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คํานํา
คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1, 2, 3 ม. 4–6 ชุดนี้เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ จัดทําขึ้นเพื่อ
ใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยยึดหลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ Backward Design ทีเ่ น้ น
ผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลาง (Child-centered) ตามหลักการทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ เพื่อให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
และกระบวนการเรี ยนรู ้ สามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ทั้งเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม บทบาทของครู มี
หน้าที่เอื้ออํานวยความสะดวกให้นกั 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 นําไปสู่ การ
อยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
การจัดทําคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1, 2, 3 ม. 1–3 ชุดนี้ได้จดั ทําตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งครอบคลุมทุกสาระการเรี ยนรู ้ โดยภายในเล่มได้นาํ เสนอ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นรายชัว่ โมงตามหน่วยการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ครู นาํ ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้สะดวกยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้แต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ยงั มีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้ ด้านทักษะ/
กระบวนการ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทําให้ทราบผลการเรี ยนรู ้แต่ละหน่วย
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้ทนั ที
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1, 2, 3 ม. 4–6 ชุดนี้นาํ เสนอเนื้อหาแบ่งเป็ น
3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 คําชี้แจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยแนวทางการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
สัญลักษณ์แสดงลักษณะและเป้ าหมายของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การออกแบบจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ
Backward Design (BwD) เทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยนรู ้–การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของหน่วยการเรี ยนรู ้กบั สาระ/มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั ชั้นปี
โครงสร้างการแบ่งเวลารายชัว่ โมงและขอบข่ายสาระการเรี ยนรู ้
ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมง ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ใน
หนังสื อเรี ยนฯ/สื่ อการเรี ยนรู ้สมบูรณ์แบบ แบ่งเป็ นแผนย่อยรายชัว่ โมง ซึ่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละแผนมี
องค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรู้ เสริมสํ าหรับครู ประกอบด้วยตัวอย่างแบบทดสอบต่าง ๆ ความรู ้เสริ มสําหรับครู
และตัวอย่างข้อสอบตามแนวทางการประเมินผล PISA หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1–5 ซึ่งบันทึกลงในซีดีรอม (CD-ROM)
เพื่ออํานวยความสะดวกให้ครู ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1, 2, 3 ม. 4–6 ชุดนี้ได้ออกแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค
และวิธีการสอนอย่างหลากหลาย หวังว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมของนักเรี ยนต่อไป

คณะผู้จัดทํา
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ตอนที่ 1
คําชี้แจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

2

1. แนวทางการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษาและพลศึกษาเล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางให้ครู ใช้
ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6 ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งการแบ่งหน่วยการเรี ยนรู ้สาํ หรับจัดทําแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้เป็ นรายชัว่ โมงในคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้เล่มนี้ สามารถใช้ควบคู่กบั สื่ อการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา สมบูรณ์แบบ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6 และหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 5 หน่วยการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้ดงั นี้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ีได้นาํ เสนอรายละเอียดไว้ครบถ้วนตามแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ของ
สถานศึกษา นอกจากนี้ยงั ได้ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนได้พฒั นาองค์ความรู ้ สมรรถนะ
สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้อย่างครบถ้วนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ครู ควรศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ีให้ละเอียด เพือ่ ปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์
และสภาพของนักเรี ยน
ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้จะแบ่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ออกเป็ นรายชัว่ โมง ซึ่งมีจาํ นวนมากน้อยไม่
เท่ากัน ขึ้นอยูก่ บั ความยาวของเนื้อหาสาระและในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้จะระบุ
1. ผังมโนทัศน์ เป้ าหมายการเรียนรู้ และขอบข่ ายภาระงาน เป็ นการแสดงขอบข่ายเนื้อหาการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ครอบคลุมความรู ้ ทักษะ/กระบวนการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และภาระงาน/ชิ้นงาน
2. กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เป็ นกรอบแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละ
หน่วยการเรี ยนรู ้ แบ่งเป็ น 3 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการ
เรี ยนรู ้ตามที่กาํ หนดไว้อย่างแท้จริ ง
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรี ยนรู ้จะระบุวา่ ในหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ีแบ่งเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้
กี่แผน และแต่ละแผนใช้เวลาในการจัดกิจกรรมกี่ชวั่ โมง
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3. แผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมง เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามกรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เพือ่ เน้นสู่ ผลลัพธ์ปลายทาง (Backward Design Template) ประกอบด้วย
3.1 ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยลําดับที่ของแผน ชื่อแผน สาระการเรี ยนรู ้ที่ ระดับชั้น
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ และเวลาเรี ยน เช่น แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง การปฐมนิเทศและระบบต่าง ๆ ของ
ร่ างกาย สาระการเรี ยนรู ้ที่ 1: การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–5 หน่วยการ
เรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา เวลา 1 ชัว่ โมง
3.2 สาระสํ าคัญ เป็ นความคิดรวบยอดของเนื้อหาที่นาํ มาจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้
3.3 ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น เป็ นตัวชี้วดั ที่ใช้ตรวจสอบนักเรี ยนหลังจากเรี ยนจบเนื้อหาที่นาํ เสนอในแต่ละ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร
3.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็ นส่ วนที่บอกจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นแก่นกั เรี ยนภายหลังจาก
การเรี ยนจบในแต่ละแผน ทั้งในด้านความรู ้ (K) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ซึ่งสอดคล้องสัมพันธ์กบั ตัวชี้วดั ชั้นปี และเนื้อหาในแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้น้ นั ๆ
3.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็ นการตรวจสอบผลการจัดการเรี ยนรู ้วา่ หลังจากจัดการ
เรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้แล้ว นักเรี ยนมีพฒั นาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเป้ าหมายที่
คาดหวังไว้หรื อไม่ และมีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุ งส่ งเสริ มในด้านใดบ้าง ดังนั้น ในแต่ละแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้จึงได้ออกแบบวิธีการและเครื่ องมือในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นต่าง ๆ ของนักเรี ยน
ไว้อย่างหลากหลาย เช่น การทําแบบทดสอบ การตอบคําถามสั้น ๆ การตรวจผลงานในการปฏิบตั ิกิจกรรม การ
สังเกตพฤติกรรมทั้งที่เป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม เป็ นต้น โดยเน้นการปฏิบตั ิให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ตัวชี้วดั และมาตรฐานการเรี ยนรู ้
วิธีการและเครื่ องมือในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้เหล่านี้ ครู สามารถนําไปใช้ประเมินนักเรี ยนได้
ทั้งในระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการนําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
3.6 สาระการเรียนรู้ เป็ นหัวข้อย่อยที่นาํ มาจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่งสอดคล้อง
กับสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.7 แนวทางบูรณาการ เป็ นการเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่เรี ยนรู ้ของแต่
ละแผนให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กบั สาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ ได้แก่ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เพื่อให้การเรี ยนรู ้สอดคล้องและครอบคลุม
สถานการณ์จริ ง
3.8 กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็ นการเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เนื้อหาในแต่ละ
เรื่ อง โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ครู นาํ ไปใช้ประโยชน์ในการ
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วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบด้วยขั้นตอนการ
จัดการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอนที่สาํ คัญ ได้แก่
ขั้นที่ 1 นําเข้าสู่ บทเรี ยน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 3 ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์
ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู ้
(หมายเหตุ: ในแผนที่ 1 ของการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ ครู อาจเพิ่มขั้นตอนการจัดการ
เรี ยนรู ้อีก 1 ขั้น เป็ นขั้นเตรี ยมก่อนนําเข้าสู่ บทเรี ยนเพิ่มก่อนเข้าสู่ ข้นั ที่ 1 ขั้นนําไปสู่ บทเรี ยนหรื ออาจยุบ
รวมเข้าสู่ ข้นั ที่ 1 เลยก็ได้)
3.9 กิจกรรมเสนอแนะ เป็ นกิจกรรมเสนอแนะสําหรับให้นกั เรี ยนได้พฒั นาเพิ่มเติมในด้าน ต่าง ๆ
นอกเหนือจากที่ได้จดั การเรี ยนรู ้มาแล้วในชัว่ โมงเรี ยน กิจกรรมเสนอแนะมี 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมสําหรับผูท้ ี่
มีความสามารถพิเศษและต้องการศึกษาค้นคว้าในเนื้อหานั้น ๆ ให้ลึกซึ้งกว้างขวางยิง่ ขึ้น และกิจกรรมสําหรับ
ผูท้ ี่ยงั ไม่เข้าใจเนื้อหาหรื อยังไม่เกิดการเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมาย ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนซํ้าหรื อซ่อมเสริ ม
ตลอดจนการใช้เวลาว่างในการฝึกสร้างเสริ มเสริ มทักษะเพิ่มเติม โดยเฉพาะในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับทักษะในการ
เคลื่อนไหวร่ างกาย และทักษะกีฬาโดยเฉพาะ
3.10 สื่อ/แหล่ งการเรียนรู้ 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 เป็ นต้น
3.11 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เป็ นส่ วนที่ให้ครู บนั ทึกผลการจัดการเรี ยนรู ้วา่ ประสบ
ความสําเร็ จหรื อไม่ มีปัญหาหรื ออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้าง ได้แก้ไขปั ญหาและอุปสรรคนั้นอย่างไร และ
ข้อเสนอแนะสําหรับการจัดการเรี ยนรู ้ครั้งต่อไป
นอกจากนี้ยงั อํานวยความสะดวกให้ครู โดยการจัดทําแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู ้เสริ มสําหรับ
ครู บนั ทึกลงในซีดี (CD-ROM) ประกอบด้วย
1) แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน เป็ นแบบทดสอบเพื่อใช้วดั และประเมินผลนักเรี ยนก่อน
การจัดการเรี ยนรู ้และหลังการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่งครู สามารถที่จะนําแบบทดสอบดังกล่าวมาใช้ตรวจสอบความรู ้
พื้นฐานและเป็ นการเตรี ยมความพร้อมก่อนเรี ยน นอกจากนี้การนําแบบทดสอบดังกล่าวมาใช้ยงั จะช่วยให้ครู
ทราบถึงระดับของการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีการพัฒนาการขึ้น และปกติการวัดและประเมินผล
ดังกล่าวนี้ จะไม่นาํ ผลมาใช้พิจารณาตัดสิ นผลการเรี ยน
2) แบบทดสอบระหว่ างเรียน เป็ นทั้งรู ปแบบของกิจกรรมพัฒนาการเรี ยนรู ้และแบบทดสอบประจํา
หน่วยการเรี ยนรู ้แต่ละหน่วยทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ที่จดั ทําไว้ทา้ ยหน่วยการเรี ยนรู ้แต่ละหน่วย ซึ่งครู
สามารถนํามาใช้วดั และประเมินผลเพื่อตรวจสอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนว่าบรรลุผลหรื อ เป้ าหมาย
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ตามตัวชี้วดั ในแต่ละหน่วยหรื อไม่ หากพบข้อบกพร่ องครู ผสู ้ อนจะสามารถให้คาํ แนะนําและแก้ไข ในส่ วน
ดังกล่าวนั้นได้
นอกจากนี้ ครู ยงั สามารถตรวจสอบผลการประเมินตนเองของนักเรี ยนในแต่ละหน่วยเพื่อประเมิน
ความคิดเห็นของนักเรี ยนต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ซ่ ึงจะช่วยให้ครู สามารถนํามาใช้พฒั นาด้านความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional Quotient (EQ)) ความฉลาดทางสติปัญญา (intelligence Quotient (IQ)) ความฉลาด
ทางด้านสังคม (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 ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นตาราง
การประเมิน
4) ความรู้ เสริมสํ าหรับครู เป็ นการนําเสนอความรู ้ในเรื่ องต่าง ๆ แก่ครู เช่น
(1) หลักการจัดทําแฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) และวิธีการคัดเลือกผลงานเพื่อเก็บใน
แฟ้ มสะสมผลงาน
(2) ความรู ้เรื่ องโครงงาน
4. แบบฟอร์ มโครงสร้ างแผนการจัดการเรียนรู้ ทอี่ อกแบบจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ Backward
Design
ครู ควรศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อเตรี ยมการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้
พัฒนาครบทุกสมรรถนะสําคัญที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร กล่าวคือ สมรรถนะในการสื่ อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสู ตรและกิจกรรม
เสนอแนะ เพื่อการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมให้เต็มตามศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละคน ซึ่งได้กาํ หนดไว้ในแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้น้ ีแล้ว
นอกจากนี้ครู สามารถปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับสภาพความพร้อมของนักเรี ยน
และสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ ซึ่งจะใช้เป็ นผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ีได้อาํ นวย
ความสะดวกให้ครู โดยได้พิมพ์โครงสร้างแผนการเรี ยนรู ้ที่ออกแบบการเรี ยนรู ้แบบ Backward Design ให้ครู
เพิ่มเติมเฉพาะส่ วนที่ครู ปรับปรุ งเองไว้ดว้ ยแล้ว
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2. สั ญลักษณ์ แสดงลักษณะและเป้าหมายของกิจกรรมการเรียนรู้
ในหนังสื อเรี ยนฯ/สื่ อการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณ์แบบ ทุกเล่มได้มีสญ
ั ลักษณ์กาํ กับ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ไว้ทุกกิจกรรมเพื่อช่วยให้ครู และนักเรี ยนรู ้และเข้าใจถึงลักษณะและเป้ าหมายของกิจกรรม
นั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดกิจกรรมได้ดียงิ่ ขึ้น สัญลักษณ์แสดงลักษณะกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีดงั นี้
โครงงาน เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนพัฒนาการคิด การวางแผน และการแก้ปัญหา

การพัฒนากระบวนการคิด เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดด้านต่าง ๆ
การประยุกต์ ใช้ ในชีวติ ประจําวัน เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนนําความรู ้ ทักษะไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
การทําประโยชน์ ให้ สังคม เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการทําประโยชน์
เพื่อสังคม เพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
การปฏิบตั จิ ริง/ฝึ กทักษะ เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิจริ งหรื อฝึกปฏิบตั ิ เพื่อ
เกิดทักษะอันจะช่วยให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปตามเป้ าหมายอย่างสมบูรณ์และติดตัวคงทน
การศึกษาค้ นคว้ า/สื บค้ น เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าหรื อสื บค้น
เพื่อสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองจนเกิดเป็ นนิสยั
การสํ ารวจ เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนสํารวจ รวบรวมข้อมูล เพื่อนํามาศึกษา
วิเคราะห์ หาเหตุ หาผล ฝึกความเป็ นผูร้ อบคอบ
การสั งเกต เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนรู ้จกั สังเกตสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้จนสร้างองค์ความรู ้
ได้อย่างเป็ นระบบและมีเหตุผล
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ทักษะทางภาษา เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางภาษาเพื่อเป็ น
พื้นฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษาต่อไป
ทักษะการฟัง/ดู เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการฟังและการดู
ต่าง ๆ
ทักษะการพูด เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการพูดประเภทต่าง ๆ
ทักษะการอ่ าน เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการอ่านประเภท
ต่าง ๆ
ทักษะการเขียน เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการเขียนประเภทต่าง ๆ

การคิดคํานวณ เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการคิดคํานวณ
กิจกรรมสํ าหรับกลุ่มพิเศษ เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม
เพื่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ
ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนใช้พฒั นาทักษะการคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์
การเคลือ่ นไหวร่ างกาย เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการเคลื่อนไหว
ร่ างกายของตนเองให้ดียงิ่ ขึ้น
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3. กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพือ่ เน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง
Backward Design Template)
การจัดการเรี ยนรู ้หรื อการสอนเป็ นงานที่ครู ทุกคนต้องใช้กลวิธีต่าง ๆ มากมายเพื่อให้นกั เรี ยนสนใจที่
จะเรี ยนรู ้และเกิดผลตามที่ครู คาดหวัง การจัดการเรี ยนรู ้จดั เป็ นศาสตร์ที่ตอ้ งใช้ความรู ้ความสามารถตลอดจน
ประสบการณ์อย่างมาก ครู บางคนอาจจะละเลยเรื่ องของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้หรื อการออกแบบการ
สอน ซึ่งเป็ นงานที่ครู จะต้องทําก่อนการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ทาํ อย่ างไร ทําไมจึงต้ องออกแบบการจัดการเรียนรู้
ครู ทุกคนผ่านการศึกษาและได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้มาแล้ว ในอดีตการ
ออกแบบการเรี ยนรู ้จะเริ่ มต้นจากการกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การ
ดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้ และการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ปัจจุบนั การเรี ยนรู ้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามามี
บทบาทต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ซึ่งนักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้จากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่มีอยู่
รอบตัว ดังนั้นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้จึงเป็ นกระบวนการสําคัญที่ครู จาํ เป็ นต้องดําเนินการให้เหมาะสม
กับศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละบุคคล
วิกกินส์และแมกไท นักการศึกษาชาวอเมริ กนั ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
ซึ่งเขาเรี ยกว่า Backward Design เป็ นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ครู จะต้องกําหนดผลลัพธ์ปลายทางที่
ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนก่อน โดยทั้งสองให้ชื่อว่า ความเข้ าใจที่คงทน (enduring understandings) เมื่อ
กําหนดความเข้าใจที่คงทนได้แล้ว ครู จะต้องบอกให้ได้วา่ ความเข้าใจที่คงทนของนักเรี ยนนี้เกิดจากอะไร นักเรี ยน
จะต้องมีหรื อแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง ครู มีหรื อใช้วิธีการวัดอะไรบ้างที่จะบอกว่านักเรี ยนมีหรื อแสดงพฤติกรรม
เหล่านั้นแล้ว จากนั้นครู จึงนึกถึงวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่จะทําให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจที่คงทนต่อไป

แนวคิดของ Backward Design
Backward Design เป็ นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้ผลลัพธ์ปลายทางเป็ นหลัก ซึ่งผลลัพธ์
ปลายทางนี้จะเกิดขึ้นกับนักเรี ยนก็ต่อเมื่อจบหน่วยการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ครู จะต้องออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
กรอบความคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผล มีความสัมพันธ์กนั จากนั้นจึงจะลงมือเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ขยาย
รายละเอียดเพิ่มเติมให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพต่อไป
กรอบความคิดหลักของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดย Backward Design มีข้นั ตอนหลักที่สาํ คัญ
3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 กําหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ขั้นที่ 2 กําหนดภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ซ่ ึงเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการ
เรี ยนรู ้ตามที่กาํ หนดไว้อย่างแท้จริ ง
ขั้นที่ 3 วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้
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ขั้นที่ 1 กําหนดผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ก่อนที่จะกําหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนนั้น ครู ควรตอบคําถามสําคัญ
ต่อไปนี้
1. นักเรี ยนควรจะมีความรู ้ ความเข้าใจและสามารถทําสิ่ งใดได้บา้ ง
2. เนื้อหาสาระใดบ้างที่มีความสําคัญต่อการสร้างความเข้าใจของนักเรี ยนและความเข้าใจ
ที่คงทนที่ครู ตอ้ งการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยนมีอะไรบ้าง
เมื่อจะตอบคําถามสําคัญดังกล่าวข้างต้น ให้ครู นึกถึงเป้ าหมายของการศึกษา มาตรฐานการเรี ยนรู ้ดา้ น
เนื้อหาระดับชาติที่ปรากฏอยูใ่ นหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551รวมทั้งมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรื อท้องถิ่น
การทบทวนความคาดหวังของหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมาตรฐานแต่ละระดับ จะมี
ความสัมพันธ์กบั เนื้อหาสาระต่าง ๆ ซึ่งมีความแตกต่างลดหลัน่ กันไป ด้วยเหตุน้ ีข้นั ที่ 1 ของ Backward Design
ครู จึงต้องจัดลําดับความสําคัญและเลือกผลลัพธ์ปลายทางของนักเรี ยน ซึ่งเป็ นผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากความ
เข้าใจที่คงทนต่อไป

ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
ความเข้าใจที่คงทนคืออะไร ความเข้าใจที่คงทนเป็ นความรู ้ที่ลึกซึ้ง ได้แก่ ความคิดรวบยอด
ความสัมพันธ์ และหลักการของเนื้อหาและวิชาที่นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็ นความรู ้ที่อิง
เนื้อหา ความรู ้น้ ีเกิดจากการสะสมข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรี ยนและเป็ นองค์ความรู ้ที่นกั เรี ยนสร้างขึ้นด้วยตนเอง
การเขียนความเข้ าใจทีค่ งทนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ถ้าความเข้ าใจที่คงทน หมายถึง สาระสําคัญของสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้แล้ว ครู ควรจะรู ้วา่ สาระสําคัญหมายถึง
อะไร คําว่า สาระสําคัญ มาจากคําว่า Concept ซึ่งนักการศึกษาของไทยแปลคําดังกล่าวเป็ นภาษาไทยว่า
สาระสําคัญ ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ มโนมติ และสังกัป ซึ่งการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้นิยมใช้คาํ ว่า
สาระสําคัญ
สาระสําคัญเป็ นข้อความที่แสดงแก่นหรื อเป้ าหมายเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปรวม
และข้อแตกต่างเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง โดยอาจครอบคลุมข้อเท็จจริ ง กฎ ทฤษฎี ประเด็น และการสรุ ป
สาระสําคัญและข้อความที่มีลกั ษณะรวบยอดอย่างอื่น
ประเภทของสาระสําคัญ
1. ระดับกว้าง (Broad Concept)
2. ระดับการนําไปใช้ (Operative Concept หรื อ Functional Concept)
ตัวอย่ างสาระสําคัญระดับกว้ าง
– ระบบไหลเวียนโลหิ ต เป็ นระบบที่ทาํ หน้าที่ลาํ เลียงอาหารไปสู่ เซลล์ต่าง ๆ ของร่ างกาย
โดยองค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิ ตประกอบด้วยเลือด หลอดเลือด และหัวใจ
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ตัวอย่ างสาระสําคัญระดับนําไปใช้
– ระบบไหลเวียนโลหิ ต เป็ นระบบที่ทาํ หน้าที่ลาํ เลียงอาหารไปสู่ เซลล์ต่าง ๆ ของร่ างกาย โดย
องค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิ ตประกอบด้วยเลือด หลอดเลือด และหัวใจ ซึ่งหากการ
ทํางานของระบบดังกล่าวมีความผิดปกติหรื อเป็ นโรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิ ตอาจเกิดอันตราย
ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้ เราจึงควรบํารุ งรักษาระบบไหลเวียนโลหิ ตโดยการรับประทานอาหารให้ครบ
5 หมู่ ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ และทําจิตใจให้แจ่มใส
แนวทางการเขียนสาระสําคัญ
1. ให้เขียนสาระสําคัญของทุกเรื่ อง โดยแยกเป็ นข้อ ๆ (จํานวนข้อของสาระสําคัญจะเท่ากับ
จํานวนเรื่ อง)
2. การเขียนสาระสําคัญที่ดีควรเป็ นสาระสําคัญระดับการนําไปใช้
3. สาระสําคัญต้องครอบคลุมประเด็นสําคัญครบถ้วน เพราะหากขาดส่ วนใดไปแล้วจะทําให้
นักเรี ยนรับสาระสําคัญที่ผดิ ไปทันที
4. การเขียนสาระสําคัญที่จะให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญวิธีการหนึ่งคือ การเขียนแผนผัง
สาระสําคัญ
ตัวอย่างการเขียนแผนผังสาระสําคัญ เรื่ อง ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย: ระบบไหลเวียนโลหิต

