพื่อให้ มนุษย์ เกิดความพึงพอใจ
จากความต้ องการพืน้ ฐานของตนเอง 2) เพื่อสร้ างเสริ มสุขภาพของคนให้ สมบูรณ์ ทั้งร่ างกาย
และจิตใจ 3) เพื่อผ่ อนคลายความตึงเครี ยดจากการทํางาน 4) ส่ งเสริ มให้ ชีวิตภายในครอบครั วมี
ความสุขมากยิ่งขึน้ และ 5) ส่ งเสริ มความเป็ นพลเมืองดี และเป็ นสมาชิ กที่ดีในสังคมระบบ
ประชาธิ ปไตย

9

รายการประเมิน

1. ทักษะ
การสื่ อสาร

2. ทักษะ
กระบวนการคิด

3. ทักษะ
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

แบบประเมินและเกณฑ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะและกระบวนการ

พฤติกรรมการแสดงออก
1. พูดคุยแลกเปลี่ยนและซักถามข้อมูล เพือ่ สร้างองค์ความรู ้และแนวทางใน
การปฏิบตั ิกิจกรรมกับบุคคลอื่นในโอกาสที่เหมาะสม
2. สื่ อสารกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ สร้างเสริ มสุ ขภาพและความ
ปลอดภัย
3. นําผลจากการศึกษาเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิมาประยุกต์ใช้เพือ่ สร้างองค์ความรู ้
และแนวทางในการปฏิบตั ิที่หลากหลาย
4. แปลความ ตีความ หรื อขยายความในคํา ข้อความ ภาพ และสัญลักษณ์ใน
เรื่ องหรื อกิจกรรมที่ปฏิบตั ิที่หลากหลาย
5. คิดอย่างสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณเพื่อการได้มาขององค์ความรู ้
6. ช่วยลดข้อขัดแย้งและแก้ไขปั ญหาของกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

7. สามารถกําหนดเป้ าหมาย การวางแผน และการปฏิบตั ิกิจกรรมเพือ่ การ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุผลสําเร็จ
8. ปฏิเสธสถานการณ์เสี่ ยงที่ส่งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ
9. แก้ไขสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสุ ขภาพหรื อการปฏิบตั ิกิจกรรม
4. ความสามารถใน
อย่างทันท่วงที
การใช้ ทักษะชีวติ
10. เลือกแหล่งขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุที่ไม่ปลอดภัยด้วยตนเองและผูอ้ ื่น
ได้อย่างเหมาะสม
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ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
ปฏิบตั ิหน่ วยที่ ปฏิบตั ิหน่ วยที่ ปฏิบตั ิหน่ วยที่ ปฏิบตั ิหน่ วยที่ ปฏิบตั ิหน่ วยที่
1
2
3
4
5
4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0
4 หมายถึง ปฏิบัติเป็ น
ประจําสมํ่าเสมอ/ปฏิบัติ
ได้อย่ างคล่ องแคล่ ว

3 หมายถึง ปฏิบัติเป็ น
ประจําเท่ าที่ได้ รับ
มอบหมาย/ปฏิบัติได้ ด้วย
ตนเองแต่ ไม่ คล่องแคล่ ว

2 หมายถึง ปฏิบัติบ้าง
เป็ นครั้งคราว/ปฏิบัติได้
โดยไม่ ต้องแก้ไข
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ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
ปฏิบตั ิหน่ วยที่ ปฏิบตั ิหน่ วยที่ ปฏิบตั ิหน่ วยที่ ปฏิบตั ิหน่ วยที่ ปฏิบตั ิหน่ วยที่
1
2
3
4
5
4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0

พฤติกรรมการแสดงออก

11. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู ้และแนวทาง
5. ทักษะ
ในการปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ความสามารถในการ
12. เลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าในการสร้างองค์ความรู ้และ
ใช้ เทคโนโลยี
แนวทางในการปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างเหมาะสม
13. บริ หารและจัดการสุ ขภาพทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของตนเอง
เพื่อสุ ขภาพที่ดี
6. ทักษะการจัดการ
และการสร้ างเสริม 14. ออกกําลังกายและสร้างเสริ มสุ ขภาพตามแผนที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสม
สุ ขภาพ
15. ตรวจสอบและประเมินภาวะสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกายและจิตใจของ
ตนเองและผูอ้ ื่นอย่างถูกต้องได้
คะแนนที่ได้
คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย่

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่ วงคะแนนเฉลีย่
ระดับคุณภาพ

4.00–3.51
4
ดีเยีย่ ม

3.50–2.51
3
ดี

2.50–1.51
2
ปานกลาง

1.50–1.01
1
พอใช้

สรุปผลการประเมิน (เขียนเครื่ องหมาย  ลงใน  )
4
3
2
1
ระดับคุณภาพที่ได้

สรุปผลการวัดประเมินผล

2

0 หมายถึง ไม่ เคย
ปฏิบตั ิ/ปฏิบัติ
ไม่ ได้เลย

หมายเหตุ การคิดคะแนนเฉลี่ยคิดได้จากการนําเอาคะแนนรวมในแต่ละช่องรายการการปฏิบตั ิมารวมกัน แล้วหารด้วยจํานวนข้อ จากนั้นนํา
คะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพและสรุ ปผลการประเมิน

1.00–0.00
0
ควร
ปรับปรุ ง

0

ระดับคุณภาพ
ด้านทักษะและกระบวนการ
หน่ วยการเรียนรู้ ที่

ด้านความรู ้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่
1

1 หมายถึง เคย
ปฏิบตั ินาน ๆ ครั้ง/
ปฏิบตั ิได้แต่ ต้องมี
การแก้ ไข

3

4

5

1

2

3

4

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่
5

1

2

3

4

5
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รายการประเมิน

1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวนิ ัย
4. ใฝ่ เรียนรู้

5. อยู่อย่ าง
พอเพียง

แบบประเมินและเกณฑ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

พฤติกรรมการแสดงออก
1. ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองไทยที่ดี
2. เคารพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
3. สนใจและเข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือ
4. ไม่ยดึ ถือสิ่ งของของคนอื่นมาเป็ นของตนเอง โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของ
5. แสดงความจริ งใจโดยพูดและให้ขอ้ มูลที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
6. ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสังคม
7. ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
8. สนใจติดตามข่าวสารและความรู ้ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
9. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมที่สร้างเสริ มความรู ้และทักษะความชํานาญ
ต่าง ๆ
10. ใช้จ่ายอย่างพอประมาณตามฐานะของตน
11. ใช้ชีวิตอย่างเรี ยบง่าย มีความสุ ขตามฐานะของตน
12. ละเว้นการใช้ชีวติ อย่างฟุ้ งเฟ้ อตามกระแสวัตถุนิยม

ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
ปฏิบัติหน่ วย ปฏิบัติหน่ วย ปฏิบัติหน่ วย ปฏิบัติหน่ วย ปฏิบัตหิ น่ วย
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ที่ 5
4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0
4 หมายถึง ปฏิบัติ
เป็ นประจําสมํา่ เสมอ/
ปฏิบัติได้ อย่ าง
คล่ องแคล่ ว
3 หมายถึง ปฏิบัติ
เป็ นประจําเท่ าที่
ได้ รับมอบหมาย/
ปฏิบัติได้ ด้วยตนเอง
แต่ ไม่ คล่องแคล่ ว
2 หมายถึง ปฏิบัติ
บ้ างเป็ นครั้งคราว/
ปฏิบัติได้ โดยไม่ ต้อง
แก้ไข

430

รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

13. หมัน่ คิดและตรวจสอบผลการทํางานของตนเองและการทํางาน
ของกลุ่มอย่างเต็มความสามารถ
6. มุ่งมัน่ ในการ
14. ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความรับผิดชอบ
ทํางาน
15. อดทนต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ยงุ่ ยากซับซ้อนและมีอปุ สรรคจน
บรรลุผลสําเร็ จ
7. รักความเป็ น 16. ชื่นชมในประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของประเทศชาติ
ไทย
17. ดําเนินชีวิตตามวิถีไทย
18. มีจิตใจเอื้ออาทร และเสี ยสละให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น
19. เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสมํ่าเสมอ
8. มีจติ สาธารณะ
20. อาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบกับความทุกข์ยากโดยไม่ได้
รับการร้องขอ

ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
ปฏิบัติหน่ วย ปฏิบัติหน่ วย ปฏิบัติหน่ วย ปฏิบัติหน่ วย ปฏิบัตหิ น่ วย
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ที่ 5
4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0

1 หมายถึง เคย
ปฏิบัตินาน ๆ
ครั้ง/ปฏิบัติได้
แต่ ต้องมีการ
แก้ไข
0 หมายถึง ไม่
เคยปฏิบัติ/
ปฏิบัติไม่ ได้ เลย
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ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
ปฏิบตั ิหน่ วยที่ ปฏิบตั ิหน่ วยที่ ปฏิบตั ิหน่ วยที่ ปฏิบตั ิหน่ วยที่ ปฏิบตั ิหน่ วยที่
1
2
3
4
5
4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0

พฤติกรรมการแสดงออก

21. ดําเนิ นชีวิตตามแนวทางการปฏิบตั ิดา้ นสุ ขภาพที่ดี
22. ชื่นชมในความงามของสุนทรี ยภาพของการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย
การเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการทั้งในฐานะผูป้ ฏิบตั ิและผูช้ ม
9. คุณลักษณะอันพึง 23. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การออกกําลังกาย
การกีฬา นันทนาการ และสมรรถภาพทางกายด้วยความกระตือรื อร้น
ประสงค์ด้านสุ ขภาพ
24. หมัน่ คิดและตรวจสอบภาวะสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองอย่าง
สมํ่าเสมอ
25. ภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั กฎ กติกาในการเข้าร่ วมกิจกรรม
สุ ขภาพ การออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ
คะแนนที่ได้
คะแนนรวม
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
คะแนนเฉลีย่
ช่ วงคะแนนเฉลีย่
ระดับคุณภาพ

4.00–3.51

4
ดีเยีย่ ม

3.50–
2.51

2.50–1.51

1.50–
1.01

1.00–
0.00

3
ดี

2
ปานกลาง

1
พอใช้

0
ควร
ปรับปรุ ง

หมายเหตุ การคิดคะแนนเฉลี่ยคิดได้จากการนําเอาคะแนนรวมในแต่ละช่องรายการการปฏิบตั ิมารวมกัน แล้วหารด้วยจํานวนข้อ จากนั้นนํา
คะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพและสรุ ปผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน (เขียนเครื่ องหมาย  ลงใน  )
ระดับคุณภาพที่ได้

สรุปผลการวัดประเมินผล

4

3

2

1

0

ระดับคุณภาพ
ด้านทักษะและกระบวนการ
หน่ วยการเรียนรู้ที่

ด้านความรู้
หน่ วยการเรียนรู้ที่
1

2

3

4

5

1

2

3

4

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หน่ วยการเรียนรู้ที่
5

1

2

3

4

5
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แบบประเมินและเกณฑ์ การประเมินผลการนําเสนอข้ อมูล
ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

4

3

2

1

0

1. ความถูกต้องของข้อมูลที่นาํ เสนอ
2. ได้ใจความสําคัญและตรงกับวัตถุประสงค์
3. การจัดเรี ยงลําดับข้อมูลได้ถกู ต้องและมีความสอดคล้องกัน
4. ความถูกต้องของการใช้ภาษาและการสื่ อความหมายในการนําเสนอข้อมูล
5. ความสมบูรณ์ครบถ้วนของประเด็นในการนําเสนอข้อมูล
6. การสรุ ปความสําคัญของการนําเสนอข้อมูล
คะแนนทีไ่ ด้
คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย่

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
เฉลีย่
ระดับ
คุณภาพ

3.51–4.00

2.51–3.50

1.51–2.50

1.01–1.50

0.00–1.00

4
ดีเยีย่ ม

3
ดี

2
ปานกลาง

1
พอใช้

0
ควร
ปรับปรุ ง

สรุประดับคุณภาพการนําเสนอข้ อมูล (เขียนเครื่องหมายลงใน
ระดับคุณภาพที่ได้

4

3

2

1

0

)