ระบบไหลเวียนโลหิต

หน้าที่

ลําเลียงอาหารไปสู่เซลล์ต่าง ๆ
ของร่ างกาย

องค์ประกอบ

ประกอบด้วยเลือด หลอดเลือด
และหัวใจ

การบํารุ งรักษา

รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ
และทําจิตใจให้แจ่มใส

สาระสํ าคัญ ระบบไหลเวียนโลหิ ต เป็ นระบบที่ทาํ หน้าที่ลาํ เลียงอาหารไปสู่ เซลล์ต่าง ๆ ของร่ างกาย
โดยองค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิ ต ประกอบด้วยเลือด หลอดเลือด และหัวใจ ซึ่งหากการทํางานของ
ระบบดังกล่าวมีความผิดปกติหรื อเป็ นโรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิ ตอาจเกิดอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวติ ได้
เราจึงควรบํารุ งรักษาระบบไหลเวียนโลหิ ตโดยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกําลังกายอย่าง
สมํ่าเสมอ และทําจิตใจให้แจ่มใส
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5. การเขียนสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่ องใดควรเขียนลักษณะเด่นที่มองเห็นได้หรื อนึกได้ออกมา
เป็ นข้อ ๆ แล้วจําแนกลักษณะเหล่านั้นเป็ นลักษณะจําเพาะและลักษณะประกอบ
6. การเขียนข้อความที่เป็ นสาระสําคัญควรใช้ภาษาที่มีการขัดเกลาอย่างดี เลี่ยงคําที่มีความหมาย
กํากวมหรื อฟุ่ มเฟื อย
ตัวอย่ างการเขียนสาระสําคัญ เรื่ อง ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย: ระบบหายใจ
วัยรุ่น
– ทําหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สให้กบั
ร่ างกาย

ลักษณะจําเพาะ

ลักษณะประกอบ



–



–

–



–



– มีองค์ประกอบ ประกอบด้วย
จมูก คอหอย กล่องเสี ยง หลอดลม
และปอด

– มีแนวทางในการบํารุ งรักษาโดยการ
ออกกําลังกายเป็ นประจํา งดสู บบุหรี่
และหลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศ

– หากการทํางานของระบบมีความ
ผิดปกติจะส่ งผลทําให้ร่างกาย
อ่อนแอ และอาจเสี ยชีวิตได้

สาระสําคัญ: ระบบหายใจ เป็ นระบบที่มีความสําคัญอย่างมาก ทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส เพื่อที่

ร่ างกายจะได้ขบั แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปและรับเอาแก๊สออกซิเจนเข้ามาเพื่อไปเลี้ยงเนื้อเยือ่ ของ
อวัยวะต่าง ๆ ระบบหายใจประกอบด้วยอวัยวะส่ วนที่เป็ นทางผ่านของลมหายใจ ได้แก่ จมูก ปาก คอหอย
กล่องเสี ยง หลอดลม และปอด ซึ่งหากอวัยวะต่าง ๆ ของระบบหายใจผิดปกติหรื อเกิดโรค จะส่ งผลกระทบทํา
ให้ร่างกายอ่อนแอลงและอาจเสี ยชีวิตได้ เราจึงควรมีการบํารุ งรักษาระบบหายใจอยูเ่ สมอด้วยการออกกําลังกาย
เป็ นประจํา งดสู บบุหรี่ และพยายามหลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศ
ขั้นที่ 2 กําหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าํ หนดไว้อย่ างแท้ จริง
เมื่อครู กาํ หนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนแล้ว ก่อนที่จะดําเนินการขั้นต่อไป
ขอให้ครู ตอบคําถามสําคัญต่อไปนี้
1. นักเรี ยนมีพฤติกรรมหรื อแสดงออกในลักษณะใด จึงทําให้ครู ทราบว่านักเรี ยนบรรลุผลลัพธ์
ปลายทางตามที่กาํ หนดไว้แล้ว
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2. ครู มีหลักฐานหรื อใช้วิธีการใดที่สามารถระบุได้วา่ นักเรี ยนมีพฤติกรรมหรื อแสดงออกตามผลลัพธ์
ปลายทางที่กาํ หนดไว้
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการของ Backward Design เน้นให้ครู รวบรวมหลักฐานการ
วัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่จาํ เป็ นและมีหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้ทาํ ให้นกั เรี ยน
เกิดผลสัมฤทธิ์แล้ว ไม่ใช่เรี ยนแค่ให้จบตามหลักสู ตรหรื อเรี ยนตามชุดของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ครู กาํ หนดไว้
เท่านั้น วิธีการของ Backward Design ต้องการกระตุน้ ให้ครู คิดล่วงหน้าว่า ครู ควรจะกําหนดและรวบรวม
หลักฐานเชิงประจักษ์อะไรบ้างก่อนที่จะออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักฐานดังกล่าวควรจะ
เป็ นหลักฐานที่สามารถใช้เป็ นข้อมูลย้อนกลับที่มีประโยชน์สาํ หรับนักเรี ยนและครู ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ครู
ควรใช้วิธีการวัดและประเมินแบบต่อเนื่องอย่างไม่เป็ นทางการและเป็ นทางการ ตลอดระยะเวลาที่ครู จดั
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ตอ้ งการให้ครู ทาํ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เรี ยกว่า สอนไปวัดผลไป
จึงกล่าวได้วา่ ขั้นนี้ครู ควรนึกถึงพฤติกรรมหรื อการแสดงออกของนักเรี ยน โดยพิจารณาจากผลงาน
หรื อชิ้นงานที่เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทางตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
แล้ว และเกณฑ์ที่ใช้ประเมินควรเป็ นเกณฑ์คุณภาพในรู ปของมิติคุณภาพ (Rubrics) อย่างไรก็ตาม ครู อาจจะมี
หลักฐานหรื อใช้วิธีการอื่น ๆ เช่น การทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน การสัมภาษณ์ การศึกษาค้นคว้า การฝึก
ปฏิบตั ิขณะเรี ยนรู ้ประกอบด้วยก็ได้
การกําหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผล
การเรียนรู้ ตามผลลัพธ์ ปลายทางทีก่ าํ หนดไว้ แล้ ว
หลังจากที่ครู ได้กาํ หนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนแล้ว ครู ควรกําหนดภาระ
งานและวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ตามผลลัพธ์ปลายทางที่
กําหนดไว้แล้ว
ภาระงาน หมายถึง งานหรื อกิจกรรมที่กาํ หนดให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั ชั้นปี /มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดไว้ ลักษณะสําคัญของงานจะต้องเป็ นงานที่สอดคล้องกับ
ชีวิตจริ งในชีวติ ประจําวัน เป็ นเหตุการณ์จริ งมากกว่ากิจกรรมที่จาํ ลองขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบ ซึ่งเรี ยกว่า งาน
ที่ปฏิบตั ิเป็ นงานที่มีความหมายต่อนักเรี ยน (Meaningful Task) นอกจากนี้งานและกิจกรรมจะต้องมีขอบเขตที่
ชัดเจน สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั ชั้นปี /มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ทั้งนี้เมื่อได้ภาระงานครบถ้วนตามที่ตอ้ งการแล้ว ครู จะต้องนึกถึงวิธีการและเครื่ องมือที่จะใช้วดั และ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนซึ่งมีอยูม่ ากมายหลายประเภท ครู จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับภาระงานที่
นักเรี ยนปฏิบตั ิ
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ตัวอย่ างแสดงภาระงาน/ชิ้นงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2 เรื่อง ระบบต่ าง ๆ ของร่ างกาย (ต่ อ)
จุดประสงค์
การเรียนรู้
1. อธิบายองค์
ประกอบ
กระบวนการ
ทํางาน และการ
บํารุ งรักษาระบบ
ย่อยอาหารและ
ระบบขับถ่ายอย่าง
ถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิ
กิจกรรมการ
เรี ยนรู้ในเรื่ อง
องค์ประกอบ
กระบวนการทํางาน
และการบํารุ งรักษา
ระบบย่อยอาหาร
และระบบขับถ่าย
ด้วยความสนใจ
ใฝ่ รู้ (A)
3. นําแนวทางในการ
บํารุ งรักษาระบบ
ย่อยอาหารและ
ระบบขับถ่ายของ
ร่ างกายไปปฏิบตั ิ
ในชีวติ ประจําวัน
อย่างสมํ่าเสมอ
(A)

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม
การเรียนรู้

ภาระงาน/
ชิ้นงาน

1. ระบบต่าง ๆ
ของร่ างกาย
1.3 ระบบ
ย่อย
อาหาร
1.4 ระบบ
ขับถ่าย

• ซักถาม
ความรู ้
เกี่ยวกับ
องค์ประกอบ
กระบวนการ
ทํางาน และ
การบํารุ ง
รักษาระบบ
ย่อยอาหาร
และระบบ
ขับถ่าย

• ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมบอก
ชื่อและหน้าที่
ของอวัยวะ

การวัดและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์
1. การซักถาม
2. การทํางาน
กลุ่ม
3. การปฏิบตั ิ
กิจกรรม
วิเคราะห์และ
อภิปราย
กิจกรรม
4. การเขียน
สรุ ปความรู้

• แบบ
ประเมินผล
การนําเสนอ
ข้อมูล/การ
อภิปราย/การ
แสดงความ
คิดเห็น/การ
สร้างแผนที่
ความคิด
• แบบ
ประเมิน
คุณธรรม
จริ ยธรรม
ค่านิยม และ
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์*
• แบบ
ประเมิน
ทักษะ/
กระบวนการ*

• ผ่านเกณฑ์
เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4
ขึ้นไป

สื่ อการเรียนรู้
1. ภาพแสดง
องค์ประกอบ
ของระบบ
ย่อยอาหาร
และระบบ
ขับถ่าย
2. ภาพหรื อสื่ อ
วีดิทศั น์แสดง
องค์ประกอบ
และ
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบย่อย
อาหารและ
ระบบขับถ่าย
3. ใบกิจกรรม
ที่ 2 เรื่ อง
บอกชื่อและ
หน้าที่ของ
อวัยวะ
4. อุปกรณ์
ประกอบการ
จัดทําแผ่น
พับเผยแพร่
ความรู้

ความเข้าใจที่คงทนจะเกิดขึ้นได้ นักเรี ยนจะต้องมีความสามารถ 6 ประการ ได้แก่
1. การอธิบาย ชี้แจง เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการอธิบายหรื อชี้แจงในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ได้
อย่างถูกต้อง สอดคล้อง มีเหตุมีผล และเป็ นระบบ
2. การแปลความและตีความ เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการแปลความและตีความได้
อย่างมีความหมาย ตรงประเด็น กระจ่างชัด และทะลุปรุ โปร่ ง
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3. การประยุกต์ ดัดแปลง และนําไปใช้ เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการนําสิ่ งที่ได้
เรี ยนรู ้ไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิผล มีประสิ ทธิภาพ และคล่องแคล่ว
4. การมีมุมมองทีห่ ลากหลาย เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการมีมุมมองที่น่าเชื่อถือ
เป็ นไปได้ มีความลึกซึ้ง แจ่มชัด และแปลกใหม่
5. การให้ ความสํ าคัญ ใส่ ใจในความรู้ สึกของผู้อนื่ เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการมี
ความละเอียดรอบคอบ เปิ ดเผย รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ระมัดระวังที่จะไม่ให้เกิดความกระทบกระเทือน
ต่อผูอ้ ื่น
6. การรู้ จักตนเอง เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการมีความตระหนักรู ้ สามารถ
ประมวลผลข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย ปรับตัวได้ รู ้จกั ใคร่ ครวญ และมีความเฉลียวฉลาด
นอกจากนี้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดสมรรถนะสําคัญ
ของนักเรี ยนหลังจากสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความ
เข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเอง เพือ่ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อประนีประนอม การเลือกที่จะรับและไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงคุณธรรม และการคิดอย่างเป็ นระบบเพื่อนําไปสู่ การ
สร้างองค์ความรู ้หรื อสารสนเทศ เพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ ปัญหา เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา และ
มีการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ ทกั ษะกระบวนการและทักษะในการดําเนินชีวติ เป็ นความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนในด้านการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางาน และการอยูร่ ่ วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการและหาทางออกที่เหมาะสมด้านความ
ขัดแย้งและความแตกต่างระหว่างบุคคล การปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
การสื บเสาะหาความรู ้ และการรู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซ่ ึงจะส่ งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการเลือกใช้เทคโนโลยีดา้ น
ต่าง ๆ ทั้งด้านวัตถุ แนวคิด และวิธีการในการพัฒนาตนเองและสังคมด้านการเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การทํางาน
การแก้ปัญหา และการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
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นอกจากสมรรถนะสําคัญของนักเรี ยนหลังจากสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรที่กล่าวแล้วข้างต้น
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
เพื่อให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ขในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก โดยมี
คุณลักษณะที่สาํ คัญอย่างน้อย 8 ประการ ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสั ตย์ สุจริต
3. มีวนิ ัย
4. ใฝ่ เรียนรู้
5. อยู่อย่ างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทํางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตามบริ บท
และจุดเน้นของตน ดังนั้นการกําหนดภาระงานให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิ รวมทั้งการเลือกวิธีการและเครื่ องมือ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้น้ นั ครู ควรคํานึงถึงความสามารถของนักเรี ยน 5 ประการ ตามแนวคิดของ Backward
Design สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนหลังจากสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรที่
ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น เพื่อให้ภาระงาน วิธีการ และเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ครอบคลุมสิ่ งที่สะท้อน
ผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้การออกแบบการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ Backward design ในขั้นที่ 2 นี้ ครู จะต้องคํานึงถึง
ภาระงาน วิธีการ เครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ มีประสิ ทธิภาพ ตรงกับ
สภาพจริ ง มีความยืดหยุน่ และให้ความสบายใจแก่นกั เรี ยนเป็ นสําคัญ
ขั้นที่ 3 วางแผนการจัดการเรียนรู้
เมื่อครู มีความรู ้ความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับการกําหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับ
นักเรี ยน รวมทั้งกําหนดภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ซ่ ึงเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ตามที่กาํ หนดไว้อย่างแท้จริ งแล้ว ขั้นต่อไปครู ควรนึกถึงกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่จะจัดให้แก่นกั เรี ยน
การที่ครู จะนึกถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดให้นกั เรี ยนได้น้ นั ครู ควรตอบคําถามสําคัญต่อไปนี้
– ถ้าครู ตอ้ งการจะจัดการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้เกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง ความคิดรวบยอด หลักการ
และทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นสําหรับนักเรี ยน ซึ่งจะทําให้นกั เรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทางตามที่กาํ หนด
ไว้ รวมทั้งเกิดเป็ นความเข้าใจที่คงทนต่อไปนั้น ครู สามารถจะใช้วิธีการง่าย ๆ อะไรบ้าง
– กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จะช่วยเป็ นสื่ อนําให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นมีอะไรบ้าง
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– สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมและดีที่สุด ซึ่งจะทําให้นกั เรี ยนบรรลุตามมาตรฐานของ
หลักสู ตรมีอะไรบ้าง
– กิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ควรจัดกิจกรรมใดก่อน และควรจัดกิจกรรมใดภายหลัง
– กิจกรรมต่าง ๆ ออกแบบไว้เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยนหรื อไม่ เพราะ
เหตุใด
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทางตามแนวคิดของ Backward Design
นั้น วิกกินส์และแมกไทได้เสนอแนะให้ครู เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของ WHERETO (ไปที่
ไหน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
W แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้น้ นั จะต้องช่วยให้นกั เรี ยนรู ้วา่ หน่วยการเรี ยนรู ้น้ ีจะดําเนินไปใน
ทิศทางใด (Where) และสิ่ งที่คาดหวังคืออะไร (What) มีอะไรบ้างช่วยให้ครู ทราบว่านักเรี ยนมีความรู ้พ้นื ฐาน
และความสนใจอะไรบ้าง (Where)
H แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรดึงดูดความสนใจนักเรี ยนทุกคน (Hook) ทําให้นกั เรี ยนเกิดความ
สนใจในสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้ (Hold) และใช้สิ่งที่นกั เรี ยนสนใจเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้
E แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรส่ งเสริ มและจัดให้ (Equip) นักเรี ยนได้มีประสบการณ์ (Experience)
ในแนวคิดหลัก/ความคิดรวบยอด และสํารวจ รวมทั้งวินิจฉัย (Explore) ในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
R แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้คิดทบทวน (Rethink) ปรับ (Revise) ความ
เข้าใจในความรู ้และงานที่ปฏิบตั ิ
E แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ประเมิน (Evaluate) ผลงานและสิ่ งที่
เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้
T แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรออกแบบ (Tailored) สําหรับนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถที่แตกต่างกันของนักเรี ยน
O แทน การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ให้เป็ นระบบ (Organized) ตามลําดับการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
และกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการสร้างองค์ความรู ้ต้ งั แต่เริ่ มแรกและตลอดไป ทั้งนี้เพื่อการเรี ยนรู ้ที่มี
ประสิ ทธิผล
อย่างไรก็ตาม มีขอ้ สังเกตว่าการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีการกําหนดวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ การ
ลําดับบทเรี ยน รวมทั้งสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เฉพาะเจาะจงนั้นจะประสบผลสําเร็ จได้กต็ ่อเมื่อครู ได้มีการ
กําหนดผลลัพธ์ปลายทาง หลักฐาน และวิธีการวัดและประเมินผลที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ตามที่
กําหนดไว้อย่างแท้จริ งแล้ว การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นเพียงสื่ อที่จะนําไปสู่ เป้ าหมายความสําเร็ จที่ตอ้ งการ
เท่านั้น ด้วยเหตุน้ ีถา้ ครู มีเป้ าหมายที่ชดั เจนก็จะช่วยทําให้การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้และการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้สามารถทําให้นกั เรี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนดไว้ได้
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โดยสรุ ปจึงกล่าวได้วา่ ขั้นนี้เป็ นการค้นหาสื่ อการเรี ยนรู ้ แหล่งการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่
สอดคล้องเหมาะสมกับนักเรี ยน กิจกรรมที่กาํ หนดขึ้นควรเป็ นกิจกรรมที่จะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถสร้าง
และสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอดและหลักการที่สาํ คัญของสาระที่เรี ยนรู ้ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่คงทน รวมทั้ง
ความรู ้สึกและค่านิยมที่ดีไปพร้อม ๆ กับทักษะความชํานาญ
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กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพือ่ เน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง

(Backward Design Template)
หน่ วยการเรียนรู้ ท.ี่ ..........................................
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยน
จะเข้ าใจว่า...
1.
2.

คําถามสํ าคัญทีก่ ระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจที่
คงทน

ความรู้ ของนักเรียนทีน่ ําไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนจะ
รู้ ว่า...

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ ําไปสู่ ความ
เข้ าใจทีค่ งทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนควรมี
ทักษะและสามารถที่จะ...
1.
2.
3.

1.
2.
3.