หมายเหตุ การคิดคะแนนเฉลี่ยคิดได้จากการนําคะแนนรวมใน
แต่ ล ะช่ อ งรายการปฏิ บ ัติ ม ารวมกัน แล้ว หารด้ว ยจํา นวนข้อ
จากนั้นนําคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
และสรุ ปผลการประเมิน
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แบบประเมินและเกณฑ์ การประเมินผลการอภิปราย

ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

4

3

2

1

0

1. ความมัน่ ใจในการแสดงความคิดเห็น
2. การแสดงเหตุผลต่อการแสดงความคิดเห็นของตนเองและความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
3. ความถูกต้องของการใช้ภาษาในการสื่ อสาร
4. การประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อเชื่อมโยงสู่การนําเสนอผลการอภิปราย
5. ความถูกต้องสมบูรณ์ของการสรุ ปผลการอภิปราย
คะแนนทีไ่ ด้
คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย่
เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
เฉลีย่
ระดับ
คุณภาพ

3.51–4.00

2.51–3.50

1.51–2.50

1.01–1.50

0.00–1.00

4
ดีเยีย่ ม

3
ดี

2
ปานกลาง

1
พอใช้

0
ควร
ปรับปรุ ง

สรุประดับคุณภาพการนําเสนอข้ อมูล (เขียนเครื่องหมายลงใน
ระดับคุณภาพที่ได้

4

3

2

1

0

)

หมายเหตุ การคิดคะแนนเฉลี่ยคิดได้จากการนําคะแนนรวมใน
แต่ ล ะช่ อ งรายการปฏิ บ ัติ ม ารวมกัน แล้ว หารด้ว ยจํา นวนข้อ
จากนั้นนําคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
และสรุ ปผลการประเมิน
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13
แบบประเมินและเกณฑ์ การประเมินผลการสร้ างแผนทีค่ วามคิด
ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

4

3

2

1

0

1. ความถูกต้องของข้อมูลที่นาํ เสนอ
2. ความครอบคลุมรายละเอียดสําคัญ
3. การใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
4. การจัดเรี ยงลําดับความเชื่อมโยงของข้อมูล
5. จํานวนของข้อมูลที่นาํ เสนอ
คะแนนทีไ่ ด้
คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย่
เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
เฉลีย่
ระดับ
คุณภาพ

3.51–4.00

2.51–3.50

1.51–2.50

1.01–1.50

0.00–1.00

4
ดีเยีย่ ม

3
ดี

2
ปานกลาง

1
พอใช้

0
ควร
ปรับปรุ ง

สรุประดับคุณภาพการนําเสนอข้ อมูล (เขียนเครื่องหมายลงใน
ระดับคุณภาพที่ได้

4

3

2

1

0

)

หมายเหตุ การคิดคะแนนเฉลี่ยคิดได้จากการนําคะแนนรวมใน
แต่ ล ะช่ อ งรายการปฏิ บ ัติ ม ารวมกัน แล้ว หารด้ว ยจํา นวนข้อ
จากนั้นนําคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
และสรุ ปผลการประเมิน
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14
ตัวอย่ างใบบันทึกผลการประเมินการนําเสนอข้ อมูล/การอภิปราย/การสร้ างแผน
ที่ความคิดเป็ นรายบุคคล

สํ าหรับครู

ตรวจสอบการบันทึกผลการปฏิบัติกจิ กรรมของนักเรียนเป็ นรายบุคคล เพือ่ ประเมินระดับคุณภาพการเรียนรู้
โดยใช้ เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพที่กําหนด

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
1 หมายถึง นําเสนอข้อมูลไม่ชดั เจนและไม่ครอบคลุมรายละเอียดสําคัญ
2 หมายถึง นําเสนอข้อมูลได้ชดั เจนแต่ไม่ครอบคลุมรายละเอียดสําคัญ
3 หมายถึง นําเสนอข้อมูลได้ชดั เจนและครอบคลุมรายละเอียดสําคัญ
รายชื่อนักเรียน
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1