–
–

ขั้นที่ 2 หลักฐานในการประเมินเพือ่ แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าํ หนด
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบตั ิ
–
–

2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
• วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
–
–

3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
–

ขั้นที่ 3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้
–

• เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
–
–
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รู ปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมงจากการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดแบบ
Backward Design
Backward Design เขียนโดยใช้รูปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเรี ยงหัวข้อ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
• ชื่อแผน... (ระบุชื่อและลําดับที่ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้)
• สาระที่... (ระบุสาระที่ใช้จดั การเรี ยนรู ้)
• เวลา... (ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ต่อ 1 แผน)
• ชั้น... (ระบุช้ นั ที่จดั การเรี ยนรู ้)
• หน่วยการเรี ยนรู ้ที่... (ระบุชื่อและลําดับที่ของหน่วยการเรี ยนรู ้)
• สาระสําคัญ... (เขียนความคิดรวบยอดหรื อมโนทัศน์ของหัวเรื่ องที่จะจัดการเรี ยนรู ้)
• ตัวชี้วดั ช่วงชั้น... (ระบุตวั ชี้วดั ช่วงชั้นที่ใช้เป็ นเป้ าหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู ้)
• จุดประสงค์การเรี ยนรู ้... กําหนดให้สอดคล้องกับสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรี ยนหลังจากสําเร็ จการศึกษา ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ง
ประกอบด้วย
– ด้านความรู ้ ความคิด (Knowledge: K)
– ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Affective: A)
– ด้านทักษะ/กระบวนการ (Performance: P)
• การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้... (ระบุวิธีการและเครื่ องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ด้าน)
• สาระการเรี ยนรู ้... (ระบุสาระและเนื้อหาที่ใช้จดั การเรี ยนรู ้ อาจเขียนเฉพาะหัวเรื่ องก็ได้)
• กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้... (กําหนดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระและการ
บูรณาการข้ามสาระ)
• กิจกรรมเสนอแนะ... (ระบุรายละเอียดของกิจกรรมที่นกั เรี ยนควรปฏิบตั ิเพิ่มเติม)
• แนวทางบูรณาการ... (เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระอื่นที่บูรณาการร่ วมกัน)
• สื่ อ/แหล่งการเรี ยนรู ้... (ระบุสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรี ยนรู ้ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้)
• บันทึกผลหลังการจัดการเรี ยนรู ้...(ระบุรายละเอียดของผลการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนที่กาํ หนดไว้ อาจ
นําเสนอข้อเด่นและข้อด้อยให้เป็ นข้อมูลที่สามารถใช้เป็ นส่ วนหนึ่งของการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนได้)
ในส่ วนของการเขียนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั ให้ครู ที่เขียนแผนฯ นําขั้นตอนหลักของเทคนิค
วิธีการของการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ เช่น การเรี ยนแบบแก้ปัญหา การศึกษาเป็ นรายบุคคล การ
อภิปรายกลุ่มย่อย/กลุ่มใหญ่ การฝึกปฏิบตั ิการ การสื บค้นข้อมูล ฯลฯ มาเขียนในขั้นสอน โดยให้คาํ นึงถึง
ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
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การใช้แนวคิดของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ Backward Design จะช่วยให้ครู มี
ความมัน่ ใจในการจัดการเรี ยนรู ้และใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของบริ ษทั สํานักพิมพ์ วัฒนาพานิช จํากัด (วพ.)
ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป

4. เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ –การวัดและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (2) และ (3) ได้ระบุแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้
โดยเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การฝึกทักษะการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้ที่
หลากหลาย การฝึกปฏิบตั ิจริ ง และการประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อการป้ องกันและแก้ปัญหา ดังนั้น เพื่อให้การ
จัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวนี้ การจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในคู่มือครู แผนการจัดการ
เรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษาชุดนี้ จึงยึดแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เน้นการเรี ยนรู ้จาก
การปฏิบตั ิจริ ง และเน้นการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการที่ผสมผสานเชื่อมโยงสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ กับหัวข้อเรื่ อง
หรื อประเด็นที่สอดคล้องกับชีวิตจริ ง เพือ่ ให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาในองค์รวม เป็ นธรรมชาติ สอดคล้องกับ
สภาพและปัญหาที่เกิดในวิถีชีวิตของผูเ้ รี ยน
แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ได้เปลี่ยนแปลงบทบาทของครู จากการเป็ นผูช้ ้ ีนาํ
หรื อถ่ายทอดความรู ้ ไปเป็ นผูช้ ่วยเหลือ อํานวยความสะดวก และส่ งเสริ มสนับสนุนนักเรี ยนโดยใช้วิธีการต่าง
ๆ อย่างหลากหลายรู ปแบบ เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการสร้างสรรค์ความรู ้และนําความรู ้ไปใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษาชุดนี้จึงได้นาํ เสนอทฤษฎีและเทคนิควิธีการเรี ยนการ
สอนต่าง ๆ มาเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ เช่น
1. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (Brain-Based Learning–BBL) ที่เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่
อิงผลการวิจยั ทางประสาทวิทยา ซึ่งได้เสนอแนะไว้วา่ ตามธรรมชาติน้ นั สมองเรี ยนรู ้ได้อย่างไร โดยได้
กล่าวถึงโครงสร้างที่แท้จริ งของสมองและการทํางานของสมองมนุษย์ที่มีการแปรเปลี่ยนไปตามขั้นของการ
พัฒนา ซึ่งสามารถนํามาใช้เป็ นกรอบแนวคิดของการสร้างสรรค์การจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. การจัดการเรียนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning–PBL) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้
ที่ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็ นจุดเริ่ มต้นและเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยให้นกั เรี ยนร่ วมกัน
แก้ปัญหาภายใต้การแนะนําของครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันตั้งคําถามและช่วยกันค้นหาคําตอบ โดยใช้อาจใช้ความรู ้
เดิมมาแก้ปัญหา หรื อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมสําหรับการแก้ปัญหา นําข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาสรุ ปเป็ นข้อมูล
ในการแก้ปัญหา แล้วช่วยกันประเมินการแก้ปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาครั้งต่อไปสําหรับขั้นตอนการจัดการ
เรี ยนรู ้
3. การจัดการเรียนรู้ แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เป็ นการพัฒนาองค์รวมของนักเรี ยน ทั้ง
สมองด้านซ้ายและสมองด้านขวา บนพื้นฐานความสามารถและสติปัญญาที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล มุ่ง
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หมายจะให้นกั เรี ยนสามารถแก้ปัญหาหรื อสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรมหรื อ
สภาพแวดล้อม
4. การจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) เป็ นการจัดสถานการณ์และบรรยากาศให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ฝึกให้นกั เรี ยนที่มีลกั ษณะแตกต่างกันทั้งสติปัญญาและความถนัดร่ วมกันทํางาน
เป็ นกลุ่ม ร่ วมกันศึกษาค้นคว้า
5. การจัดการเรียนรู้ แบบใช้ หมวกความคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) ให้นกั เรี ยนฝึกตั้งคําถามและตอบ
คําถามที่ใช้ความคิดในลักษณะต่าง ๆ โดยสามารถอธิบายเหตุผลประกอบ หรื อวิเคราะห์วจิ ารณ์ได้
6. การจัดการเรียนรู้ โดยการสื บสวนสอบสวน (Inquiry Process) เป็ นการฝึกให้นกั เรี ยนค้นหาความรู ้
ด้วยตนเอง เพือ่ อธิบายสิ่ งต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ มีหลักเกณฑ์ โดยนักเรี ยนจะต้องใช้ความสามารถของตนเอง
คิดค้น สื บเสาะ แก้ปัญหา หรื อคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ดว้ ยตนเอง
7. การจัดการเรียนรู้ แบบกระบวนการแก้ ปัญหา (Problem Solving) เป็ นการฝึกให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้จาก
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการทําความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ดําเนินการแก้ปัญหา และตรวจสอบ
หรื อมองย้อนกลับ
8. การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน (Project Work) ซึ่งเป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู ้หรื อค้นคว้าหาคําตอบใน
สิ่ งที่นกั เรี ยนอยากรู ้หรื อสงสัย ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
9. การจัดการเรียนรู้ ทเี่ น้ นการปฏิบตั ิ (Active Learning) ให้นกั เรี ยนได้ทดลองทําด้วยตนเอง เพื่อจะได้
เรี ยนรู ้ข้นั ตอนของงาน รู ้จกั วิธีแก้ปัญหาในการทํางาน
10. การจัดการเรียนรู้ แบบสร้ างผังความคิด (Concept Mapping) เป็ นการสอนด้วยวิธีการจัดกลุ่ม
ความคิดรวบยอด เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์กนั ระหว่างความคิดหลักและความคิดรองลงไป โดยนําเสนอเป็ น
ภาพหรื อเป็ นผัง
11. การจัดการเรียนรู้ จากประสบการณ์ (Experience Learning) เป็ นการจัดกิจกรรมหรื อจัด
ประสบการณ์ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ แล้วกระตุน้ ให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เจตคติใหม่
ๆ หรื อวิธีการคิดใหม่ ๆ
12. การจัดการเรียนรู้ โดยการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เป็ นการจัดกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนได้
แสดงบทบาทในสถานการณ์ที่สมมุติข้ ึน โดยอาจกําหนดให้แสดงบทบาทสมมุติที่เป็ นพฤติกรรมของบุคคลอื่น
หรื อแสดงพฤติกรรมในบทบาทของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ
13. การจัดการเรียนรู้ จากเกมจําลองสถานการณ์ (Simulation Gaming) เป็ นเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ที่
คล้ายกับการแสดงบทบาทสมมุติ แต่เป็ นการให้เล่นเกมจําลองสถานการณ์ โดยครู นาํ สถานการณ์จริ งมาจําลอง
ไว้ในห้องเรี ยน โดยการกําหนดกฎ กติกา เงื่อนไขสําหรับเกมนั้น ๆ แล้วให้นกั เรี ยนไปเล่นเกมหรื อกิจกรรมใน
สถานการณ์จาํ ลองนั้น
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การจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดกิจกรรมทีเ่ น้ นไปสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง (Backward Design) เป็ น
กระบวนการออกแบบจัดการเรี ยนรู ้โดยเริ่ มต้นจากการเลือกมาตรฐานที่ตอ้ งการจะเรี ยนรู ้แล้วออกแบบการ
ประเมินผล เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้น้ นั เพื่อสะท้อนให้เห็น
ว่านักเรี ยนสามารถแสดงออกได้ตามมาตรฐานโดยใช้คาํ ถามหลากหลายเพื่อกระตุน้ การเรี ยนรู ้น้ นั หลังจากนั้น
จึงตัดสิ นใจเลือกสร้างสิ่ งที่เป็ นโอกาสที่จะทําให้นกั เรี ยนเกิดความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานและใช้
ข้อมูลจากการประเมินผลเป็ นข้อมูลย้อนกลับ หากนักเรี ยนไม่สามารถบรรลุตามมาตรฐาน อาจสอนซํ้าโดยการ
คิดออกแบบการเรี ยนการสอนใหม่ ฯลฯ
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5. ตารางวิเคราะห์ ความสอดคล้ องของหน่ วยการเรียนรู้ กบั สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เล่ ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
ความสอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั ช่ วงชั้น สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
สาระการเรียนรู้ ช้ันปี

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1: เรียนรู้ ตัวเรา
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2: ชีวติ และ
ครอบครัว
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3: ใส่ ใจสุ ขภาพ
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4: ชีวติ ปลอดภัย
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5: เพิม่ พูนทักษะ
การเคลือ่ นไหว

มาตรฐาน
กลุ่มฯ
พ 1.1
1
2

มาตรฐานกลุ่มฯ
พ 2.1
1 2 3

4

มาตรฐานกลุ่มฯ
พ 3.1
1

2

3

4

มาตรฐานกลุ่มฯ
พ 3.2
5

1

2

3

4

มาตรฐานกลุ่มฯ
พ 5.1

มาตรฐานกลุ่มฯ
พ 4.1
1

2

3 4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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6. โครงสร้ างการแบ่ งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้
หน่ วย
การเรียนรู้

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

–

การปฐมนิเทศ:ระเบียบและข้อตกลงในการ
เข้าร่ วมกิจกรรม สาระการเรี ยนรู ้ การวัด
และประเมินผลในรายวิชาสุ ขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาที่ 5
เรี ยนรู ้ตวั เรา
ชีวิตและครอบครัว
ใส่ ใจสุ ขภาพ
ชีวิตปลอดภัย
สอบปลายภาควิชาสุ ขศึกษา

1

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1

3
2
9
6
1

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทื่ 1–3
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4–5
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6–14
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 15–20
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ –

การปฐมนิเทศ:ระเบียบและข้อตกลงในการ
เข้าร่ วมกิจกรรม สาระการเรี ยนรู ้ การวัด
และประเมินผลในรายวิชาพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาที่ 5
เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
สอบปลายภาควิชาพลศึกษา

1

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 21

18
1

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 21–38
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ –

1
2
3
4

–

–

5

–

หมายเหตุ

หมายเหตุ: โครงสร้างการแบ่งเวลารายชัว่ โมงในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กําหนดตัวชี้วดั เป็ นช่วงชั้น โดยกําหนดช่วงเวลาเรี ยน ม.4–6 ใช้เวลารวม
120 ชัว่ โมง ตลอด 3 ช่วงชั้น โดยมีค่านํ้าหนักหน่วยการเรี ยนเท่ากับ 3 หน่วยกิต หรื อชั้นปี ละ 40 ชัว่ โมง
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบการจัดกิจกรรมในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 ครู ผรู ้ ับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
วิชาสุ ขศึกษาและวิชาพลศึกษา สามารถที่จะจัดแบ่งโครงสร้างการจัดกิจกรรมเป็ นรายชัว่ โมงตามลักษณะ
ของรายวิชาเป็ น 3 แนวทาง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและนโยบายของสถานศึกษาได้ดงั นี้
1) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แยกเป็ นรายวิชา ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาเรี ยนรู ้ในเนื้อหาองค์ความรู ้แต่ละ
รายวิชาครบตามที่หลักสู ตรกําหนดในแต่ละภาคการศึกษา (ภาคเรี ยนละ 1รายวิชา)
– วิชาสุ ขศึกษา (เนื้อหาองค์ความรู ้ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1,2,3,4 ) จัดเวลาเรี ยน 20 ชัว่ โมง (เวลา
เรี ยน 19 ชัว่ โมง และ เวลาสอบเก็บคะแนน/สอบปลายภาค 1 ชัว่ โมง)
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– วิชาพลศึกษา (เนื้อหาในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5) จัดเวลาเรี ยน 20 ชัว่ โมง (เวลาเรี ยน 19 ชัว่ โมง
และเวลาสอบเก็บคะแนน/สอบปลายภาค 1 ชัว่ โมง)
(ครู ผ้ รู ั บผิดชอบสามารถที่จะสลับการจัดการเรี ยนในรายวิชาสุขศึกษา หรื อรายวิชาพลศึกษา
สําหรั บการจัดการเรี ยนการสอนไว้ ในภาคเรี ยนที่ 1 หรื อ ภาคเรี ยนที่ 2 ได้ ตามความเหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษาได้ )
2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ รวมรายวิชาในแต่ ละภาคการศึกษา ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาในเนื้อหาองค์
ความรู ้ครบตามที่หลักสู ตรกําหนด โดยการจัดแบ่งเนื้อหาองค์ความรู ้ในทั้ง 2 รายวิชาให้มีการจัต
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตลอดปี การศึกษา (วิชาละครึ่ งภาคการศึกษา) โดยมีแนวทางในการจัดดังนี้
– วิชาสุ ขศึกษา (ภาคเรี ยนที่ 1 เนื้อหาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1–3 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 และ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 4– 5 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 6– 10 หน่วย
การเรี ยนรู ้ที่ 3 จัดเวลาเรี ยน 10 ชัว่ โมง และภาคเรี ยนที่ 2 เนื้อหาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
11–14 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 15–20 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 และ
การสอบเก็บคะแนน/ปลายภาค รวมเวลาเรี ยน 11 ชัว่ โมง)
– วิชาพลศึกษา (ภาคเรี ยนที่ 1 เนื้อหาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 21–30 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5
จัดเวลาเรี ยน 10 ชัว่ โมง และภาคเรี ยนที่ 2 เนื้อหาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 31–38
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 และการสอบเก็บคะแนน/ ปลายภาค รวมเวลาเรี ยน 9 ชัว่ โมง)
(ครู ผ้ รู ั บผิดชอบสามารถที่จะสลับกิจกรรมกีฬามวยไทย หรื อกีฬาฟุตซอล สําหรั บการจัดการเรี ยน
การสอนไว้ ในภาคเรี ยนที่ 1หรื อ ภาคเรี ยนที่ 2 ได้ ตามความเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาได้ )
3) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แยกเป็ นรายวิชาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบคู่ขนาน ใช้ในกรณี ที่
สถานศึกษาจัดตารางการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีการสอนในรายวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษาในแต่ละ
สัปดาห์ มีจาํ นวนเท่ากันตลอดภาคการศึกษา ดั้งนั้นการจัดเนื้อหาองค์ความรู ้ของวิชาสุ ขศึกษาและ
พลศึกษา ในแนวทางการจัดนี้ท้ งั วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา นักเรี ยนจะได้ศึกษาเนื้อหาองค์ความรู ้
ครบทั้ง 2 รายวิชาในภาคการศึกษาที่ได้กาํ หนดไว้ ตามที่ระบุในตารางการจัดการเรี ยนรู ้ (ภาค
การศึกษาที่ 1 หรื อภาคการศึกษาที่ 2 ก็ได้)
– วิชาสุ ขศึกษา (เนื้อหาในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1, 2, 3, 4) จัดเวลาเรี ยน 20 ชัว่ โมง (เวลาเรี ยน 19
ชัว่ โมง เวลาสอบเก็บคะแนน/สอบปลายภาค 1 ชัว่ โมง)
– วิชาพลศึกษา (เนื้อหาในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5) จัดเวลาเรี ยน 20 ชัว่ โมง (เวลาเรี ยน 19 ชัว่ โมง
เวลาสอบเก็บคะแนน/สอบปลายภาค 1 ชัว่ โมง)
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ตอนที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรียนรู้ ตวั เรา

3 ชั่วโมง

ผังมโนทัศน์ เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ ายภาระงาน
ความรู้

• ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย
คุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ทักษะ/กระบวนการ
1. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพือ่ อธิบายองค์ประกอบ
กระบวนการทํางาน และการบํารุ งรักษาระบบ
ไหลเวียนโลหิ ต ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร
และระบบขับถ่ายปัสสาวะ
2. ความสามารถในการนําความรู ้ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการศึกษา
ค้นคว้า

1. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู้และมีระเบียบวินยั ในการศึกษาและ
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบ
กระบวนการทํางาน และการบํารุ งรักษาระบบไหลเวียนโลหิ ต ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่าย
ปัสสาวะร่ วมกับผูอ้ ื่น
2. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย

เรียนรู้ ตวั เรา

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับความสําคัญและหลักการของกระบวนการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพ
การทํางานของระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย
2. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง เขียนแผนที่ ความคิดสรุ ปความเข้าใจ
3. ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับองค์ประกอบ กระบวนการทํางาน และการบํารุ งรักษาระบบไหลเวียนโลหิตและ
ระบบหายใจ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง สรุ ปข่ าวหรื อบทความที่ เกี่ยวข้ อง
5. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง เติมคําศัพท์ ที่เกี่ยวกับส่ วนต่ าง ๆ ของหัวใจ
6. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ระบุชื่อและหน้ าที่ ของอวัยวะในระบบหายใจ
7. ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับองค์ประกอบ กระบวนการทํางาน และการบํารุ งรักษาระบบย่อยอาหารและ
ระบบขับถ่าย
8. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง บอกชื่ อและหน้ าที่ ของอวัยวะในระบบย่ อยอาหาร
9. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ระบุชื่อและหน้ าที่ ของอวัยวะในระบบขับถ่ ายปั สสาวะและตอบคําถาม
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กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพือ่ เน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง
(Backward Design Template)
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1: เรียนรู้ ตวั เรา
ขั้นตอนที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน (Design Results)
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• อธิบายกระบวนการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ (พ 1.1 ม. 4–6/1)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้น้ ี นักเรี ยนจะเข้ าใจว่า…
1. มนุษย์จะดํารงอยูไ่ ด้ดว้ ยการทํางานของอวัยวะ
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกร่ างกาย การแบ่ง
ส่วนประกอบของร่ างกายออกเป็ นระบบต่าง ๆ จะ
ช่วยให้เข้าใจการทํางานของระบบและอวัยวะที่
เกี่ยวข้องง่ายขึ้น ระบบต่าง ๆ ในร่ างกายต้องพึ่งพา
และทํางานสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด
2. ระบบไหลเวียนโลหิ ต เป็ นระบบที่ทาํ หน้าที่
ลําเลียงอาหารและแก๊สออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่าง ๆ
และนําแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และของเสี ยต่าง ๆ
ออกจากเซลล์ รักษาสมดุลของร่ างกาย ควบคุม
อุณหภูมิของร่ างกาย ต่อสูแ้ ละป้ องกันสิ่ ง
แปลกปลอม รวมทั้งเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย โดย
ระบบไหลเวียนโลหิ ตจะประกอบไปด้วยเลือด
หลอดเลือด และหัวใจ
3. เลือด เป็ นของเหลวที่ไหลเวียนอยูใ่ นหัวใจและ
หลอดเลือด มีสีแดงข้น มีฤทธิ์เป็ นด่าง และเหนียว
กว่านํ้าประมาณ 5 เท่า ในร่ างกายคนเรามีเลือดอยู่
ประมาณร้อยละ 7 ของนํ้าหนักตัว เลือดมี
ส่วนประกอบที่สาํ คัญ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็ น
ของเหลว ซึ่งเรี ยกว่า นํ้าเลือดหรื อพลาสมา มีอยู่
ประมาณร้อยละ 55 ของปริ มาณเลือดทั้งหมดใน
ร่ างกาย และส่วนที่เป็ นของแข็ง ได้แก่ เซลล์เม็ด
เลือดและเกล็ดเลือด ซึ่งมีอยูป่ ระมาณ ร้อยละ 45 ของ