ระดับคุณภาพ
2

3

4
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15
ตัวอย่างแบบบันทึกสรุ ปการประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียนหน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1–5
ระดับคุณภาพ
รายชื่อนักเรียน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

สรุ ปผลการประเมิน
ผลการเรียนรู้ หน่ วยที่

ด้ านความรู้

ด้ านทักษะ/
กระบวนการ

ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

437

16
แบบประเมินผลการปฏิบัตทิ ักษะกีฬาดาบสองมือ
รายการ

ลําดับท่ าทาง
การเคลือ่ นไหว
มีความต่ อเนื่อง
แสดงท่าทาง
ความตั้งใจ
ถูกต้ อง
สง่างามและแข็งแรง
ของท่ า
เป็ นธรรมชาติ
ในการปฏิบัติ
4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0

1. การถวายบังคม
2. ท่าขึ้นพรหมนัง่
3. ท่าขึ้นพรหมยืน
4. การกลับหัวสนาม
5. การรําไม้ราํ ที่ 1 ต่อด้าม
6. การรําไม้ราํ ที่ 2 แบก
7. การตีลูกไม้ที่ 1
8. การตีลูกไม้ที่ 2

เกณฑ์ การวัด ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
ระดับคุณภาพ

เยีย่ ม

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง

คะแนน

4

3

2

1

0

หมายเหตุ: สํ าหรับครูผ้สู อนหรือสถานศึกษาอาจมีการปรับปรุงหรือปรับเกณฑ์ ที่ให้ ไว้เบือ้ งต้ นได้
ตามความเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
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17
แบบประเมินผลการปฏิบัตทิ ักษะกีฬาไอคิโด
รายการ

ลําดับท่ าทาง
การเคลือ่ นไหว
มีความต่ อเนื่อง
แสดงท่าทาง
ความตั้งใจ
ถูกต้ อง
สง่างามและแข็งแรง
ของท่ า
เป็ นธรรมชาติ
ในการปฏิบัติ
4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0

1. การยืนเคารพ
2. การนัง่ เคารพ
3. การลงสู่ท่านัง่
4. การลุกขึ้นยืน
5. ท่าศิลปะในการป้ องกันตัว
ท่าที่ 1 ป้ องกันการถูกฉุดจาก
ด้านหลัง
6. ท่าศิลปะในการป้ องกันตัว
ท่าที่ 2 ป้ องกันการถูกแทง
ด้านหน้า
7. ท่าศิลปะในการป้ องกันตัว
ท่าที่ 2 ป้ องกันการถูกจับมือ