คําถามสํ าคัญที่กระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจที่คงทน
– นักเรี ยนตอบได้ไหมว่าเลือดมีองค์ประกอบที่สาํ คัญ
อะไรบ้าง
– หลอดเลือดในร่ างกายแบ่งออกเป็ นกี่ชนิด และแต่ละ
ชนิดมีหน้าที่อย่างไรบ้าง
– นักเรี ยนจะจับชีพจรได้ที่หลอดเลือดชนิดใด เพราะ
เหตุใด
– หัวใจตั้งอยูท่ ี่บริ เวณใดของร่ างกาย และมีหน้าที่สาํ คัญ
อย่างไร
– นักเรี ยนรู ้ไหมว่าระบบหายใจมีอวัยวะใดเป็ นทางผ่าน
ของลมหายใจ และอวัยวะใดเป็ นที่แลกเปลี่ยนแก๊ส
– เมื่อเราหายใจเข้า–ออกกะบังลมและกระดูกซี่โครง
จะมีการเคลื่อนที่อย่างไร
– นักเรี ยนคิดว่าการเข้าไปอยูใ่ นสถานที่แออัดหรื อมี
มลพิษทางอากาศปนเปื้ อนอยูส่ ูง จะมีผลต่อระบบ
หายใจอย่างไร
– นักเรี ยนรู ้ไหมว่า นับตั้งแต่ที่เรารับประทานเข้าไปจน
เป็ นกากอาหารออกสู่ภายนอกร่ างกาย ต้องผ่านอวัยวะ
ส่วนใดบ้าง
– การรับประทานผักและผลไม้จะมีประโยชน์ต่อระบบ
ต่างๆ ในร่ างกายอย่างไรบ้าง
– การกําจัดของเสี ยออกจากร่ างกายมีกี่ทาง อย่างไรบ้าง
– ของเสี ยที่ร่างกายกําจัดออกทางผิวหนังเรี ยกว่าอะไร
และมีกระบวนการกําจัดของเสี ยดังกล่าวอย่างไร
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ปริ มาณเลือดทั้งหมด
– นักเรี ยนจะบํารุ งรักษาระบบขับถ่ายให้เป็ นปกติได้
3. หลอดเลือดในร่ างกายของเราแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด
อย่างไร
ได้แก่ หลอดเลือดแดง หลอดเลือดดํา และหลอด
เลือดฝอย
4. หัวใจ เป็ นอวัยวะที่ประกอบขึ้นด้วยกล้ามเนื้อหัวใจ
ที่ไม่อยูภ่ ายใต้อาํ นาจจิตใจ ตั้งอยูใ่ นบริ เวณทรวงอก
ระหว่างปอดทั้งสองข้าง ค่อนไปทางด้านซ้าย ทํา
หน้าที่สูบฉี ดเลือดโดยการบีบตัวและคลายตัวของ
กล้ามเนื้อหัวใจเป็ นจังหวะ ทําให้เลือดไหลไปตาม
หลอดเลือดต่าง ๆ
5. กระบวนการไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจ หัวใจห้อง
บนขวารับเลือดจากส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย ผ่านมา
ที่หวั ใจล่างขวาเข้าสู่หลอดเลือดแดง เพื่อนําเลือด
ไปแลกเปลี่ยนแก๊ส รับออกซิเจนที่ปอดแล้วกลับไป
ที่หวั ใจห้องบนซ้ายและล่างซ้ายผ่านไปที่เส้นเลือด
แดงใหญ่ไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
6. การสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการทํางาน
ของระบบไหลเวียนโลหิ ต มีแนวทางในการปฏิบตั ิ
โดยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่
ให้หลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการของ
ร่ างกาย ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ และสร้าง
สุ ขภาพจิตที่ดี อารมณ์มนั่ คง และจิตใจแจ่มใสอยู่
เสมอ
7. ระบบหายใจ จะทําหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊ส เพื่อที่
ร่ างกายจะได้ขบั แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป
และรับเอาแก๊สออกซิเจนเข้ามาเพื่อไปเลี้ยงเนื้อเยือ่
ของอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งระบบหายใจประกอบด้วย
อวัยวะส่วนที่เป็ นทางผ่านของลมหายใจ ได้แก่
จมูก ปาก คอหอย กล่องเสี ยง หลอดลม และปอด
8. กระบวนการหายใจ เมื่อหายใจเข้าอากาศจะแพร่
ผ่านรู จมูก หลอดลม เข้าสู่ปอดและถุงลมเล็ก ๆ ใน
ปอด แก๊สออกซิเจนในอากาศจะแพร่ ผา่ นผนังถุง
ลมเข้าสู่หลอดเลือดฝอย ส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากเลือดก็จะแพร่ ผา่ นผนังหลอดเลือด
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ฝอยเข้าสู่ถุงลมเมื่อหายใจออก
9. การสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการทํางาน
ของระบบหายใจ มีแนวทางในการปฏิบตั ิโดยการ
ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ หลีกเลี่ยงการอยูใ่ น
สถานที่แออัดและสถานที่ที่มีมลพิษทางอากาศ
ปนเปื้ อนอยูส่ ูง และงดสูบบุหรี่
10. ระบบย่อยอาหาร เป็ นระบบที่ทาํ หน้าที่ยอ่ ยอาหาร
ที่รับประทานให้เล็กละเอียดจนสามารถ ที่จะถูก
ดูดซึมผ่านทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือดไปยัง
ส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย เพื่อเป็ นแหล่งพลังงาน
เสริ มสร้าง และซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่าง ๆ ระบบย่อย
อาหารของคนเราประกอบด้วยอวัยวะที่เป็ นทางผ่าน
ของอาหารและอวัยวะที่ช่วยในการย่อยอาหาร
ได้แก่ ฟัน ลิ้น ต่อมนํ้าลาย คอหอย หลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก ลําไส้ใหญ่ ทวารหนัก
ตับ ตับอ่อน และถุงนํ้าดี
11. กระบวนการย่อยอาหาร เมื่อกินอาหารเข้าไปใน
ปาก อาหารที่รับประทานจะผ่านการย่อยโดย
เอนไซม์ชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่การย่อยอาหารในปาก
กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก จนถึงการขับของเสี ย
ออกทางลําไส้ใหญ่
12. การสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการทํางาน
ของระบบย่อยอาหาร มีแนวทางในการปฏิบตั ิโดย
การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ อย่างเพียงพอ
และเหมาะสม โดยเฉพาะผักและผลไม้ งดหรื อลด
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ออกกําลังกายอย่าง
สมํ่าเสมอ และพยายามทําจิตใจให้เบิกบาน มี
สุ ขภาพจิตดี ไม่โกรธหรื อเครี ยดบ่อย ๆ
13. ระบบขับถ่ายปัสสาวะเป็ นระบบที่ทาํ หน้าที่ขบั ถ่าย
ของเสี ยออกจากร่ างกาย โดยกระบวนการขับถ่าย
ของเสี ยออกจากร่ างกายประกอบด้วย การกําจัด
ของเสี ยทางไต การกําจัดของเสี ยทางผิวหนัง การ
กําจัดของเสี ยทางปอด และการกําจัดของเสี ยทาง
ลําไส้ใหญ่
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14. การกําจัดของเสี ยทางไต ของเสี ยที่กาํ จัดออกทาง
ไตจะอยูใ่ นรู ปของเหลวที่เรี ยกว่า ปั สสาวะ โดยมี
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ไต ท่อไต กระเพาะ
ปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ เมื่อมีน้ าํ ปั สสาวะอยู่ใ น
กระเพาะปั สสาวะประมาณ 250 ลูกบาศก์
เซนติ เมตร กระเพาะปัสสาวะจะหดตัว แล้วนํ้า
ปัสสาวะจะถูกขับผ่านท่อปัสสาวะออกจากร่ างกาย
ทางช่องปัสสาวะ
15. การกําจัดของเสี ยทางผิวหนัง ของเสี ยที่กาํ จัดออก
ทางผิวหนังจะอยูใ่ นรู ปของเหลวที่เรี ยกว่า เหงื่อ
โดยผ่านออกจากต่อมเหงื่อ ที่มีอยูใ่ ต้ผวิ หนังทัว่
ร่ างกาย
16. การกําจัดของเสี ยผ่านทางปอด ของเสี ยที่กาํ จัดออก
ทางปอดจะเป็ นการหายใจเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่ างกาย โดยซึมผ่านทาง หลอด
เลือดฝอยที่ไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยือ่ ในส่วนต่าง ๆ เข้าสู่
กระแสเลือดไหลเวียนผ่านหัวใจ และมาที่ปอดเพื่อ
ทําการแลกเปลี่ยนแก๊ส แล้วแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกขับออกสู่ภายนอกร่ างกายที่จมูกเมื่อ
เราหายใจออก
17. การกําจัดของเสี ยผ่านทางลําไส้ใหญ่ ของเสี ยที่
กําจัดออกทางลําไส้ใหญ่ เรี ยกว่า อุจจาระ ที่มาจาก
อาหารที่เหลือจากการย่อยหรื อกากอาหาร
18. การสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการทํางาน
ของระบบขับถ่ายปัสสาวะ มีแนวทางในการปฏิบตั ิ
โดยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
โดยเฉพาะผักและผลไม้ ดื่มนํ้าสะอาดให้เพียงพอ
ประมาณวันละ 6–8 แก้ว ออกกําลังกายเป็ นประจํา
ฝึ กขับถ่ายให้เป็ นเวลาทุกวัน มีสุขภาพจิตดี และ
หากมีปัญหาสุ ขภาพควรกินยาตามแพทย์สงั่ ทุกครั้ง
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ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจที่
ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
คงทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนจะรู้ วา่ …
1. คําสําคัญ ได้แก่ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบย่อย • เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนควรมีทักษะและ
อาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต
สามารถที่จะ…
2. ระบบขับถ่ ายปั สสาวะ คือ ระบบในร่ างกายที่ทาํ
1. อธิ บายองค์ประกอบ กระบวนการทํางาน และการ
หน้าที่ขบั ถ่ายของเสี ยออกจากร่ างกาย ประกอบด้วย
บํารุ งรักษาระบบไหลเวียนโลหิ ต ระบบหายใจ
อวัยวะที่สาํ คัญ ได้แก่ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ
ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่าย
ท่อปั สสาวะ
2. อธิ บายความหมายและความสําคัญของการ
3. ระบบย่ อยอาหาร คือ ระบบในร่ างกายที่ทาํ หน้าที่
สร้างเสริ มสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
ย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กเพื่อดูดซึมเข้าสู่กระแส
ตลอดจนแนวทางสร้างเสริ มสุขภาพของบุคคล
เลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายเพื่อเป็ นแหล่ง
ในครอบครัว
พลังงาน เสริ มสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยือ่ ต่าง ๆ
3. ร่ วมฝึ กหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองและเป็ น
ประกอบไปด้วยอวัยวะที่สาํ คัญ ได้แก่ ฟัน ลิ้น ต่อม
หมู่คณะเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ในเรื่ องระบบต่าง ๆ
นํ้าลาย คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร
ของร่ างกายและการวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคล
ลําไส้เล็ก ลําไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ ตับอ่อน และ
ในครอบครัว
ถุงนํ้าดี
4. ระบบหายใจ คือ ระบบในร่ างกายที่ทาํ หน้าที่
แลกเปลี่ยนแก๊ส ประกอบไปด้วยอวัยวะที่สาํ คัญ
ได้แก่ จมูก ปาก คอหอย กล่องเสี ยง หลอดลม และ
ปอด
5. ระบบไหลเวียนโลหิ ต คือ ระบบในร่ างกายที่ทาํ
หน้าที่ลาํ เลียงอาหารและแก๊สออกซิเจนไปสู่เซลล์
ต่าง ๆ และนําแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และของ
เสี ยต่าง ๆ ออกจากเซลล์ ประกอบไปด้วยอวัยวะที่
สําคัญ ได้แก่ เลือด หลอดเลือด และหัวใจ
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ขั้นที่ 2 หลักฐานที่แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กาํ หนด
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
– ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับความสําคัญและหลักการของกระบวนการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการทํางาน
ของระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง เขียนแผนที่ความคิดสรุ ปความเข้าใจ
– ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับองค์ประกอบ กระบวนการทํางาน และการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการทํางาน
ของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง สรุปข่ าวหรื อบทความที่เกี่ยวข้ อง
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง เติมคําศัพท์ ที่เกี่ยวกับส่ วนต่ าง ๆ ของหัวใจ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ระบุชื่อและหน้ าที่ ของอวัยวะในระบบหายใจ
– ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับองค์ประกอบ กระบวนการทํางาน และการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการทํางาน
ของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปั สสาวะ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง บอกชื่ อและหน้ าที่ของอวัยวะในระบบย่ อยอาหาร
–ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ระบุชื่อและหน้ าที่ ของอวัยวะในระบบขับถ่ ายปั สสาวะและตอบคําถาม

2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
• วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– การสนทนาซักถามโดยครู
– การวัดและประเมินผลด้านความรู้

• เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– แบบบันทึกการสนทนา
– แบบทดสอบความรู้ก่อนเรี ยน
– แบบทดสอบความรู ้หลังเรี ยน
– แบบทดสอบประจําหน่วย
– แบบวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

– การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
3. สิ่ งที่มุ่งประเมิน
– ความหมายในการอธิบาย ชี้แจง แปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และนําไปใช้ การมีมุมมองที่
หลากหลาย การให้ความสําคัญ ใส่ใจในความรู้สึกของผูอ้ ื่น และการรู ้จกั ตนเอง
– ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพที่ให้ความสําคัญทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
– ความสามารถในการวางแผนปฏิบตั ิ แสดงความคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
และทักษะที่จะช่วยส่งเสริ มการปฏิบตั ิเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย
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ขั้นที่ 3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้
• หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ตัวเรา
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1: การปฐมนิเทศและระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2: ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3: ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย (ต่อ)

(3 ชั่วโมง)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
การปฐมนิเทศและระบบต่ าง ๆ ของร่ างกาย
สาระการเรียนรู้ ที่ 1: การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรียนรู้ ตวั เรา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การจัดการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษา มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนรู้จกั ที่จะสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริ มการพัฒนา
บุคลิกภาพส่วนตน มีทกั ษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทกั ษะในการ
ดําเนินชีวิต มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ
สมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็ นไทย ตลอดจนใช้เป็ นพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพหรื อการศึกษาต่อ ซึ่งการที่จะพัฒนานักเรี ยนไปสู่ระดับดังกล่าวได้น้ นั นักเรี ยนควรมี
ความรู ้พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับวิธีการในการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ตลอดจน
แหล่งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะส่ งเสริ มให้บรรลุถึงเป้ าหมายตามที่กาํ หนดไว้
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู้ตวั เรา ได้นาํ เสนอแนวการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการ
ทํางานของระบบต่าง ๆ ของร่ างกายให้ดาํ รงประสิ ทธิ ภาพที่ดี โดยในเบื้องต้นจะเรี ยนรู้เรื่ ององค์ประกอบ
กระบวนการทํางาน และการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิ ต
ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายปั สสาวะ ซึ่งการเรี ยนรู้และตระหนักถึงความสําคัญใน
การสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบต่าง ๆ ของร่ างกายย่อมส่งผลไปสู่การมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรี 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. ตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของกระบวนการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการทํางาน
ของระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย (A)
4. เข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจและกระตือรื อร้น (A)
5. ระบุวธิ ี และแหล่งความรู้ที่สนับสนุนการเรี ยนรู้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา
อย่างถูกต้องได้ (P)
6. ใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นข้อมูลประกอบการเรี ยนรู ้ได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ทดสอบความรู้พ้นื ฐานใน
• แบบทดสอบก่อนเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู้ตวั
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู้
เรา
ตัวเรา*/**
• แบบประเมินผลการนําเสน
• ซักถามความรู้และแนวคิด
ข้อมูล/การอภิปราย/การเขียน
เกี่ยวกับ
– ขอบข่ายเนื้อหาในสาระการ แผนที่ความคิด*
เรี ยนรู้ รายวิชาพื้นฐาน
สุขศึกษา
– เจตคติที่มีต่อการศึกษาใน
สาระการเรี ยนรู ้ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษา
– ข้อตกลงในการเข้าร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนรู ้และการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– แนวทางการสื บค้นความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาสุ ขศึกษา
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ • ใบความรู้ที่ 1*
ปฏิบตั ิกิจกรรม การประเมิน
ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระและ
มาตรฐาน การเรี ยนรู ้ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษา
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
• ซักถามเกี่ยวกับความสําคัญ
และหลักการของกระบวนการ ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
สร้างเสริ มและดํารง
ความคิด*
ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
ของระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
–

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ตามดุลยพินิจของครู

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ 4 ขึ้นไป
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• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมเขียนแผนที่
ความคิดสรุ ปความเข้ าใจ

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะรายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6*

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู
*/**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
– การปฐมนิเทศและข้อตกลงในการเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษา
• ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย
1. ความสําคัญและหลักการของกระบวนการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
ของระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์





พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
การศึกษาในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับ
ความสําคัญและหลักการของกระบวนการสร้างเสริ มและดํารง
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย
สื บค้น ค้นคว้า สํารวจ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสําคัญและ
หลักการของกระบวนการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการ
ทํางานของระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นเตรียมก่อนนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาทําความรู ้จกั กัน โดยครู แนะนําตัว แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละคนแนะนําตัว โดย
ครู ใช้วธิ ี เรี ยกชื่อเรี ยงตามกลุ่มตัวอักษร
2. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นคําถามที่กาํ หนด เพื่อตรวจสอบเจตคติและ
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ของนักเรี ยนในวิชาสุ ขศึกษาที่ผา่ นมา เช่น
– การเรี ยนวิชาสุ ขศึกษามีผลดีต่อนักเรี ยนอย่างไร
– นักเรี ยนเคยศึกษาความรู้ในเรื่ 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
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 และความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ แล้วบันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
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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 ยนให้ระบุคาํ ตอบที่นกั เรี ยนเลือกในแต่ละข้อเรี ยงตามลําดับ เพื่อตรวจสอบความรู ้
ความเข้าใจของนักเรี ยนเบื้องต้น
3. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบเพื่อสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน และระบุ
เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา
4. ครู นาํ เสนอแผนผังภาพแสดงองค์ประกอบของระบบต่าง ๆ ภายในร่ างกายมนุษย์ และให้
นักเรี ยนร่ วมกันอธิบายแผนผังภาพตามความเข้าใจ
5. ครู สนทนากับนักเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่ อง ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย ในหัวข้อที่ 1
ความสําคัญและหลักการของกระบวนการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการทํางาน
ของระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู อธิ บายเรื่ อง ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย ในหัวข้อที่ 1 ความสําคัญและหลักการของกระบวนการ
สร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย ประกอบการอธิบาย
ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
2. ครูให้ ความรู้เสริมอาเซียนเกีย่ วกับการงดสู บบุหรี่ ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับแนวทางการบํารุงรักษา
ระบบหายใจ โดยระบุว่า ในปี 2554 รัฐบาลของประเทศเวียดนามได้ ออกกฎหมายควบคุม
สุ ขภาพของประชาชนจากการสู บบุหรี่ โดยห้ ามประชาชนสู บบุหรี่มวนต่อมวนหรือเกินกว่า 1
มวน ในสถานที่สาธารณะ นอกจากนีย้ งั ประกาศห้ ามการโฆษณาขายสิ นค้ าบุหรี่ในบุคคลที่มอี ายุ
ตํา่ กว่ า 18 ปี ด้ วย โดยกลุ่มพันธมิตรเพือ่ ควบคุมการใช้ ยาสู บของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
SEATCA พร้ อมจะเพิม่ เติมกฎหมายฉบับนีใ้ ห้ มคี วามหนักแน่ นและสอดคล้องกับกรอบ
อนุสัญญาเพือ่ การควบคุมยาสู บขององค์ การอนามัยโลกด้ วย
3. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันระดมสมองศึกษาและสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับ
ความสําคัญและหลักการของกระบวนการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการทํางานของ
ระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย โดยครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มได้ไปศึกษาจากสื่ อการเรี ยนรู้ใน
ห้องสมุดโรงเรี ยนหรื อค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต แล้วจัดทําผลงานมานําเสนออย่างอิสระ เช่น การ
จัดทําเป็ นโปสเตอร์ภาพ แผนผัง หรื อข้อความที่มีภาพประกอบคําบรรยาย โดยใช้เวลาตามที่ครู
กําหนด
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2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมารายงานผลการศึกษาหน้าชั้นเรี ยน โดยครู แสดงความ
คิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยน และให้ความรู ้เรื่ อง ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย ในหัวข้อ
ที่ 1. ความสําคัญและหลักการของกระบวนการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการทํางานของ
ระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย เพิ่มเติม โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดู
ประกอบการอธิ บาย

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. นักเรี ยนจับคู่ผลัดกันถามและตอบคําถามเกี่ยวกับความสําคัญและหลักการของกระบวนการ
สร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย และจดบันทึกลงใน
สมุดบันทึก
2. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม เขียนแผนที่ความคิดสรุ ปความเข้ าใจ ดังรายละเอียดใน
ใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู ้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบัตกิ จิ กรรม สรุปข่ าวหรือบทความที่เกีย่ วข้ องและตอบคําถาม
ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม 4–6 แล้วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในเรื่อง ระบบต่ าง ๆ ของร่ างกาย ในหัวข้ อที่ 2. ระบบ
ไหลเวียนโลหิต และหัวข้ อที่ 3 ระบบหายใจ ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุด
ของโรงเรียน ฯลฯ มาล่ วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3
ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา แล้วนํามาสนทนาร่ วมกันใน
การเรียนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรนําความรู ้เกี่ยวกับความสําคัญและหลักการของกระบวนการ
สร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบต่าง ๆ ในร่ างกายไปปฏิบตั ิใน
ชีวิตประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ และแนะนําแก่สมาชิกในครอบครัว เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ร่ างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง
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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 ตลอดจนเกณฑ์
การตัดสิ นผลการเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
4. แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู้ตวั เรา
5. ใบกิจกรรมเรื่ อง เขียนแผนที่ความคิดสรุ ปความเข้ าใจ
6. แผนผังองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในร่ างกายมนุษย์
7. อุปกรณ์ประกอบการจัดทําป้ ายนิเทศ
8. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และ
แหล่งการเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
9. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
10. แบบฝึ กทักษะ สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
11. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จํากัด
12. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/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 ตวั เรา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ระบบไหลเวียนโลหิ ต (the circulatory sytem) ทําหน้าที่ลาํ เลียงอาหาร แก๊สออกซิเจน (oxygen)
ไปสู่เซลล์ต่าง ๆ และนําแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) และของเสี ยต่าง ๆ ออกจากเซลล์
รักษาสมดุลร่ างกาย ควบคุมอุณหภูมิของร่ างกาย ต่อสูแ้ ละป้ องกันสิ่ งแปลกปลอม รวมทั้งเชื้อโรคเข้าสู่
ร่ างกาย ระบบไหลเวียนโลหิ ตประกอบด้วย เลือด หลอดเลือด และหัวใจ
ระบบหายใจ (the respiratory system) จะทําหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊ส เพื่อที่ร่างกายจะได้ขบั แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปและรับเอาแก๊สออกซิเจนเข้ามาเพื่อไปเลี่ยงเนื้อเยือ่ ของอวัยวะต่าง ๆ ระบบ
หายใจประกอบด้วยอวัยวะส่วนที่เป็ นทางผ่านของลมหายใจ ได้แก่ จมูก ปาก คอหอย กล่องเสี ยง
หลอดลม

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

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายและระบุองค์ประกอบ กระบวนการทํางาน และการสร้างเสริ มระบบไหลเวียนโลหิ ตและ
ระบบหายใจ อย่างถูกต้องได้ (K, P)
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบต่าง ๆ ของ
ร่ างกายอย่างถูกต้องได้ (A)
3. นําแนวทางในการบํารุ งรักษาระบบไหลเวียนโลหิ ตและระบบหายใจของร่ างกายไปปฏิบตั ิในชีวิต
ประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
องค์ประกอบ กระบวนการ
ทํางาน และการสร้างเสริ ม
และดํารงประสิ ทธิภาพการ
ทํางาน ของระบบไหลเวียน
โลหิ คและระบบหายใจ
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมสรุ ปข่ าวหรื อ
บทความที่เกี่ยวข้ องและตอบ
คําถาม
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– เติมคําศัพท์ ที่เกี่ยวกับส่ วน
ต่ าง ๆ ของหั วใจ
– ระบุชื่อและหน้ าที่ของอวัยวะ
ในระบบหายใจ

เครื่องมือวัดและประเมินผล

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล

• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6*
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6*

• ตามดุลยพินิจของครู

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู
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5. สาระการเรียนรู้
• ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย (ต่อ)
2. ระบบไหลเวียนโลหิ ต
3. ระบบหายใจ

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ



ภาษาไทย



วิทยาศาสตร์



การงานอาชีพฯ



ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียน
โลหิ ตและระบบหายใจ
พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
การศึกษาในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ตลอดจนความรู ้เกี่ยวกับ
องค์ประกอบ กระบวนการทํางาน และการสร้างเสริ มและดํารง
ประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิ ตและระบบหายใจ
สื บค้น ค้นคว้า สํารวจ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและ
กลไกการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิ ตและระบบหายใจ
ออกแบบและตกแต่งแผนผังหรื อโปสเตอร์ภาพเรื่ อง ระบบไหลเวียน
โลหิ ตและระบบหายใจ