เกณฑ์ การวัด ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
ระดับคุณภาพ

เยีย่ ม

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง

คะแนน

4

3

2

1

0

หมายเหตุ: สํ าหรับครูผ้สู อนหรือสถานศึกษาอาจมีการปรับปรุงหรือปรับเกณฑ์ ที่ให้ ไว้เบือ้ งต้ นได้
ตามความเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
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18
การจัดทําโครงงานสุ ขศึกษาและพลศึกษา
โครงงานเป็ นการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิกิจกรรมการศึกษา
ค้นคว้าและลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความสนใจ ถ้านักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยการทําโครงงานตลอดเวลา จะ
ทําให้นกั เรี ยนได้พฒ
ั นาการคิด โครงงานจะต้องเกิดขึ้นจากนักเรี ยน เช่น ขณะที่เรี ยนนักเรี ยนมีข้อสงสั ย
หรื อมีความต้ องการ หรื อมีความสนใจ ต้องการคําตอบ จะเป็ นจุดเริ่ มต้นของโครงงานของนักเรี ยน
วัตถุประสงค์ของการทําโครงงานเพื่อให้นกั เรี ยนได้ประยุกต์ ใช้ ทักษะในกลุ่มวิชาต่ าง ๆ มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ มีทักษะทางสั งคม ทักษะการนําเสนอ เห็นคุณค่ าในวิชาที่เรียน เน้ นถึงพลังความ
อยากรู้อยากเห็นของนักเรียน และส่ งเสริมการตัดสิ นใจ การจะคิด จะทําของนักเรียน
โครงงานแบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ โครงงานการสํ ารวจ โครงงานการทดลอง โครงงาน
การสร้ างทฤษฎี/การอธิบาย และโครงงานการประดิษฐ์ /สร้ างชิ้นงาน
ขั้นตอนการทําโครงงาน มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
– สร้างแผนที่ความคิดและใช้เทคนิค 5WH ให้ครอบคลุมสาระของโครงงาน
ใครทําอะไร ทําไมต้องทํา ทําที่ไหน ทําเมือ่ ไร ทําอะไร และทําอย่ างไร
– ทําอย่ างไร ถ้านําประเภทของโครงงานเป็ นเกณฑ์การพิจารณา จะใช้
กระบวนการต่อไปนี้ได้กบั โครงงานในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
1. ถ้าเป็ นโครงงานการทดลอง การสร้ างทฤษฎี/การอธิบาย จะใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ (การพัฒนาสมองด้านซ้าย) กล่าวคือโครงงาน
การทดลองหรื อการสร้ างทฤษฎี/การอธิบาย มีข้ นั ตอนการทํา ดังนี้
1) ปัญหา/ข้อสงสัย
2) การตั้งสมมุติฐาน/การคาดคะเนคําตอบ
3) การทดลอง
4) การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
5) การสรุ ปผล
2. ถ้าเป็ นโครงงานการสํ ารวจ จะใช้ ข้นั ตอนเหมือนข้ อ 1 เพียงแต่ไม่ต้อง
ตั้งสมมุตฐิ าน/การคาดคะเนคําตอบ
1) ปัญหา/ข้อสงสัย
2) การสํารวจ
3) การรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์
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4) การสรุ ปผล
3. ถ้าเป็ นโครงงานการประดิษฐ์ /สร้ างชิ้นงาน จะใช้กระบวนการเทคโนโลยี
(การพัฒนาสมองด้านขวา) มีข้ นั ตอนการทํา ดังนี้
1) ปัญหาความต้องการ
2) แสวงหาวิธีแก้ปัญหา
3) เลือกวิธีการแก้ปัญหา
4) ออกแบบและปฏิบตั ิ
5) ประเมิน
6) ปรับปรุ ง/พัฒนา
เนื่องจากนักเรี ยนที่เรี ยนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
หลาย ๆ กลุ่ม ไปพร้อมกัน ดังนั้นนักเรี ยนสามารถจะนําวิธีการหรื อกระบวนการของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
หลาย ๆ กลุ่มมาประยุกต์ใช้ในการทําโครงงานของนักเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
ในการเสนอหัวข้อการทําโครงงานของนักเรี ยน ถ้าครู ได้ร้ ูความต้ องการของนักเรียนจะช่ วยให้ รู้
ว่ าโครงงานของนักเรียนเป็ นโครงงานประเภทใด ครู สามารถจะแนะนํานักเรี ยนได้วา่ การทําโครงงานของ
นักเรี ยนจะมีข้ นั ตอนอย่างไรและขั้นตอนดังกล่าวนี้ จะช่วยให้นกั เรี ยนทําโครงงานได้ทุก ๆ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้และทุกระดับชั้น
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ เป็ นการทําโครงงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้
ขั้นตอนที่ 3 การเขียนรายงาน สําหรับนักเรี ยนในช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1–ป. 3) ช่วงชั้นที่ 2
(ป. 4–ป. 6) การเขียนรายงานอาจจะไม่ตอ้ งละเอียดมากนัก รายงานควร
ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
1. ชื่อโครงงาน
2. ชื่อผูท้ าํ โครงงาน
3. ชื่อที่ปรึ กษาโครงงาน
4. ที่มา
5. จุดมุ่งหมายการศึกษา
6. วิธีดาํ เนินการ นําขั้นตอนของโครงงานที่ทาํ มาเขียน เช่น ถ้าเป็ นโครงงาน
การประดิษฐ์/สร้างชิ้นงาน จะใช้ข้ นั ตอนกระบวนการของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินการ หรื อถ้าเป็ นโครงงานการ
ทดลองจะใช้ข้ นั ตอนวิธีการหรื อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบการ
ดําเนินการ
7. ผลการศึกษาค้นคว้า
สําหรับการสรุ ปและข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ถ้าเห็นว่ายังไม่จาํ เป็ น ก็อาจจะไม่มี
ก็ได้เพราะจุดมุ่งหมายของการทําโครงงานที่แท้ จริงคือการพัฒนานักเรียนแบบองค์ รวม (พัฒนา
สมองด้านซ้ายและด้านขวา หรื อพัฒนาพหุปัญญา)
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ขั้นตอนที่ 4 การนําเสนอ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เสนอผลงาน และได้รับฟังข้อเสนอแนะจาก
เพื่อน