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 สรุปข่ าวหรือบทความที่
เกีย่ วข้ องและตอบคําถาม ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา โดยครูแสดงความ
คิดเห็นต่ อการปฏิบัตกิ จิ กรรมของนักเรียนและให้ คาํ แนะนําเพิม่ เติม
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับระบบไหลเวียนโลหิตและ
ระบบหายใจที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้ง
ที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ อง
เพิม่ เติม
4. นักเรี ยนร่ วมกันดูภาพแสดงองค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิ ตและภาพแสดง
องค์ประกอบของระบบหายใจที่ครู เตรี ยมมา แล้วให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายตามความเข้าใจ
ในประเด็นที่วา่
– นักเรี ยนคิดว่าภาพดังกล่าวทั้งสองภาพมีความเกี่ยวข้องกับเรื่ องใด (ตอบได้ โดยอิสระ)
– นักเรี ยนจะอธิบายเกี่ยวกับภาพทั้งสองว่าอย่างไร (ตอบได้ โดยอิสระ)
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– นักเรี ยนคิดว่าภาพทั้งสองภาพนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง (ตอบได้ โดยอิสระ)
(ครู อาจใช้ คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้ )

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาและระดมความคิดเห็นเพื่อสรุ ปความรู้ใน
เรื่ อง ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย ในหัวข้อระบบไหลเวียนโลหิ ตและระบบหายใจตามประเด็นที่
ครู กาํ หนด โดยใช้ภาพหรื อสื่ อวิดีทศั น์แสดงองค์ประกอบและกระบวนการทํางานของระบบ
ไหลเวียนโลหิ ตและระบบหายใจที่ครู เตรี ยมมาประกอบการศึกษา ดังรายละเอียดในหนังสื อ
เรี ยน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยใช้เวลาที่ครู กาํ หนด
กลุ่มที่ 1 ศึกษาเรื่ อง ระบบไหลเวียนโลหิ ต
กลุ่มที่ 2 ศึกษาเรื่ อง ระบบหายใจ
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันส่งตัวแทนออกมานําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามประเด็น
ที่กาํ หนดหน้าชั้นเรี ยน โดยครู อธิบายและให้ความรู ้เพิ่มเติม พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
สอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งออกเป็ น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันระดมสมองศึกษาและสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับ
ระบบไหลเวียนโลหิ ต และระบบหายใจ โดยครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มได้ไปศึกษา
จากสื่ อการเรี ยนรู ้ในห้องสมุดโรงเรี ยนหรื อค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต แล้วจัดทําผลงานมานําเสนอ
อย่างอิสระ เช่น การจัดทําเป็ นโปสเตอร์ภาพ แผนผัง หรื อข้อความที่มีภาพประกอบคําบรรยาย
โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมารายงานผลการศึกษาหน้าชั้นเรี ยน โดยครู แสดงความ
คิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยน และให้ความรู ้เรื่ อง ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย ในหัวข้อ
ที่ 2. ระบบไหลเวียนโลหิ ต และหัวข้อที่ 3 ระบบหายใจ เพิ่มเติม โดยใช้ภาพหรื อเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์
ที่เกี่ยวข้องให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย
3. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม เติมคําศัพท์ ที่เกี่ยวกับส่ วนต่ าง ๆ ของหั วใจ และกิจกรรม ระบุชื่อ
และหน้ าที่ ของอวัยวะในระบบหายใจ ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อใน
แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
4. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้ที่ถูกต้อง
เพิ่มเติม

46
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• มอบหมายให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความรู ้ในเรื่ องดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 เรื่ อง ระบบไหลเวียนโลหิ ต
กลุ่มที่ 2 เรื่ อง ระบบหายใจ
โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าความรู้ได้จากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู้ทางด้านสุ ขภาพต่าง ๆ เช่น
ห้องสมุดของโรงเรี ยน โรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพในชุมชน อินเตอร์เน็ต ฯลฯ แล้ว
นําความรู ้ต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทําเป็ นแผ่นพับเผยแพร่ ความรู้ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด แล้ว
นํามาเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู ้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
2. ให้นกั เรี ยนบันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในเรื่อง ระบบต่ าง ๆ ของร่ างกาย (ต่ อ) ในหัวข้ อที่ 4. ระบบ
ย่ อยอาหาร และหัวข้ อที่ 5 ระบบขับถ่ ายปัสสาวะ ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของ
โรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็น
ลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา แล้วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียน
ครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรนําความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ
ระบบไหลเวียนโลหิ ตและระบบหายใจของร่ างกายไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ
และแนะนําแก่สมาชิกในครอบครัว

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพแสดงองค์ประกอบของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
2. ภาพหรื อสื่ อวิดีทศั น์แสดงองค์ประกอบและกระบวนการทํางานของระบบย่อยอาหารและ
ระบบขับถ่าย
3. ใบกิจกรรมเรื่ อง สรุ ปข่ าวหรื อบทความที่เกี่ยวข้ องและตอบคําถาม
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง เติมคําศัพท์ ที่เกี่ยวกับส่ วนต่ าง ๆ ของหัวใจ
5. ใบกิจกรรมเรื่ อง ระบุชื่อและหน้ าที่ของอวัยวะในระบบหายใจ
6. อุปกรณ์ประกอบการจัดทําแผ่นพับเผยแพร่ ความรู้
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7. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และ
แหล่งการเรี ยนรู้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
8. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
9. แบบฝึ กทักษะ สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จํากัด
11. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/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 (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 1: การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรียนรู้ ตวั เรา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ระบบย่อยอาหาร (the digestive system) จะย่อยอาหารให้เล็กละเอียด จนสามารถที่จะดูดซึมผ่าน
ทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย เพื่อเป็ นแหล่งพลังงานสร้างเสริ มและ
ซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่าง ๆ ระบบย่อยอาหารคนเราประกอบด้วย อวัยวะที่เป็ นทางผ่านของอาหาร และอวัยวะ
ที่ช่วยในการย่อยอาหาร ได้แก่ ฟัน ลิ้น ต่อมนํ้าลาย คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก ลําไส้
ใหญ่ ทวารหนัก ตับ ตับอ่อน และถุงนํ้าดี
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ (the urinary system) เป็ นระบบในร่ างกายที่ทาํ หน้าที่กรองของเสี ยและ
สารพิษออกจากเลือดและกําจัดออกจากร่ างกายในรู ปของนํ้าปัสสาวะ ระบบขับถ่ายปัสสาวะประกอบไป
ด้วยอวัยวะที่สาํ คัญ ได้แก่ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ

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

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายและระบุองค์ประกอบ กระบวนการทํางาน และการสร้างเสริ มระบบย่อยอาหารและ
ระบบขับถ่ายปัสสาวะอย่างถูกต้องได้ (K, P)
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการบํารุ งรักษาระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย (A)
3. นําแนวทางในการบํารุ งรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะของร่ างกายไปปฏิบตั ิ
ในชีวิตประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
องค์ประกอบ กระบวนการ
ทํางาน และการสร้างเสริ ม
และดํารงประสิ ทธิภาพการ
ทํางาน ของระบบไหลเวียน
โลหิ คและระบบหายใจ
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– ระบุชื่อหน้ าที่ และการ
บํารุ งรั กษาอวัยวะใน
ระบบย่ อยอาหาร
– ระบุชื่อและหน้ าที่ของอวัยวะ
ในระบบขับถ่ ายปั สสาวะ
และตอบคําถาม
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การทดสอบประจําหน่วย
การเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา

เครื่องมือวัดและประเมินผล

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล

• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6*

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

• แบบทดสอบหลังเรี ยนหน่วย
การเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู้ตวั เรา**

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู
*/**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
• ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย (ต่อ)
4. ระบบย่อยอาหาร
5. ระบบขับถ่ายปัสสาวะ

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย



วิทยาศาสตร์



พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์ประกอบ กระบวนการทํางาน และการสร้างเสริ มและดํารง
ประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ
สื บค้น ค้นคว้า สํารวจ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและ
กลไกการทํางานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู้
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับระบบย่ อยอาหารและ
ระบบขับถ่ ายปัสสาวะ ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ าใน
การเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้ วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้
ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
3. นักเรี ยนร่ วมกันดูภาพแสดงองค์ประกอบของระบบย่อยอาหารและภาพแสดงองค์ประกอบของ
ระบบขับถ่ายที่ครู เตรี ยมมา แล้วให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายตามความเข้าใจในประเด็นที่วา่
– นักเรี ยนคิดว่าภาพดังกล่าวทั้งสองภาพมีความเกี่ยวข้องกับเรื่ องใด (ตอบได้ โดยอิสระ)
– นักเรี ยนจะอธิบายเกี่ยวกับภาพทั้งสองว่าอย่างไร(ตอบได้ โดยอิสระ)
– นักเรี ยนคิดว่าภาพทั้งสองภาพนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง (ตอบได้ โดยอิสระ)
(ครู อาจใช้ คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้ )
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ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาและระดมความคิดเห็นเพื่อสรุ ปความรู้ใน
เรื่ อง ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย ในหัวข้อระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายตามประเด็นที่ครู
กําหนด โดยใช้ภาพหรื อสื่ อวิดีทศั น์แสดงองค์ประกอบและกระบวนการทํางานของระบบย่อย
อาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ ที่ครู เตรี ยมมาประกอบการศึกษา ดังรายละเอียดในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยใช้เวลาที่ครู กาํ หนด
กลุ่มที่ 1 ศึกษาเรื่ อง ระบบย่ อยอาหาร
กลุ่มที่ 2 ศึกษาเรื่ อง ระบบขับถ่ ายปั สสาวะ
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันส่งตัวแทนออกมานําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามประเด็นที่
กําหนดหน้าชั้นเรี ยน โดยครู อธิบายและให้ความรู ้เพิ่มเติม พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
สอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม ระบุชื่อหน้ าที่และการบํารุ งรั กษาอวัยวะในระบบย่ อยอาหาร
และกิจกรรม ระบุชื่อและหน้ าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ ายปั สสาวะและตอบคําถาม
ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้
ที่ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. มอบหมายให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความรู ้ในเรื่ องดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 เรื่ อง ระบบย่ อยอาหาร
กลุ่มที่ 2 เรื่ อง ระบบขับถ่ ายปั สสาวะ
โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าความรู ้ได้จากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ทางด้านสุ ขภาพต่าง ๆ เช่น
ห้องสมุดของโรงเรี ยน โรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพในชุมชน อินเตอร์เน็ต ฯลฯ แล้ว
นําความรู ้ต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทําเป็ นแผ่นพับเผยแพร่ ความรู้ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด แล้ว
นํามาเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
2. ครู แจกแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา ให้นกั เรี ยนทําเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจหลังการเรี ยนรู้ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบและให้ความรู ้เพิ่มเติมเพื่อเสริ มสร้างการเรี ยนรู้ให้กบั
นักเรี ยน
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ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
2. ให้นกั เรี ยนบันทึกความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. ครูถามคําถามเชื่อมโยงสู่ บทเรียนต่ อไป เพือ่ ให้ นักเรียนไปค้ นหาคําตอบจากบทเรียนมาล่ วงหน้ า
ดังนี้
– ค่ านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ เหมาะสมมีลษั ณะ อย่ างไร (เช่ น การมีเพศสัมพันธ์ ใน
วัย เรี ยน การเที่ยวกลางคืน การทําแท้ ง การตั้งครรภ์ โดยไม่ พงึ ประสงค์ เป็ นต้ น)
4. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาเนือ้ หาในหน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว เรื่อง คานิยม
และพฤติกรรมทางเพศกับสั งคมและวัฒนธรรมไทย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชา
พืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ ต่ าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต
ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ หรือขอรับความรู้จากผู้ปกครอง มาล่วงหน้ า แล้วนํามาสนทนา
ร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรนําความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการบํารุ งรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
ปัสสาวะไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ และแนะนําแก่สมาชิกในครอบครัว

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพแสดงองค์ประกอบของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ
2. ภาพหรื อสื่ อวิดีทศั น์แสดงองค์ประกอบและกระบวนการทํางานของระบบย่อยอาหารและ
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
3. ห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อสื่ อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทย์หรื อสุขภาพ สื่ ออินเตอร์เน็ต และ
แหล่งการเรี ยนรู ้ในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง ครู แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง ระบุชื่อหน้ าที่ และการบํารุ งรั กษาอวัยวะในระบบย่ อยอาหาร
5. ใบกิจกรรมเรื่ อง ระบุชื่อและหน้ าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ ายปั สสาวะและตอบคําถาม
6. แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา
7. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
8. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จํากัด
10. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู้ อน)
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว

2 ชั่วโมง

ผังมโนทัศน์ เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ ายภาระงาน
ความรู้

• ค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
ทักษะ/กระบวนการ
1. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพื่ออธิบายความสําคัญของ
การมีค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
กับสังคมและวัฒนธรรมไทย
2. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพื่ออธิบายค่านิยมและ
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ค่านิยมทางเพศ
ที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ดี
ค่านิยมทางเพศที่เป็ นปัญหาสําหรับสังคมไทย
ในปัจจุบนั ค่านิยมทางเพศตามวัฒนธรรมอื่นที่ดี
ค่านิยมทางเพศตามวัฒนธรรมอื่นที่ไม่ดี
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทยที่ดี และพฤติกรรมทางเพศ
จากวัฒนธรรมอื่นที่เป็ นปัญหาสําหรับสังคมไทย
ในปัจจุบนั
3. ความสามารถในการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจําวัน
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้า

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ชีวติ และ
ครอบครัว

1. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้และมีระเบียบวินยั ใน
การศึกษาและร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับความสําคัญของการมีค่านิยมและ
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย
2. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้และมีระเบียบวินยั ใน
การศึกษาและร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
กับสังคมและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการมีคา่ นิยมและ
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย และค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศ
ที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมอื่น

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับความสําคัญของของการมีค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
2. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ช่ วยกันเขียนค่ านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่ เหมาะสมและไม่ เหมาะสมของวัยรุ่ นในปั จจุบัน

3. ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับค‹านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ตอบคําถามกระตุ้นทักษะกระบวนการคิด
5. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง เขียนเปรี ยบเทียบระหว่ างค่ านิยมและพฤติกรรมทางเพศ
6. ปฏิบตั ิโครงงาน การสํารวจเรื่ อง ค่ านิยมและพฤติกรรมเรื่ องเพศของวัยรุ่ นในสังคมไทย
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กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพือ่ เน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง
(Backward Design Template)
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2: ชีวติ และครอบครัว
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน (Design Results)
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่ องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ (พ 2.1 ม. 4–6/2)
คําถามสํ าคัญที่กระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจที่คงทน
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้น้ ี นักเรี ยนจะเข้ าใจว่า… – นักเรี ยนรู ้ไหมว่าพฤติกรรมทางเพศใดเป็ นปัญหาที่เกิดขึ้น
ในวัยรุ่ นชายและวัยรุ่ นหญิง และสิ่ งใดคือผลเสี ยที่อาจ
1. วัยรุ่ นเป็ นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกาย
เกิดขึ้นจากพฤติกรรมดังกล่าว
จิตใจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเพศ ซึ่งใน
– นักเรี ยนคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
ปัจจุบนั การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาปฏิบตั ิ
อาจมีผลเสี ยอะไรตามมา
ส่งผลให้มีค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่
– การไปเที่ยวกลางคืนจะเสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้
เปลี่ยนไปจากเดิม ค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่
อย่างไร
ไม่เหมาะสม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวัยเรี ยน – นักเรี ยนคิดว่าการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่ นเพศ
การจับกลุ่มกันเที่ยวกลางคืน ค่านิยมต่าง ๆ เหล่านี้
หญิงจะมีผลเสี ยอย่างไร
ส่งผลเสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การทําแท้ง – การหลีกเลี่ยงและป้ องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ควร
การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ การรู้จกั การปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิอย่างไร
ตนให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงและการป้ องกัน
– การมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและ
ตนเองจากปั จจัยและสถานการณ์เสี่ ยงดัวงกล่าว จะ
วัฒนธรรมไทยจะส่งผลดีต่อผูป้ ฏิบตั ิอย่างไร
ช่วยให้มีชีวิตที่สดใสเหมาะสมกับวัยและเติบโต
– นักเรี ยนคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์กบั คนรักในวัยเรี ยนจะ
ไปสู่วยั ผูใ้ หญ่อย่างมีความสุข
ส่งผลเสี ยอะไรบ้าง
2. คนทุกคนและนักเรี ยนต่างอยูใ่ นสังคม ซึ่งแต่ละ
สังคมก็จะมีกฎหมาย กฎระเบียบ ประเพณี
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป เพื่อความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของสังคมนั้น ๆ สําหรับสังคมไทยได้มี
วัฒนธรรมอันดีงามต่าง ๆ ที่ผา่ นการเลือกสรร
ยอมรับ และสื บสานจากบุคคลส่วนใหญ่ในสังคม
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งเรื่ องค่านิยม
และวัฒนธรรมทางเพศ การที่บุคคลใดมีค่านิยม
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และพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรม นอกจากจะเป็ นผลดีต่อสุ ขภาพแล้วยัง
ทําให้เป็ นที่ยอมรับของสังคมด้วย
3. การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มีสาเหตุมาจากกรมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน การมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
4. พฤติกรรมทางเพศที่ เหมาะสมสําหรับสังคมและ
วัฒนธรรมไทยในปั จจุบนั ได้แก่ การแต่งกายให้
สุ ภาพเรี ยบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ ไม่ไปไหน
กับเพื่อนต่างเพศตามลําพัง ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควรหรื อก่อนแต่งงาน และผูท้ ี่แต่งงานแล้วก็
ควรรักเดียวใจเดียว ไม่มีเพศสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นที่
ไม่ใช่คู่สมรสของตน
5. พฤติกรรมทางเพศจากต่างประเทศที่เป็ นปัญหา
สําหรับสังคมไทยในปั จจุบนั ได้แก่ การแต่งกาย
ของผูห้ ญิงที่ดึงดูดเพศตรงข้ามตามแบบ
ชาวตะวันตก การไปเที่ยวตามสถานบริ การในเวลา
กลางคืน การแสดงความรักกันอย่าง เปิ ดเผยของ
คู่รัก การมีเพศสัมพันธ์หรื อทดลองอยูด่ ว้ ยกันก่อน
แต่งงาน และการมีคู่นอนหลายคน
6. ค่านิยมทางเพศที่ดีและเหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ได้แก่ การรู ้จกั รักนวลสงวนตัว
แต่งกายสุภาพเรี ยบร้อย ไม่ปล่อยให้เพศตรงข้าม
โอบกอดหรื อแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับ
ตัวเอง ไม่ชิงสุกก่อนห่าม รักเดียวใจเดียว ไม่สาํ
ส่อนทางเพศ มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยการใช้
ถุงยางอนามัย และปฏิบตั ิตนอยูใ่ นศีลธรรม
จริ ยธรรม ตลอดจนเห็นความสําคัญและปฏิบตั ิตน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะนําไปสู่ ความเข้ าใจที่
ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
คงทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนจะรู้ วา่ …
1. คําสําคัญ ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ การ
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนควรมีทักษะและ
สามารถที่จะ…
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ พฤติกรรมทางเพศ
ค่านิยม
1. อธิ บายความสําคัญของการมีค่านิยมและพฤติกรรม
ทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
2. พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ คือ การประพฤติปฏิบตั ิ
ใด ๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาทางเพศ เช่น เกิด
2. อธิ บายค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
โรคทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
กับสังคมและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น
3. ร่ วมฝึ กหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองและเป็ นหมู่คณะ
การล่วงละเมิดทางเพศ
เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ในเรื่ อง ความสําคัญของการมีค่านิยม
3. การตั้งครรภ์ ไม่ พึงประสงค์ คือ การที่เพศหญิง
และพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและ
ตั้งครรภ์โดยไม่ได้ต้ งั ใจหรื อไม่มีความพร้อมที่จะมี
วัฒนธรรมไทย และค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่
ทารกหรื อมีบุตร เช่น การตั้งครรภ์ของนักเรี ยน
นักศึกษา
เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น
4. พฤติกรรมทางเพศ คือ ความคิด ทัศนคติ และการ
แสดงออกของบุคคลเกี่ยวกับเรื่ องเพศ
5. ค่ านิยม คือ แนวคิดเกี่ยวกับสิ่ งที่คนส่วนใหญ่ชอบ
ปรารถนา ต้องการ หรื อความรู ้สึกอื่น ๆ ซึ่งมนุษย์
ยึดถือเป็ นแนวทางสําหรับประพฤติปฏิบตั ิ
ขั้นที่ 2 หลักฐานที่แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กาํ หนด
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
– ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับความสําคัญของของการมีค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ช่ วยกันเขียนค่ านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและไม่ เหมาะสมของวัยรุ่ นในปั จจุบัน
– ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับค‹านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมอื่น
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ตอบคําถามกระตุ้นทักษะกระบวนการคิด
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง เขียนเปรี ยบเทียบระหว่ างค่ านิยมและพฤติกรรมทางเพศ
– ปฏิบตั ิโครงงาน การสํารวจเรื่ อง ค่านิยมและพฤติกรรมเรื่ องเพศของวัยรุ่ นในสังคมไทย
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2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
• วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– การสนทนาซักถามโดยครู
– การวัดและประเมินผลด้านความรู้

– การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

• เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– แบบบันทึกการสนทนา
– แบบทดสอบความรู ้ก่อนเรี ยน
– แบบทดสอบความรู้หลังเรี ยน
– แบบทดสอบประจําหน่วย
– แบบวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

3. สิ่ งที่ม่งุ ประเมิน
– ความหมายในการอธิบาย ชี้แจง แปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และนําไปใช้ การมีมุมมองที่
หลากหลาย การให้ความสําคัญ ใส่ใจในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น และการรู้จกั ตนเอง
– ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพที่ให้ความสําคัญทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
– ความสามารถในการวางแผนปฏิบตั ิ แสดงความคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
และทักษะที่จะช่วยส่งเสริ มการปฏิบตั ิเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย
ขั้นที่ 3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้
• หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว
(2 ชั่วโมง)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4: ค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5: ค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศกับสังคมและวัฒนธรรมไทย (ต่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ค่ านิยมและพฤติกรรมทางเพศกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
สาระการเรียนรู้ ที่ 2: ชีวติ และครอบครัว
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
วัยรุ่ นเป็ นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกาย จิตใจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเพศ ซึ่งใน
ปัจจุบนั การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาปฏิบตั ิส่งผลให้มีค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เปลี่ยนไปจาก
เดิม ค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวัยเรี ยน การจับกลุ่มกัน
เที่ยวกลางคืน ค่านิยมต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลเสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การทําแท้ง การตั้งครรภ์โดยไม่
พึงประสงค์ การรู้จกั การปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงและการป้ องกันตนเองจากปัจจัยและ
สถานการณ์เสี่ ยงดัวงกล่าว จะช่วยให้มีชีวิตที่สดใสเหมาะสมกับวัยและเติบโตไปสู่วยั ผูใ้ หญ่อย่างมี
ความสุ ข

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่ องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ (พ 2.1 ม. 4–6/2)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความสําคัญของการมีค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรม
ไทยได้ (K)
2. อธิ บายและระบุค่านิยม และพฤติกรรมทางเพศอย่างถูกต้องได้ (K, P)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่ นและแนวทางในการป้ องกันและ
แก้ไข (A)
4. ปฏิบตั ิตนเพื่อหลีกเลี่ยงและป้ องกันตนเองจากปั จจัยและสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ตลอดจนการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อย่างถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

• แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการ
• ทดสอบความรู ้พ้นื ฐานใน
เรี ยนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว*/**
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ชีวิตและ
ครอบครัว
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
– ความสําคัญของการมีค่านิยม การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
และพฤติกรรมทางเพศที่
การสร้างแผนที่ความคิด*
เหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย
– ค่านิยมและพฤติกรรมทาง
เพศที่เหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมอื่น
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การปฏิบตั ิกิจกรรม
– ช่ วยกันเขียนค่ านิยมและ
พฤติกรรมทางเพศที่ เหมาะสม
และไม่ เหมาะสมของวัยรุ่ นใน
ปั จจุบัน
– ตอบคําถามกระตุ้นทักษะ
กระบวนการคิด

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
–

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู
*/**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
• ค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
1. ความสําคัญของการมีค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
2. ค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น
– ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ดี

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาไทย



ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปั ญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ นไทย
ในสังคมปั จจุบนั
พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการป้ องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่ น

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เพื่อทบทวนความรู้
2. ครู นาํ แบบทดสอบความรู ้ก่อนการเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว แจกให้
นักเรี ยนทุกคน เพื่อทดสอบความรู ้ความเข้าใจพื้นฐาน โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. ครู สุ่มนักเรี ยนให้บอกคําตอบที่นกั เรี ยนเลือกในแต่ละข้อเรี ยงตามลําดับ เพื่อตรวจสอบความรู ้
ความเข้าใจของนักเรี ยนเบื้องต้น
4. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบเพื่อสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน และระบุ
เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู้ในหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู้ในหัวข้อ ความสําคัญของการมีค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคม
และค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น
โดยใช้ภาพแสดงตัวอย่างปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่ น ตลอดภาพแสดงปัจจัยและสถานการณ์
เสี่ ยงต่อการมีเพศ สัมพันธ์ในวัยรุ่ นประกอบการอธิ บาย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4– 6
2. ครูให้ ความรู้บูรณาเศรษฐกิจพอเพียง แม้ ว่าวัฒนธรรมตะวันตกจะเข้ ามามีบทบาทและทําให้
วิถีชีวติ ของคนไทยเปลีย่ นแปลงไป ซึ่งส่ วนหนึ่งปรับเปลีย่ นไปในทางที่ดีขนึ้ แต่ อกี ส่ วนหนึ่ง
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ทําให้ เกิดปัญหาต่าง ๆ ในสั งคม ดังนั้นการเลือกนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินวิถีชีวติ
ดั้งเดิมของสั งคมไทยมาประยุกต์ ใช้ ในสั งคมปัจจุบันจะเป็ นภูมคิ ุ้มกันไม่ ให้ เกิดปัญหาทางสั งคม
มากขึน้ โดยก่อนทีร่ ับเอาวัฒนธรรมต่ าง ๆ เข้ ามาปรับเปลีย่ นควรคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้
(ดูสื่อ PowerPoint แผนที่ 4 เฟรมที่ 90 ประกอบ)
3. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรมช่ วยกันเขียนค่ านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่ เหมาะสมและ
ไม่ เหมาะสมของวัยรุ่ นในปั จจุบัน และกิจกรรม ตอบคําถามกระตุ้นทักษะกระบวนการคิด
ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมทาง
เพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมที่ดีควรมีลกั ษณะอย่างไร โดยใช้เวลาตามที่ครู
กําหนด
2. แต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้ที่ถูกต้อง
เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมที่ดี และให้นกั เรี ยน
จดความรู้ที่ได้รับลงในสมุดบันทึก

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
2. ให้นกั เรี ยนบันทึกความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในเรื่อง ค่ านิยมและพฤติกรรมทางเพศกับสั งคมและ
วัฒนธรรมไทย (ต่ อ) ในหัวข้ อที่ 2 ค่ านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสั งคมและ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอืน่ (ต่ อ) ในหัวข้ อย่ อยที่ ค่ านิยมทางเพศที่เป็ นปัญหาสํ าหรับ
สั งคมไทยในปัจจุบัน ค่ านิยมทางเพศตามวัฒนธรรมอืน่ ที่ดี ค่ านิยมทางเพศตามวัฒนธรรมอืน่ ที่
ไม่ดี พฤติกรรมทางเพศทีเ่ หมาะสมกับสั งคมและวัฒนธรรมไทยที่ดี และพฤติกรรมทางเพศจาก
วัฒนธรรมอืน่ ทีเ่ ป็ นปัญหาสํ าหรับสั งคมไทยในปัจจุบนั ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชา
พืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต
ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่างน้ อย 2
ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษาแล้ วนํามาสนทนาร่ วมกัน
ในการเรียนครั้งต่ อไป
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนนําความรู้ในเรื่ อง ความสําคัญของการมีค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับ
สังคมและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ที่ได้ศึกษาผ่านมา ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัวของตนเอง เพื่อเป็ นการช่วยเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าวให้ถูกต้อง
และสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แบบทดสอบความรู้ก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
2. ภาพแสดงตัวอย่างปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่ น
3. ภาพแสดงปั จจัยและสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง ช่ วยกันเขียนค่ านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่ เหมาะสมและไม่ เหมาะสม
ของวัยรุ่ นในปั จจุบัน
5. ใบกิจกรรมเรื่ อง ตอบคําถามกระตุ้นทักษะกระบวนการคิด
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
7. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5
ค่ านิยมและพฤติกรรมทางเพศกับสั งคมและวัฒนธรรมไทย (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 2: ชีวติ และครอบครัว
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ค่านิยมทางเพศที่ดีในสังคมไทยในอดีตนั้น ได้กาํ หนดให้หญิงไทยรักนวลสงวนตัวไม่ไปไหนกับ
ผูช้ ายที่ไม่ใช่คนในครอบครัวตามลําพัง ไม่ชิงสุ กก่อนห่าม ค่านิยมดังกล่าวมีผลดี คือ ทําให้ไม่เกิดปัญหา
ทางการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ รวมทั้งการมีปัญหาด้านครอบครัวและสังคม
ตามมาเหมือนในปัจจุบนั สําหรับค่านิยมทางเพศที่ดีในชายไทย เช่น จะต้องผ่านการบวชก่อนแต่งงาน ทั้งนี้
ในสมัยก่อนวัดจะเป็ นแหล่งการศึกษาที่สาํ คัญ ดังนั้นค่านิยมดังกล่าวจะทําให้ผชู้ ายได้บวชเรี ยนมีความเป็ น
ผูใ้ หญ่และมีความรับผิดชอบก่อนที่จะมาแต่งงานกับฝ่ ายหญิง

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่ องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ (พ 2.1 ม. 4–6/2)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายถึงค่านิยมทางเพศที่เป็ นปั ญหาสําหรับสังคมไทยในปัจจุบนั ค่านิยมทางเพศตามวัฒนธรรม
อื่นที่ดีและไม่ดี พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ดี และ พฤติกรรมทาง
เพศจากวัฒนธรรมอื่นที่เป็ นปัญหาสําหรับสังคมไทยในปั จจุบนั ได้ (K)
2. ตระหนักถึงค่านิยมทางเพศที่เป็ นปัญหาสําหรับสังคมไทยในปั จจุบนั ค่านิยมทางเพศตามวัฒนธรรม
อื่นที่ดีและไม่ดี พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ดี และพฤติกรรมทาง
เพศจากวัฒนธรรมอื่นที่เป็ นปัญหาสําหรับสังคมไทยในปั จจุบนั (A)
3. มีพฤติกรรมทางเพศและค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย และสามารถนํา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเมื่อผิดหวังในความรักไปปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสมหากต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ดงั กล่าว (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับค่านิยม • แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
และพฤติกรรมทางเพศที่
การสร้างแผนที่ความคิด*
เหมาะสม กับสังคมและ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
อื่น
– ค่านิยมทางเพศที่เป็ นปัญหา
สําหรับสังคมไทยในปัจจุบนั
– ค่านิยมทางเพศตามวัฒนธรรม
อื่นที่ดีและที่ไม่ดี
– พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
กับสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ดี
– พฤติกรรมทางเพศจาก
วัฒนธรรมอื่นที่เป็ นปัญหา
สําหรับสังคมไทยในปัจจุบนั
• ตามดุลยพินิจของครู
• ตรวจสอบความถูกต้องของการ • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ปฏิบตั ิกิจกรรมเขียน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
เปรี ยบเทียบระหว่ างค่ านิยม
พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2
และพฤติกรรมทางเพศ
ม. 4–6*
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
• แบบทดสอบหลังเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
การทดสอบประจําหน่วย
ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว**
การเรี ยนรู ้ที่ 2 ชีวิตและ
ครอบครัว
*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู
*/**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
• ค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศกับสังคมและวัฒนธรรมไทย (ต่อ)
2. ค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น (ต่อ)
– ค่านิยมทางเพศที่เป็ นปัญหาสําหรับสังคมไทยในปั จจุบนั
– ค่านิยมทางเพศตามวัฒนธรรมอื่นที่ดี
– ค่านิยมทางเพศตามวัฒนธรรมอื่นที่ไม่ดี
– พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ดี
– พฤติกรรมทางเพศจากวัฒนธรรมอื่นที่เป็ นปั ญหาสําหรับสังคมไทยในปัจจุบนั

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาไทย



ศึกษาเปรี ยบเทียบความเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศ
ที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นของ
สังคมไทยตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบนั
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับเรื่ องค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคม
และวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เพื่อทบทวนความรู้
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามเกีย่ วกับค่ านิยมและพฤติกรรม
ทางเพศกับสั งคมและวัฒนธรรมไทย (ต่ อ) ในหัวข้ อที่ 2 ค่ านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่
เหมาะสมกับสั งคมและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอืน่ (ต่ อ) ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับ
มอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่ วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้ วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบ
คําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนร่ วมกันดูภาพหรื ออ่านข่าวที่นาํ เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุ่ นที่แต่งกายด้วยชุดที่ยวั่ ยุเพศตรง
ข้ามและภาพแสดงพฤติกรรมการแสดงความรักต่อคู่รักอย่างเปิ ดเผย ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่เลียนแบบ
มาจากวัฒนธรรมตะวันตกที่ครู เตรี ยมมา แล้วร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่วา่
– นักเรี ยนคิดว่าการทํากระทําหรื อพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในภาพดังกล่าวเป็ นพฤติกรรม
ทางเพศที่เหมาะสมสําหรับสังคมและวัฒนธรรมไทยหรื อไม่ อย่างไร (ตอบได้ โดยอิสระ)
– นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในภาพอย่างไรบ้าง (ตอบได้ โดยอิสระ)
– หากบุคคลในภาพเป็ นสมาชิกในครอบครัวของนักเรี ยน นักเรี ยนจะมีแนวทางหรื อวิธีการ
ในการแก้ไขหรื อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวอย่างไร (ตอบได้ โดยอิสระ)
(ครู อาจใช้ คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้ )
2. ครู ให้ความรู้ในหัวข้อ ความสําคัญของการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย (ต่อ) ในหัวข้อที่ 2 ค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอื่น โดยใช้ภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว เช่น ภาพแสดง
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสําหรับสังคมและวัฒนธรรมไทยประกอบการอธิบาย
ดังรายละเอียด ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
3. ครูให้ ความรู้เสริมอาเซียน โดยอธิบายเกีย่ วกับการแต่ งตั้งนางอองซาน ซูจี ผู้นําฝ่ ายค้ านของ
ประเทศเมียนมา ให้ เป็ นทูตของโครงการโรคเอดส์ แห่ งสหประชาชาติ (UNAIDS) เมือ่ วันที่
20 พฤศจิกายน 2555 โดยมีหน้ าที่สําคัญในการต่ อสู้ กบั การเลือกปฏิบัตติ ่ อผู้ติดเชื้อเอดส์
4. ครูให้ ความรู้เสริมอาเซียนซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องพฤติกรรมทางเพศ โดยอธิบายว่ า จากผลการ
สํ ารวจที่มชี ื่อว่า “Face of Global Sex Report 2012” โดยบริษัทถุงยางอนามัยชื่อดังแห่ งหนึ่ง
พบว่ า ร้ อยละ 54 ของคนมาเลเซียจะใช้ ถุงยางอนามัยในครั้งแรกของการมีเพศสั มพันธ์ ซึ่งมี
อัตราสู งกว่ าหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนด้ วยกัน และยังพบว่าร้ อยละ 67 ของคนมาเลเซียไม่
เคยประสบปัญหาการตั้งครรภ์ โดยไม่ พงึ ประสงค์

68
5. ครูให้ ความรู้เสริมอาเซียนซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องพฤติกรรมทางเพศ โดยอธิบายถึงข้ อมูลตัวเลข
ซึ่งเปิ ดเผยโดยกองทุนเพือ่ เด็กแห่ งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ (UNICEF) ระบุว่า เยาวชนใน
ประเทศเมียนมากําลังมีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS) มากขึน้
เรื่อย ๆ โดยในปัจจุบันประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ตดิ เชื้อเอดส์ เป็ นเยาวชนและหนุ่มสาวอายุตาํ่ กว่า
24 ปี ซึ่งแตกต่ างจากในอดีตที่กลุ่มเสี่ ยงติดเชื้อเอดส์ ในเมียนมาจะเป็ นกลุ่มผู้ใหญ่
5. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรมเขียนเปรี ยบเที ยบระหว่ างค่ านิยมและพฤติกรรมทางเพศ
ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม
3. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบัตกิ จิ กรรมบูรณาการอาเซียน โดยให้ ศึกษาความรู้เกีย่ วกับปัญหา
พฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นของแต่ ละประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยอธิบายรายละเอียดของ
ปัญหา วิเคราะห์ สาเหตุและผลกระทบ รวมถึงเสนอแนะแนวทางการป้ องกันและแก้ไขมาพอ
สั งเขป จัดทําเป็ นรายงาน และนํามาอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรียน
4. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบัตกิ จิ กรรมบูรณาการอาเซียน โดยให้ นักเรียนสํ ารวจค่ านิยมทาง
เพศของวัยรุ่นของแต่ ละประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยอธิบายรายละเอียดและวิเคราะห์ ตาม
ความเข้ าใจของนักเรียน พร้ อมทั้งระบุว่า ค่ านิยมดังกล่ าวเหมาะสมกับสั งคมและวัฒนธรรม
ของประเทศนั้น ๆ หรือไม่อย่างไร และนํามาอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรียน

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ทางเพศจากวัฒนธรรมอื่นที่เป็ นปั ญหาสําหรับสังคมไทยในปัจจุบนั มีพฤติกรรมใดบ้าง โดย
ใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. แต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู ้ที่ถูกต้อง
เพิม่ เติมเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศจากวัฒนธรรมอื่นที่เป็ นปั ญหาสําหรับสังคมไทยในปัจจุบนั
และให้นกั เรี ยนจดความรู ้ที่ได้รับลงในสมุดบันทึก
3. ครู แจกแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว ให้นกั เรี ยนทําเพื่อ
ตรวจสอบ ความรู ้ความเข้าใจหลังการเรี ยนรู ้ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
4. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบและให้ความรู้เพิม่ เติมเพื่อเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ให้กบั
นักเรี ยน
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ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
2. ให้นกั เรี ยนบันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาเนือ้ หาในหน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ เรื่อง สิ ทธิและ
กฎหมายที่เกีย่ วกับการคุ้มครองผู้บริโภค ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของ
โรงเรียน ฯลฯ หรือขอรับความรู้จากผู้ปกครอง มาล่วงหน้ า แล้วนํามาสนทนาร่ วมกันใน
การเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรนําความรู ้ในเรื่ อง ค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน รวมถึงนําความรู ้ดงั กล่าว
ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในครอบครัวหรื อบุคคลอื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แบบทดสอบความรู้หลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
2. ภาพหรื อข่าวที่นาํ เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุ่ นที่แต่งกายด้วยชุดที่ยวั่ ยุเพศตรงข้ามและภาพ
แสดงพฤติกรรมการแสดงความรักต่อคู่รักอย่างเปิ ดเผย ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่เลียนแบบมาจาก
วัฒนธรรมตะวันตก
3. ภาพแสดงพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสําหรับสังคมและวัฒนธรรมไทย
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง ทบทวนความรู้ ควบคู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
5. ใบกิจกรรม เรื่ อง สรุ ปข่ าวจากหนังสื อพิมพ์
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
7. แบบฝึ กทักษะ สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/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

9 ชั่วโมง

ผังมโนทัศน์ เป้ าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน
ความรู้
1. สิ ทธิและกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2. โรคจากการประกอบอาชีพ
3. โรคทางพันธุกรรม

ทักษะ/กระบวนการ
1. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพื่ออธิบายเกี่ยวกับสิ ทธิและกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพื่ออธิบายเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการ
ประกอบอาชีพ
3. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพื่ออธิบายเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม
4. ความสามารถในการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ไปใน
ชีวิตประจําวัน
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า

ใส่ ใจสุ ขภาพ

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้และมีระเบียบวินยั ในการศึกษาและร่ วม
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสิ ทธิและกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู้และมีระเบียบวินยั ในการศึกษาและร่ วม
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพ
3. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู้และมีระเบียบวินยั ในการศึกษาและร่ วม
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม
4. ตระหนักถึงความสําคัญของสิ ทธิและกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โรคจากการประกอบอาชีพ และโรคทาง
พันธุกรรม

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับสิ ทธิและกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ความหมายของคําที่เกี่ยวข้อง สิ ทธิ พ้ืนฐานของผูบ้ ริ โภค และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง อธิ บายความหมายของคําและระบุหลักสิ ทธิ พืน้ ฐานของผู้บริ โภค
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง เขียนแผนภูมิแสดงวิธีป้องกันตนเองในการเลือกซื อ้ สิ นค้ าหรื อบริ การ
4. ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพ ปั ญหาและความสําคัญของสุ ขภาพผูป้ ระกอบอาชีพ ปั จจัยที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ในการประกอบอาชีพ โรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ แนวทางในการป้ องกันโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้ องกันสุ ขภาพจากการประกอบอาชีพ
5. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง หาภาพหรื อข่ าวแล้ ววิเคราะห์ สาเหตุและการป้ องกันที่ เกิดจากการประกอบอาชี พ
6. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง วิธีการป้ องกันและอันตรายจากการประกอบอาชี พในลักษณะเฉพาะ
7. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง เขียนระบุหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมป้ องกันปั ญหาสุขภาพจากการประกอบอาชี พ
8. ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม ความหมายของคําที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในประเทศไทย และ
แนวทางในการป้ องกันโรคทางพันธุกรรมเบื้องต้น
9. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง พิจารณาภาพและข้ อความที่สัมพันธ์ กับโรคพันธุกรรม
10. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง สรุ ปรายละเอียดเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม
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กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพือ่ เน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง
(Backward Design Template)
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3: ใส่ ใจสุ ขภาพ
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน (Design Results)
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค (พ 4.1 ม. 4–6/3)
2. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้ องกันการเจ็บป่ วยและการตายของคนไทย (พ 4.1 ม. 4–6/4)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนจะเข้ าใจว่า…
1. การบริ โภคของกิน ของใช้ และการใช้บริ การต่าง ๆ
มีความจําเป็ นต่อการดํารงชีวิต หากผูบ้ ริ โภคเลือก
ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรื อบริ การไม่ได้มาตรฐานหรื อ
ขาดคุณภาพ นอกจากจะไม่คุม้ เงินแล้ว ยังอาจส่งผล
เสี ยต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคทําให้เกิดการเจ็บป่ วยได้
2. ปัจจัยสิ่ งที่เป็ นอันตรายต่อการปฏิบตั ิงานในการ
ประกอบอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็ นสิ่ งแวดล้อมที่อยูร่ อบ ๆ
ตัวผูป้ ฏิบตั ิงาน ได้แก่ สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ
สารเคมี เชื้อโรค พืชมีพิษ สัตว์มีพิษ สัตว์เลี้ยง
เชื้อโรคต่าง ๆ ยานพาหนะ เครื่ องจักร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ไฟฟ้ า วัตถุสิ่งของ และท่าทางการทํางาน
3. การป้ องกันโรคและอันตรายจากการปฏิบตั ิงาน โดย
การป้ องกันที่สาเหตุของโรคและอันตรายต่าง ๆ
ได้แก่ หลีกเลี่ยงการใช้หรื อการสัมผัสสารพิษต่าง ๆ
แยกงานที่เป็ นอันตรายออกจากงานอื่น ๆ ดูแล
บริ เวณที่ปฏิบตั ิงานให้ถูกสุขลักษณะ ดูแลและซ่อม
บํารุ งยานพาหนะ เครื่ องจักร อุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ จัดระบบป้ องกัน
และมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม และเก็บ