19
แผนทีค่ วามคิด (Mind Mapping)
ในการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานและทักษะการคิดขั้นสูง (การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ) ให้กบั นักเรี ยน มีเทคนิควิธีการหลายวิธี แผนที่ความคิดเป็ นวิธีการหนึ่งที่โทนี่ บูซาน ได้
พัฒนาขึ้นโดยบูรณาการการทํางานของสมองด้านซ้ายและด้านขวา นักเรี ยนที่จะสร้างแผนที่ความคิดได้
จะต้องใช้สมองด้านซ้ายในการวิเคราะห์และใช้สมองด้านขวาในการสังเคราะห์ แผนที่ความคิดใช้ได้ต้ งั แต่
อายุ 5 ขวบขึ้นไป การฝึ กให้นกั เรี ยนใช้แผนที่ความคิดอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ของนักเรี ยน และการพัฒนาการคิดเชิงระบบ (การคิดเชิงองค์รวมหรื อภาพรวม) และถ้าฝึ กให้นกั เรี ยนใช้
การระดมสมองควบคู่กบั การสร้างแผนที่ความคิด ยิง่ จะทําให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการคิด

20
ผังแสดงเหตุและผล
ผังแสดงเหตุและผล คือ ผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหาที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ
ผังแสดงเหตุและผล มีชื่อเรี ยกอีกหลายชื่อ เช่น ผังก้ างปลา ผังอิชิกาวา ผังต้ นไม้ หรื อผังลํา
นํา้ สร้างขึ้นโดย ดร.อิชิกาวา แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว
ในการจัดการเรี ยนรู ้ตามบทเรี ยน ถ้าครู ตอ้ งการให้นกั เรี ยนค้ นหาสาเหตุ หรื อวิเคราะห์
สาเหตุทที่ าํ ให้ เกิดปัญหา ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์โดยใช้ ผงั ก้ างปลา เช่น หาสาเหตุที่ทาํ ให้นกั เรี ยน
เจ็บป่ วย หาสาเหตุที่เกิดอุบตั ิเหตุขณะเดินทางมาโรงเรี ยน
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วิธีการสร้ างผังแสดงเหตุและผล
1. เขียนปั ญหาหรื อผลที่เกิดขึ้นทางด้านซ้ายมือ
2. เขียนสาเหตุหลัก ๆ เติมลงบนเส้นกระดูกสันหลังทั้งบนและล่าง
3. ในก้างปลาใหญ่ที่เป็ นสาเหตุหลักของปั ญหาให้ใส่ กา้ งรองลงไป แต่ละปลายก้างรองให้
ใส่ ขอ้ ความที่เป็ นสาเหตุรองของแต่ละสาเหตุหลัก
4. ในแต่ละก้างรองที่เป็ นสาเหตุรอง ถ้าต้องการหาสาเหตุยอ่ ย ให้เขียนก้างย่อยที่จะเป็ น
สาเหตุยอ่ ย ๆ ของสาเหตุรองนั้น
ผังก้างปลาสามารถใช้ควบคู่กบั แผนที่ความคิด เช่น เมื่อวิเคราะห์หาสาเหตุได้แล้ว และมี
ความประสงค์ตอ้ งการหาทางแก้ปัญหาในแต่ละสาเหตุ ใช้แผนที่ความคิดหาภาพรวมวิธีแก้ปัญหา
แล้วจึงเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดมาดําเนินการแก้ปัญหา