คําถามสํ าคัญที่กระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจที่คงทน
– นักเรี ยนจะมีหลักสําคัญในการพิจารณาความสะอาดและ
ถูกหลักสุขาภิบาลของร้านอาหารในโรงเรี ยนอย่างไร
– นักเรี ยนคิดว่าการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมในปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพของ
ผูป้ ระกอบอาชีพนั้น ๆ อย่างไร
– นักเรี ยนรู้ไหมว่าจากสถิติโรคจากการประกอบอาชีพที่
ทางสํานักงานระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขได้รวบรวมไว้มีโรคใดบ้างที่จดั อยูใ่ นโรค
เฝ้ าระวัง
– นักเรี ยนรู้ไหมว่าหน่วยงานใดบ้างที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมและป้ องกันปั ญหาสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพ
– นักเรี ยนรู ้ไหมว่าโรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยใน
ประเทศไทยมีโรคอะไรบ้าง
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วัสดุต่าง ๆ ให้เป็ นระเบียบในที่ที่ปลอดภัย
4. การป้ องกันโรคและอันตรายจากการปฏิบตั ิงาน โดย
การป้ องกันที่ตวั ผูป้ ฏิบตั ิงาน ทําได้โดยผูป้ ฏิบตั ิงาน
ต้องรักษาสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่
เสมอ ตรวจร่ างกายเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละครั้ง
และต้องไปพบแพทย์ทุกครั้งที่มีอาการผิดปกติ
ศึกษาหาความรู้อยูเ่ สมอทั้งการใช้และการป้ องกัน
ควบคุมเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่าง ๆ ปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่ งครัด
ปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวัง วางแผนการทํางาน
อย่างเป็ นขั้นตอน ใช้เครื่ องป้ องกันที่เหมาะสมกับ
งาน และต้องหยุดปฏิบตั ิงานเมื่อรู้สึกว่าไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานต่อไปได้
5. โรคทางพันธุกรรมเป็ นโรคที่ถ่ายทอดจากพ่อและ
แม่ไปสู่ลูก เป็ นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีน
และโครโมโซมทําให้เกิดการเจ็บป่ วยต่อร่ างกาย
และจิตใจ
ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้น้ ี นักเรี ยนจะรู้ วา่ …
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนควรมีทักษะและ
1. คําสําคัญ ได้แก่ การบริ โภค ผูบ้ ริ โภค สุ ขภาพสามารถที่จะ…
ผูบ้ ริ โภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สุขภาพผูป้ ระกอบ1. อธิ บายความหมายสิ ทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
อาชีพ พันธุกรรม
คุม้ ครองของผูบ้ ริ โภค
2. การบริ โภค คือ การใช้ประโยชน์จากสิ่ งของ ทั้งของ 2. อธิ บายปัญหาและความสําคัญของสุขภาพผูป้ ระกอบกิน ของใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์
อาชีพ ปัจจัยที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพในการประกอบ3. ผู้บริ โภค คือ ผูซ้ ้ือหรื อได้รับบริ การจากผูป้ ระกอบ
อาชีพ โรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ และ
ธุรกิจ หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับการเสนอหรื อการชักชวนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้ องกันปัญหา
สุ ขภาพจากการประกอบอาชีพ
ผูป้ ระกอบธุรกิจเพื่อให้ซ้ือสิ นค้าหรื อรับบริ การ
3. อธิ บายความหมาย ตัวอย่าง และแนวทางในการป้ องกัน
4. สุขภาพผู้บริ โภค คือ ความปลอดภัยทั้งทางด้านร่ างกาย
โรคทางพันธุกรรม
และจิตใจของผูซ้ ้ือผลิตภัณฑ์ ไม่วา่ จะเป็ นของกิน
4. ร่ วมฝึ ก/หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมโดยตนเองและเป็ นหมู่
ของใช้ ตลอดจนบริ การต่าง ๆ ในการดํารงชีวิต
5. ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ คือ อาหาร อาหารเสริ ม สุ ขภาพ
คณะ เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ในเรื่ อง สิ ทธิและกฎหมายที่
ยา ชีววัตถุ เครื่ องมือแพทย์ เครื่ องสําอาง วัตถุ
เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โรคจากการประกอบอันตราย และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
อาชีพ โรคทางพันธุกรรมด้วยพฤติกรรมที่ถูกต้อง
6. สุขภาพผู้ประกอบอาชี พ คือ ภาวะที่สมบูรณ์ท้ งั
เหมาะสม
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ทางร่ างกายและจิตใจของผูป้ ฏิบตั ิงานในอาชีพ
ต่าง ๆ
7. พันธุกรรม คือ คุณลักษณะต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดจากรุ่ น
หนึ่งไปยังอรกรุ่ นหนึ่งของสิ่ งมีชีวิตทั้งหลาย ได้แก่
คน สัตว์ พืช

ขั้นที่ 2 หลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าํ หนด
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
– ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับสิ ทธิและกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ความหมายของคําที่เกี่ยวข้อง สิ ทธิ
พื้นฐานของผูบ้ ริ โภค และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง อธิ บายความหมายของคําและระบุหลักสิ ทธิ พืน้ ฐานของผู้บริ โภค
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง เขียนแผนภูมิแสดงวิธีป้องกันตนเองในการเลือกซื ้อสิ นค้ าหรื อบริ การ
– ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ปั ญหาและความสําคัญของสุ ขภาพผูป้ ระกอบอาชีพ
ปัจจัยที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพในการประกอบอาชีพ โรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ แนวทางในการป้ องกันโรคและ
อันตรายจากการประกอบอาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้ องกันสุ ขภาพจากการประกอบอาชีพ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง หาภาพหรื อข่ าวแล้ ววิเคราะห์ สาเหตุและการป้ องกันที่ เกิดจากการประกอบอาชี พ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง วิธีการป้ องกันและอันตรายจากการประกอบอาชี พในลักษณะเฉพาะ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง เขียนระบุหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมป้ องกันปั ญหาสุขภาพจากการประกอบอาชี พ
– ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม ความหมายของคํา ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของโรคทางพันธุกรรมที่พบ
บ่อยในประเทศไทย และแนวทางในการป้ องกันโรคทางพันธุกรรมเบื้องต้น
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง หาภาพหรื อข่ าวและวิเคราะห์ สาเหตุและการป้ องกันที่ เกิดจากการประกอบอาชี พ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง วิธีการป้ องกันและอันตรายจากการประกอบอาชี พในลักษณะเฉพาะ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง เขียนระบุหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมป้ องกันปั ญหาสุขภาพจากการประกอบอาชี พ
– ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม ความหมายของคํา ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของโรคทางพันธุกรรม
ที่พบบ่อยในประเทศไทย และแนวทางในการป้ องกันโรคทางพันธุกรรมเบื้องต้น
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง พิจารณาภาพและข้ อความที่สัมพันธ์ กับโรคพันธุกรรม
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง สรุ ปรายละเอียดเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม
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2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
• วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– การสนทนาซักถามโดยครู
– การวัดและประเมินผลด้านความรู ้

• เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– แบบบันทึกการสนทนา
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน
– แบบทดสอบหลังเรี ยน
– แบบทดสอบประจําหน่วย
– แบบวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

– การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
3. สิ่ งที่ม่ ุงประเมิน
– ความหมายในการอธิบาย ชี้แจง แปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และนําไปใช้ การมีมุมมองที่
หลากหลาย การให้ความสําคัญ ใส่ใจในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น และการรู ้จกั ตนเอง
– ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพที่ให้ความสําคัญทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
– ความสามารถในการวางแผนปฏิบตั ิ แสดงความคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
และทักษะที่จะช่วยส่งเสริ มการปฏิบตั ิเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย
ขั้นที่ 3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้
• หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6: สิ ทธิและกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7: สิ ทธิและกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 8: โรคจากการประกอบอาชีพ
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 9: โรคจากการประกอบอาชีพ (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 10: โรคจากการประกอบอาชีพ (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 11: โรคจากการประกอบอาชีพ (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 12: โรคทางพันธุกรรม
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 13: โรคทางพันธุกรรม (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 14: โรคทางพันธุกรรม (ต่อ)

(9 ชั่วโมง)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6
สิ ทธิและกฎหมายที่เกีย่ วกับการคุ้มครองผู้บริโภค
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การบริ โภคของกิน ของใช้ และการใช้บริ การต่าง ๆ มีความจําเป็ นต่อการดํารงชีวิต หากผูบ้ ริ โภค
เลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพหรื อบริ การที่ไม่ได้มาตรฐานหรื อขาดคุณภาพ นอกจากจะไม่คุม้ ค่าเงินที่ตอ้ งจ่ายไป
แล้ว ยังอาจส่งผลเสี ยต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคทําให้เกิดการเจ็บป่ วยได้ ดังนั้นผูบ้ ริ โภคควรมีความรู ้
ความเข้าใจในสิ ทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรี ยบจากผูผ้ ลิต
และผูจ้ าํ หน่ายผลิตภัณฑ์ และเพื่อสุ ขภาพที่ดีของผูบ้ ริ โภค

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค (พ 4.1 ม. 4–6/3)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายสิ ทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอย่างถูกต้องได้ (K)
2. ตระหนักถึงความหมายสิ ทธิและกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ตลอดจนการปฏิบตั ิตาม
สิ ทธิ ของบุคคลที่พึงมีต่อการบริ โภคของตนเอง (A)
3. ปฏิบตั ิตามสิ ทธิและกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของตนเองและนําทักษะในการเรี ยนรู ้
ไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสม (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• การทดสอบความรู้พ้นื ฐาน
• แบบทดสอบก่อนเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้
–
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3
ที่ 3 ใส่ใจสุ ขภาพ */**
ใส่ใจสุ ขภาพ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
–ความหมายสิ ทธิและกฎหมาย
การสร้างแผนที่ความคิด*
ที่เกี่ยวกับการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
– สิ ทธิพ้นื ฐานของผูบ้ ริ โภค
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วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ตรวจสอบความถูกต้องของการ • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ
ปฏิบตั ิกิจกรรมอธิ บายความหมาย ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
ของคําและระบุหลักสิ ทธิ พืน้ ฐาน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
ของผู้บริ โภค
พลศึกษา 2 ม. 4–6*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู
*/**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
1. สิ ทธิและกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
1.1 ความหมายของคําที่เกี่ยวข้อง
1.2 สิ ทธิพ้นื ฐานของผูบ้ ริ โภค

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาไทย



ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิ ทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ที่พบบ่อยในประเทศไทย
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับสิ ทธิและกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เพื่อทบทวนความรู้
2. ครู นาํ แบบทดสอบความรู ้ก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุ ขภาพ แจกให้นกั เรี ยนทุกคน
เพื่อทดสอบความรู ้ความเข้าใจพื้นฐาน โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. ครู สุ่มนักเรี ยนให้บอกคําตอบที่นกั เรี ยนเลือกในแต่ละข้อเรี ยงตามลําดับ เพื่อตรวจสอบความรู ้
ความเข้าใจของนักเรี ยนเบื้องต้น
4. ครู เฉลยคําตอบที่ถกู ต้องให้นกั เรี ยนทราบเพื่อสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน และระบุ
เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ใส่ใจสุ ขภาพ
5. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในหน่ วยที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
ในเรื่องที่ 1 สิ ทธิและกฎหมายที่เกีย่ วกับการคุ้มครองผู้บริโภค ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับ
มอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่ วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้ วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบ
คําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู้เรื่ อง สิ ทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ดังรายละเอียดใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
สอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มเป็ น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาในเรื่ อง สิ ทธิพ้นื ฐานของผูบ้ ริ โภคที่
กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556 โดยใช้ขอ้ มูลจาก
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 ประกอบ และใช้เวลาตามที่
ครู กาํ หนด
กลุ่มที่ 1 เรื่ อง สิ ทธิ ที่ได้รับข่าวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอ
เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ
กลุ่มที่ 2 เรื่ อง สิ ทธิ ที่จะมีอิสระในการเลือกหาสิ นค้าและบริ การ
กลุ่มที่ 3 เรื่ อง สิ ทธิ ที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรื อบริ การ
กลุ่มที่ 4 เรื่ อง สิ ทธิ ที่จะได้รับความเป็ นธรรมในการทําสัญญา
กลุ่มที่ 5 เรื่ อง สิ ทธิ ที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสี ยหาย
3. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้
ความรู ้ที่ถูกต้องเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม อธิ บายความหมายของคําและระบุหลักสิ ทธิ พืน้ ฐานของ
ผู้บริ โภค ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู ้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• นักเรี ยนควรนําความรู ้ในเรื่ อง สิ ทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค มาประกอบ
การพิจารณาในการเลือกซื้อสิ นค้าบริ โภค

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
2. ให้นกั เรี ยนบันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในเรื่อง สิ ทธิและกฎหมายที่เกีย่ วกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(ต่ อ) ในหัวข้ อที่ 1.3 กฎหมายที่เกีย่ วข้ องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน
รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 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 แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันใน
การเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรนําความรู ้ในเรื่ อง สิ ทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ไปปรับใช้
ในชีวิตประจําวัน รวมถึงนําความรู้ดงั กล่าวไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในครอบครัวหรื อบุคคลอื่น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แบบทดสอบความรู้ก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุ ขภาพ
2. ใบกิจกรรมเรื่ อง อธิ บายความหมายของคําและระบุหลักสิ ทธิ พืน้ ฐานของผู้บริ โภค
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
4. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
5. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 7
สิ ทธิและกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การบริ โภคของกิน ของใช้ และการใช้บริ การต่าง ๆ มีความจําเป็ นต่อการดํารงชีวิต หากผูบ้ ริ โภค
เลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพหรื อบริ การที่ไม่ได้มาตรฐานหรื อขาดคุณภาพ นอกจากจะไม่คุม้ ค่าเงินที่ตอ้ งจ่ายไป
แล้ว ยังอาจส่งผลเสี ยต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคทําให้เกิดการเจ็บป่ วยได้ ดังนั้นผูบ้ ริ โภคควรมีความรู ้
ความเข้าใจในสิ ทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรี ยบจากผูผ้ ลิต
และผูจ้ าํ หน่ายผลิตภัณฑ์ และเพื่อสุ ขภาพที่ดีของผูบ้ ริ โภค

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค (พ 4.1 ม. 4–6/3)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายสิ ทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอย่างถูกต้องได้ (K)
2. ตระหนักถึงความหมายสิ ทธิและกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ตลอดจนการปฏิบตั ิตาม
สิ ทธิ ของบุคคลที่พึงมีต่อการบริ โภคของตนเอง (A)
3. ปฏิบตั ิตามสิ ทธิและกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของตนเองและนําทักษะในการเรี ยนรู ้
ไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสม (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
การสร้างแผนที่ความคิด*
• ตรวจสอบความถูกต้องของการ • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุในใบ
กิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
ปฏิบตั ิกิจกรรมเขียนแผนภูมิ
แสดงวิธีการป้ องกันตนเองใน พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
การเลือกซื อ้ สิ นค้ าหรื อบริ การ
ม. 4–6*
*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
• ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
1. สิ ทธิและกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ต่อ)
1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาไทย



ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิ ทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ที่พบบ่อยในประเทศไทย
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เพื่อทบทวนความรู้
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในเรื่องที่ 1 สิ ทธิและ
กฎหมายที่เกีย่ วกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ต่ อ) ในหัวข้ อที่ 1.3 กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ า
ในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้ วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้
ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
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3. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นคําถามต่อไปนี้
– สิ ทธิ ผบู้ ริ โภคระดับสากลได้กาํ หนดสิ ทธิผบู้ ริ โภคไว้ 8 ประการ อะไรบ้าง
(แนวคําตอบ: สิ ทธิ ที่จะได้ รับความปลอดภัย สิ ทธิ ที่จะได้ รับข้ อมูลข่ าวสาร สิ ทธิ ที่จะได้ รับ
เครื่ องอุปโภคบริ โภคในราคายุติธรรม สิ ทธิ ที่จะเรี ยกร้ องความเป็ นธรรม สิ ทธิ
ที่จะได้ รับค่ าชดเชยความเสี ยหาย สิ ทธิ ที่จะได้ รับบริ โภคศึกษา สิ ทธิ ที่จะได้ รับ
ความจําเป็ นขัน้ พืน้ ฐาน และสิ ทธิ ที่จะได้ อยู่ในสิ่ งแวดล้ อมที่สะอาด)
(ครู อาจกระตุน้ ให้นกั เรี ยนตอบโดยใช้คาํ ถามอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพ
การเรี ยนรู ้)

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
• ครู ให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็น
ที่สงสัยและสนใจเพิม่ เติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มเป็ น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาในเรื่ อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยใช้ขอ้ มูลจากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6 ประกอบ และใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
กลุ่มที่ 1 เรื่ อง สาระสําคัญของพระราชบัญญัติอาหาร
กลุ่มที่ 2 เรื่ อง สาระสําคัญของพระราชบัญญัติยา
กลุ่มที่ 3 เรื่ อง สาระสําคัญของพระราชบัญญัติเครื่ องสําอาง
กลุ่มที่ 4 เรื่ อง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ดูแลเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้
ความรู ้ที่ถูกต้องเพิ่มเติม
3. ครูให้ ความรู้เสริมอาเซียนเกีย่ วกับคณะกรรมการอาเซียนด้ านการคุ้มครองผู้บริโภค (ASEAN
Coordinating Committee on Consumer Protection: ACCP) ได้ ถูกจัดตั้งขึน้ อย่ างเป็ น
ทางการเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุ มเศรษฐกิจอาเซียน โดย
คณะทํางาน ACCP ทําหน้ าที่เป็ นศูนย์ ประสานงานกลางเพือ่ ปฏิบัตแิ ละตรวจสอบการ
เตรียมการและกลไกภายในภูมภิ าค เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเกีย่ วกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ยงั่ ยืน (ครูอาจเปิ ดเฟรม PowerPoint ในกิจกรรมเรื่ องน่ ารู้ ในแผนที่ 7 เฟรมที่ 138 ประกอบ)
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ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม เขียนแผนภูมิแสดงวิธีการป้ องกันตนเองในการเลือกซื อ้ สิ นค้ า
หรื อบริ การ ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 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 ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
2. ให้นกั เรี ยนบันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อที่ 2 โรคจากการประกอบอาชีพ ในหัวข้ อย่ อยที่ 2.1
ปัญหาและความสํ าคัญของสุ ขภาพผู้ประกอบอาชีพ และหัวข้ อย่ อยที่ 2.2 ปัจจัยที่เป็ นอันตราย
ต่ อสุ ขภาพในการประกอบอาชีพ ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 2 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 แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าความรู ้จากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ ทธิ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ได้เรี ยนมา ตลอดจนหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้และสามารถนําไปปรับใช้กบั ตนเองและครอบครัว รวมถึงใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. นักเรียนควรสํ ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน แล้วจัดทําเป็ น
รายงาน

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ใบกิจกรรมเรื่ อง เขียนแผนภูมิแสดงวิธีการป้ องกันตนเองในการเลือกซื อ้ สิ นค้ าหรื อบริ การ
2. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
3. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
4. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
5. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8
โรคจากการประกอบอาชีพ
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
โรคและอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดจากการประกอบอาชีพเป็ นปัญหาสุ ขภาพที่มีผลกระทบต่อผูป้ ระกอบ
อาชีพ ตลอดจนถึงเจ้าของกิจการ และส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจของประเทศด้วย

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

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายปัญหาและความสําคัญของสุขภาพผูป้ ระกอบอาชีพและปัจจัยที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพใน
การประกอบอาชีพอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายและระบุปัญหาและความสําคัญของสุ ขภาพผูป้ ระกอบอาชีพและปัจจัยที่เป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพในการประกอบอาชีพที่กาํ หนดอย่างถูกต้องได้ (K, P)
3. ตระหนักถึงปัญหาและความสําคัญของสุ ขภาพผูป้ ระกอบอาชีพและปัจจัยที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
ในการประกอบอาชีพที่ปลอดภัย (A)
4. แสดงทักษะในการแสวงหาความรู ้ปัญหาและความสําคัญของสุ ขภาพผูป้ ระกอบอาชีพและปัจจัย
ที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพในการประกอบอาชีพถูกต้องเหมาะสมได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
– ปัญหาและความสําคัญของ
สุ ขภาพผูป้ ระกอบอาชีพ
– ปัจจัยที่เป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพในการประกอบ
อาชีพ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
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• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
2. โรคจากการประกอบอาชีพ
2.1 ปัญหาและความสําคัญของสุ ขภาพผูป้ ระกอบอาชีพ
2.2 ปัจจัยที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพในการประกอบอาชีพ

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาไทย



ศึกษาและพูดคุยในเรื่ อง ปั ญหาและความสําคัญของสุขภาพผูป้ ระกอบ
อาชีพ และปัจจัยที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพในการประกอบอาชีพ
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่เกี่ยวกับ
ปัญหาและความสําคัญของสุ ขภาพผูป้ ระกอบอาชีพ และปัจจัยที่เป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพในการประกอบอาชีพ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เพื่อทบทวนความรู้
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อที่ 2 โรคจากการ
ประกอบอาชีพ ในหัวข้ อย่ อยที่ 2.1 ปัญหาและความสํ าคัญของสุ ขภาพผู้ประกอบอาชีพ และใน
หัวข้ อย่ อยที่ 2.2 ปัจจัยที่เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพในการประกอบอาชีพที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่
ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ามาล่ วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบ
คําถามดังกล่าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
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3. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นคําถามต่อไปนี้
– หากเกิดปัญหาสุ ขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพจะทําให้เกิดการสูญเสี ยอย่างไร
(แนวคําตอบ: ทําให้ ผลผลิตลดลง การผลิตหยุดชะงัก เครื่ องมือวัตถุดิบเสี ยหาย สูญเสี ยเวลา
สูญเสี ยค่ ารั กษาพยาบาล และทําให้ รายได้ ลดลง)
(ครู อาจกระตุน้ ให้นกั เรี ยนตอบโดยใช้คาํ ถามอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพ
การเรี ยนรู ้)

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
• ครู ให้ความรู ้เรื่ อง ปัญหาและความสําคัญของสุ ขภาพผูป้ ระกอบอาชีพ และปั จจัยที่เป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพในการประกอบอาชีพดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มเป็ น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาในเรื่ อง ปัจจัยที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพใน
การประกอบอาชีพ โดยใช้ขอ้ มูลจากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6 ประกอบ และใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
กลุ่มที่ 1 เรื่ อง ปัจจัยที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพในการประกอบอาชีพ: ภาคเกษตรกรรม
กลุ่มที่ 2 เรื่ อง ปัจจัยที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพในการประกอบอาชีพ: ภาคอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 3 เรื่ อง ปัจจัยที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพในการประกอบอาชีพ: ภาคพาณิ ชยกรรม
2. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้
ความรู ้ที่ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• นักเรี ยนควรนําความรู ้ในเรื่ อง ปั ญหาและความสําคัญของสุขภาพผูป้ ระกอบอาชีพ และปัจจัย
ที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพในการประกอบอาชีพมาประกอบการพิจารณาในการเลือกประกอบ
อาชีพในอนาคต เพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
2. ให้นกั เรี ยนบันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อที่ 2 โรคจากการประกอบอาชีพ (ต่ อ) ในหัวข้ อย่ อย
ที่ 2.3 โรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของ
โรงเรียน ฯลฯมาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็น
ลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา แล้วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้ง
ต่ อไป
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสุ ขภาพผูป้ ระกอบอาชีพจากสื่ อ
หรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น ศูนย์ขอ้ มูลด้านสุขภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนทักษะการเรี ยนรู้และให้รู้เท่าทันใน
เรื่ องดังกล่าว
2. นักเรี ยนควรนําความรู ้เกี่ยวกับปัญหาและความสําคัญของสุขภาพผูป้ ระกอบอาชีพ และปัจจัยที่
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพในการประกอบอาชีพไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ และ
แนะนําแก่สมาชิกในครอบครัว บุคคลใกล้ชิด และบุคคลอื่น ๆ ในชุมชน

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
2. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
3. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
4. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 9
โรคจากการประกอบอาชีพ (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ผูป้ ระกอบอาชีพทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พานิชยกรรม ย่อมต้องคํานึงถึงสุ ขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน เพราะสุ ขภาพอาจจะเสื่ อมโทรมลงไปจนเกิดโรคหรื ออันตรายในขณะ
ปฏิบตั ิงาน หลังจากปฏิบตั ิงานมาระยะหนึ่งหรื อเลิกจากการปฏิบตั ิงานนั้นแล้วก็ตาม
ปัญหาทางด้านสุ ขภาพอนามัยของผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นปัญหาของความเจ็บป่ วยจากโรคและอันตราย
ต่าง ๆ จากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรกรรมจะมีปัญหาความเจ็บป่ วยจากสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชเป็ น
ส่ วนใหญ่ ในกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมจะมีผปู้ ระสบอันตรายจากวัสดุสิ่งของมากที่สุด รองลงมาคือเครื่ องจักร
ท่าทางการทํางาน เครื่ องมือ สิ่ งมีพิษและสารเคมี

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

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายและวิเคราะห์ตวั อย่างโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องได้ (K, P)
2. อธิ บายและระบุตวั อย่างโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องได้ (K, P)
3. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับตัวอย่างโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ตลอดจนโรคและ
อันตรายจากการประกอบอาชีพร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจใฝ่ รู้ (A)
4. วิเคราะห์สาเหตุของโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ และเสนอแนะแนวทางในการป้ องกัน
อย่างถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับตัวอย่าง • แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
โรคที่เกิดจากการประกอบ
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
อาชีพ
การสร้างแผนที่ความคิด*
– ตัวอย่างโรคที่เกิดจากการ
ประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรม
– ตัวอย่างโรคที่เกิดจากการ
ประกอบอาชีพด้าน
อุตสาหกรรม
– ตัวอย่างโรคที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพด้าน
พาณิ ชยกรรม
• ตรวจสอบความถูกต้องของการ • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุในใบ
กิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
ปฏิบตั ิกิจกรรมหาภาพหรื อ
ข่ าวแล้ ววิเคราะห์ สาเหตุและ
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
การป้ องกันโรคที่เกิดจากการ
ม. 4–6*
ประกอบอาชี พ

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู
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5. สาระการเรียนรู้
2. โรคจากการประกอบอาชีพ (ต่อ)
2.3 โรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาไทย



คณิ ตศาสตร์



การงานอาชีพฯ



ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุ ขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่เกี่ยวกับ
ปัญหาและความสําคัญของสุ ขภาพผูป้ ระกอบอาชีพ ปั จจัยที่เป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพในการประกอบอาชีพ ตลอดจนโรคและอันตราย
จากการประกอบอาชีพ
รวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและจํานวน
ผูป้ ่ วยสงสัยโรคจากการประกอบอาชีพ
ออกแบบเขียนสรุ ปแผนที่ความคิดหรื อออกแบบสมุดภาพ เพื่อนําเสนอ
ความรู ้เกี่ยวกับปั จจัยที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพในการประกอบอาชีพ
รวมถึงโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในคาบเรี ยนที่ผา่ นมา เพื่อ
ทบทวนความรู ้
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อที่ 2 โรคจากการ
ประกอบอาชีพ (ต่ อ) ในหัวข้ อย่อยที่ 2.3 โรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพที่สงสั ยหรือ
สนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ
ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
3. นักเรี ยนร่ วมกันดูภาพหรื ออ่านข่าวที่นาํ เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่าง ๆ ใน
สังคมไทย เช่น อาชีพเกตรกรรม อาชีพอุตสาหกรรม และพาณิ ชยกรรม ที่ครู เตรี ยมมา แล้ว
ร่ วมกัน
แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่วา่
– นักเรี ยนคิดว่าอาชีพใดเป็ นกลุ่มอาชีพที่มีมากที่สุดในประเทศไทย (ตอบได้ โดยอิสระ)
– นักเรี ยนคิดว่าอาชีพแต่ละอาชีพในภาพมีลกั ษณะ ความสําคัญ และแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
(ตอบได้ โดยอิสระ)
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– นักเรี ยนคิดว่าในปัจจุบนั อาชีพต่าง ๆ เหล่านี้มีการพัฒนาในด้านใดบ้าง และส่งผลต่อตัว
ผูป้ ระกอบอาชีพอย่างไร (ตอบได้ โดยอิสระ)
– นักเรี ยนคิดว่าปัญหาทางด้านสุขภาพหรื ออันตรายของผูป้ ระกอบอาชีพในกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรมกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมและกลุ่มอาชีพพาณิ ชยกรรมมีปัญหาใดบ้าง
(ตอบได้ โดยอิสระ)
(ครู อาจใช้คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้)

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู อธิ บายและให้ความรู ้เกี่ยวกับโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ โดยใช้ภาพที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหา เช่น ภาพแสดงการประกอบอาชีพเกตรกรรม ภาพแสดงงานอุตสาหกรรมที่มี
พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีในการผลิต และภาพแสดงงานพาณิ ชยกรรมรวมไปถึงตาราง
แสดงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ตารางแสดงสถิติโรคจากการประกอบอาชีพและตารางสถิติจาํ นวน
ผูป้ ่ วยสงสัยโรคจากการประกอบอาชีพของสํานักระบาดวิทยา ประกอบคําอธิบาย ดังรายละเอียด
ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มเป็ น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาเรื่ อง โรคและอันตรายจากการประกอบ
อาชีพ ตามประเด็นที่กาํ หนด ในเวลาที่ครู กาํ หนด โดยใช้ขอ้ มูลจากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 ประกอบ
กลุ่มที่ 1 เรื่ อง ตัวอย่างโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม: โรคจากพิษของ
สารเคมีพาราควอท และโรคที่เกิดจากการแพ้พิษสารฆ่าแมลงจําพวกสาร
ประกอบอินทรี ยข์ องฟอสฟอรัส
กลุ่มที่ 2 เรื่ อง ตัวอย่างโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรม: โรคหูตึงจากเสี ยง
และโรคฝุ่ นหิ นจับปอดหรื อโรคซิลิโคซีส
กลุ่มที่ 3 เรื่ อง ตัวอย่างโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรม (ต่อ): โรคจากพิษของ
เบนซิน โรคเกิดจากสารหนู และโรคเกิดจากสารตะกัว่
กลุ่มที่ 4 เรื่ อง ตัวอย่างโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพด้านพาณิ ชยกรรม: โรคปวดหลังจากเหตุ
อาชีพ
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันส่งตัวแทนออกมาสรุ ปผลการศึกษาให้เพื่อน ๆ ฟังหน้าชั้นเรี ยน
โดยใช้ภาพแสดงลักษณะอาการของโรคและอันตรายต่าง ๆ จากการประกอบอาชีพที่ครู เตรี ยมมา
ประกอบการอธิบาย และให้เพื่อนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม
3. ครู แสดงความคิดเห็นต่อการสรุ ปผลการศึกษาของนักเรี ยนแต่ละกลุ่มและให้ความรู้ที่ถูกต้องและ
คําแนะนําเพิ่มเติม พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ครูให้ ความรู้เสริมอาเซียนเกีย่ วกับการพัฒนาแรงงานไทยเพือ่ เข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้ านทักษะฝี มือแรงงานทางด้ านภาษาให้ มคี วามสามารถ
ในการสื่ อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ใช้ ในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างดี
2. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม หาภาพหรื อข่ าวแล้ ววิเคราะห์ สาเหตุและการป้ องกันโรคที่เกิด
จากการประกอบอาชี พ ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู ้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
2. ให้นกั เรี ยนบันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในเรื่องที่ 2 โรคจากการประกอบอาชีพ (ต่ อ) ในหัวข้ อที่ 2.4
แนวทางในการป้องกันโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ ดังรายละเอียดในหนังสื อ
เรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น
อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯมาล่ วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจ
อย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา แล้วนํามา
สนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติมในเรื่ อง โรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ และ
ควรติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่ องดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนทักษะการเรี ยนรู ้
และให้รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต ตลอดจน
สามารถนําความรู ้ดงั กล่าวมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อข่าวที่นาํ เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่าง ๆ ในสังคมไทย
2. ภาพประกอบการอธิบาย เช่น ภาพแสดงการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และพาณิ ชยกรรม
3. ตารางแสดงข้อมูลประกอบการอธิ บาย เช่น ตารางแสดงสถิติโรคจากการประกอบอาชีพ
4. ภาพแสดงลักษณะอาการของโรคและอันตรายต่าง ๆ จากการประกอบอาชีพ
5. ใบกิจกรรมเรื่ อง หาภาพหรื อข่ าวแล้ ววิเคราะห์ สาเหตุและการป้ องกันโรคที่ เกิดจากการประกอบ
อาชี พ
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6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
7. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 10
โรคจากการประกอบอาชีพ (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
โรคและอันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพ เป็ นปัญหาสุ ขภาพที่นอกจากจะผลกระทบต่อสุขภาพ
ทั้งตัวผูป้ ระกอบอาชีพเองและกับเจ้าของกิจการ ยังส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจของประเทศด้วย ดังนั้น
ผูป้ ระกอบอาชีพจึงควรรู้ถึงสาเหตุและแนวทางในการป้ องกันโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ เพื่อ
การปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพดี

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

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายลักษณะและแนวทางในการป้ องกันโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง
ได้ (K, P)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการป้ องกันโรคและอันตรายจากการประกอบ
อาชีพร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจใฝ่ รู ้ (A)
3. วิเคราะห์สาเหตุของโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ และเสนอแนะแนวทางในการป้ องกัน
อย่างถูกต้องได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับโรคและ • แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
อันตรายจากการประกอบอาชีพ การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*
*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
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• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
2. โรคจากการประกอบอาชีพ (ต่อ)
2.4 แนวทางในการการป้ องกันโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาไทย



ศึกษาและเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ
ที่พบในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่เกี่ยวกับ
โรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ การป้ องกันโรคและอันตราย
จากการประกอบอาชีพ และแนวทางในการการป้ องกันโรคและ
อันตรายจากการประกอบอาชีพ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เพื่อทบทวนความรู้
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2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อที่ 2 โรคจากการ
ประกอบอาชีพ (ต่ อ) ในหัวข้ อย่อยที่ 2.4 แนวทางในการการป้ องกันโรคและอันตรายจากการ
ประกอบอาชีพ ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ าในการเรียน
ครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ ที่ถูกต้ อง
เพิม่ เติม
3. นักเรี ยนร่ วมกันดูภาพหรื ออ่านข่าวที่นาํ เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพ เช่น ภาพคนงานก่อสร้างตกจากนัง่ ร้าน ที่ครู เตรี ยมมา แล้วร่ วมกันแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นที่วา่
– นักเรี ยนคิดว่าอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในภาพมีสาเหตุมาจากสิ่ งใดเป็ นสําคัญ (ขึน้ อยู่กับภาพที่ ครู
เตรี ยมมา)
– นักเรี ยนคิดว่าอุบตั ิเหตุดงั กล่าวเป็ นปั ญหาสุขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพหรื อไม่ อย่างไร
(ตอบได้ โดยอิสระ)
– นักเรี ยนคิดว่าหากเกิดเหตุการณ์ในภาพจะส่งผลกระทบต่อบุคคลใดบ้าง อย่างไร
(ขึน้ อยู่กับภาพที่ครู เตรี ยมมา)
– นักเรี ยนคิดว่าจะมีแนวทางในการป้ องกันอันตรายดังกล่าวได้อย่างไร และเป็ นหน้าที่ของ
บุคคลใด (ขึน้ อยู่กับภาพที่ครู เตรี ยมมา)
(ครู อาจใช้คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้)

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
• ครู อธิ บายและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการการป้ องกันโรคและอันตรายจากการประกอบ
อาชีพโดยใช้ภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เช่น ภาพแสดงการสวมหน้ากากขณะฉี ดสารฆ่าแมลง
ภาพแสดงการทํางานโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมีประกอบคําอธิบาย ดังรายละเอียด
ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. ครู ให้ความรู้ในเรื่ อง แนวทางในการการป้ องกันโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ โดยใช้
ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เช่น ภาพแสดงเครื่ องป้ องกันร่ างกายสําหรับผูป้ ระกอบ
อาชีพ ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการการป้ องกันโรคและอันตราย
จากการประกอบอาชีพจากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู ้ให้ดียงิ่ ขึ้น
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ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
2. ให้นกั เรี ยนบันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนแต่ ละคนปฏิบัตกิ จิ กรรม วิธีการป้ องกันและอันตรายจากการประกอบอาชีพ
ในลักษณะเฉพาะ ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 นอกเวลาเรียน โดยนํามาเสนอในการเรียนครั้งต่ อไป
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในเรื่องที่ 2 โรคจากการประกอบอาชีพ (ต่ อ) ในหัวข้ อที่ 2.5
หน่ วยงานที่เกีย่ วข้ องกับการควบคุมป้ องกันปัญหาสุ ขภาพจากการประกอบอาชีพ ดังรายละเอียด
ในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯมาล่ วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือ
สนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา แล้วนํามา
สนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในเรื่ อง แนวทางในการการป้ องกันโรคและอันตรายจาก
การประกอบอาชีพและเพื่อเป็ นการเพิ่มพูนทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดจนสามารถนําความรู ้ดงั กล่าว
มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อข่าวที่นาํ เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
2. ภาพแสดงลักษณะอาการของโรคและอันตรายต่าง ๆ จากการประกอบอาชีพ
3. ภาพประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง แนวทางในการการป้ องกันโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 11
โรคจากการประกอบอาชีพ (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้ องกันปัญหาสุ ขภาพ
จากการประกอบอาชีพ ในแต่ละหน่วยงานให้นกั เรี ยนเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ หน่วยงาน พร้อมทั้ง
สถานที่ติดต่อ เพื่อที่จะได้ติดต่อข้อมูลที่ใหม่อยูเ่ สมอให้ทนั กับเหตุการณ์ปัจจุบนั เพื่อหาแนวทางป้ องกัน
สุ ขภาพของตนเองและผูอ้ ื่น

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

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายลักษณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้ องกันปัญหาสุ ขภาพจากการประกอบอาชีพ
อย่างถูกต้องได้ (K, P)
2. ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้ องกันปัญหาสุขภาพจากการประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง
ได้ (P)
3. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้ องกันปัญหาสุ ขภาพจากการประกอบอาชีพร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจ
ใฝ่ รู ้ (A)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
– หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมป้ องกัน
ปัญหาสุ ขภาพจากการ
ประกอบอาชีพ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ตรวจสอบความถูกต้องของการ • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ปฏิบตั ิกิจกรรมวิธีการป้ องกัน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
และอันตรายจากการประกอบ
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
อาชี พในลักษณะเฉพาะ
ม. 4–6*
• ตรวจสอบความถูกต้องของการ • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
ปฏิบตั ิกิจกรรมเขียนระบุ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการ
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ควบคุมป้ องกันปั ญหาสุขภาพ
ม. 4–6*
จากการประกอบอาชี พ

• ตามดุลยพินิจของครู

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู
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5. สาระการเรียนรู้
2. โรคจากการประกอบอาชีพ (ต่อ)
2.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้ องกันปัญหาสุขภาพจากการประกอบอาชีพ

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาไทย



ศึกษาและเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ
ที่พบในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่เกี่ยวกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้ องกันปัญหาสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เพื่อทบทวนความรู้
2. นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนผลัดเปลีย่ นกันออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรมวิธีการป้ องกัน
และอันตรายจากการประกอบอาชีพในลักษณะเฉพาะ ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่
ผ่ านมา โดยครูให้ คาํ ตอบที่ถูกต้ องเพิม่ เติม หากนักเรียนคนใดตอบคําถามไม่ ถูกต้ องให้ แก้ไข
คําตอบให้ ถูกต้อง
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อที่ 2 โรคจากการ
ประกอบอาชีพ (ต่ อ) ในหัวข้ อย่อยที่ 2.5 หน่ วยงานที่เกีย่ วข้ องกับการควบคุมป้องกันปัญหา
สุ ขภาพจากการประกอบอาชีพ ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ า
มาล่ วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน
โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
4. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นคําถามต่อไปนี้
1) หากนักเรี ยนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานนักเรี ยนควรมีวิธีการป้ องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากการ
ปฏิบตั ิงานอย่างไรบ้าง
(แนวคําตอบ: – ปฏิบัติตามข้ อบังคับ กฎระเบียบต่ าง ๆ อย่ างเคร่ งครั ด
– ศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับการใช้ และการป้ องกันควบคุมเครื่ องมือเครื่ องใช้ ต่าง ๆ
– ใช้ เครื่ องป้ องกันที่เหมาะสมกับงาน
– ตรวจร่ างกายเป็ นประจําอย่ างน้ อยปี ละครั้ ง และต้ องไปพบแพทย์ ทุกครั้ งที่มี
อาการผิดปกติ )
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2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้ องกันปั ญหาสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
มีหน่วยงานใดบ้าง
(คําตอบ: – สํานักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
– สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
– สมาคมโรคจากการประกอบอาชี พและสิ่ งแวดล้ อมแห่ งประเทศไทย
– สํานักโรคจากการประกอบอาชี พและสิ่ งแวดล้ อม กรมควบคุมโรค
– กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน)
(ครู อาจกระตุน้ ให้นกั เรี ยนตอบโดยใช้คาํ ถามอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพ
การเรี ยนรู้)

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู้ในเรื่ อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้ องกันปั ญหาสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม เขียนระบุหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมป้ องกันปั ญหา
สุขภาพจากการประกอบอาชี พ ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู ้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้ องกัน
ปัญหาสุ ขภาพจากการประกอบอาชีพ จากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ให้ดี
ยิง่ ขึ้น

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู ้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
2. ให้นกั เรี ยนบันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในเรื่องที่ 3 โรคทางพันธุกรรม ในหัวข้ อที่ 3.1
ความหมายของคําที่เกีย่ วข้ อง และหัวข้ อที่ 3.2 ตัวอย่างของโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่ อย
ในประเทศไทย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯมาล่ วงหน้ า และ
จดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอย
และหลักฐานในการศึกษา แล้วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในเรื่ อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้ องกัน
ปั ญหาสุขภาพจากการประกอบอาชีพและควรติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่ องดังกล่าวอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนทักษะการเรี ยนรู้และให้รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นชีวิต ตลอดจนสามารถนําความรู ้ดงั กล่าวมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ใบกิจกรรมเรื่ อง วิธีการป้ องกันและอันตรายจากการประกอบอาชี พในลักษณะเฉพาะ
2. ใบกิจกรรมเรื่ อง เขียนระบุหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมป้ องกันปั ญหาสุขภาพจาก
การประกอบอาชี พ
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
4. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
5. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 12
โรคทางพันธุกรรม
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
โรคทางพันธุกรรมเป็ นโรคที่ถ่ายทอดจากพ่อและแม่ไปสู่ ลูก เป็ นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของ
ยีนและโครโมโซมทําให้การเจ็บป่ วยต่อร่ างกายและจิตใจ โรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยในประเทศไทย
ได้แก่ โรคธาลัสซี เมีย โรคพร่ องเอนไซม์ จี–6–พีดี และโรคฮีโมฟี เลีย

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

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายของคําที่เกี่ยวข้องและตัวอย่างของโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในประเทศไทย
อย่างถูกต้องได้ (K)
2. ตระหนักถึงความสําคัญของโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในประเทศไทย (A)
3. แสดงทักษะในการแสวงหาความรู ้ความหมายของคําที่เกี่ยวข้องและตัวอย่างของโรคทางพันธุกรรม
ที่พบบ่อยในประเทศไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
– ความหมายของคําที่เกี่ยวข้อง การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
– ตัวอย่างของโรคทาง
การสร้างแผนที่ความคิด*
พันธุกรรมที่พบบ่อยใน
ประเทศไทย

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
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วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ตรวจสอบความถูกต้องของการ • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ
ปฏิบตั ิกิจกรรมพิจารณาภาพและ ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
ข้ อความที่ สัมพันธ์ กับโรคทาง
รายวิชา พื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
พันธุกรรม
พลศึกษา 2 ม. 4–6*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
3. โรคทางพันธุกรรม
3.1 ความหมายของคําที่เกี่ยวข้อง
3.2 ตัวอย่างของโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในประเทศไทย
1) โรคธาลัสซีเมีย

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาไทย



คณิ ตศาสตร์



ศึกษาและเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมที่พบในประเทศไทย
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั
พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ รู ปแบบ และแนวทางปฏิบตั ิกิจกรรม
การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ
รวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมและจํานวนผูป้ ่ วย
โรคจากพันธุกรรม
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เพื่อทบทวนความรู้
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในเรื่องที่ 3 โรคทาง
พันธุกรรม ในหัวข้ อที่ 3.1 ความหมายของคําที่เกีย่ วข้ อง และในหัวข้ อที่ 3.2 ตัวอย่างของโรค
ทางพันธุกรรมที่พบบ่ อยในประเทศไทย ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษา
ค้ นคว้ ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้ วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน
โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
3. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นคําถามต่อไปนี้
– หากพ่อหรื อม่มียนี แฝงของโรคธาลัสซีเมีย ลูกจะมีอตั ราป่ วยเป็ นโรคร้อยละเท่าไหร่
(แนวคําตอบ: ร้ อยละ 25)
(ครู อาจกระตุน้ ให้นกั เรี ยนตอบโดยใช้คาํ ถามอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพ
การเรี ยนรู้)

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู้ในหัวข้อที่ 3.1 ความหมายของคําที่เกี่ยวข้อง และในหัวข้อที่ 3.2 ตัวอย่างของโรค
ทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในประเทศไทย โรคธาลัสซีเมีย โดยใช้ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบ
การเรี ยนการสอน ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
• นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม พิจารณาภาพและข้ อความที่สัมพันธ์ กับโรคทางพันธุกรรม
ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู ้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
2. ให้นกั เรี ยนบันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
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3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในเรื่องที่ 3 โรคทางพันธุกรรม (ต่ อ) ในหัวข้ อที่ 3.2 ตัวอย่าง
ของโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่ อยในประเทศไทย (ต่ อ) ในหัวข้ อย่อยที่ 2 โรคพร่ องเอนไซม์ จี–6–
พีดี และหัวข้ อย่ อยที่ 3 โรคฮีโมฟี เลีย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ตห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ
มาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้
เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา แล้วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในประเทศไทยเพิ่มเติม โดยขอ
ความรู ้จากผูป้ กครอง/ครู ประจําชั้น/หรื อจากแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ
2. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างของโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยใน
ประเทศไทย เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคพร่ องเอนไซม์ จี–6–พีดี และโรคฮีโมฟี เลียจากสื่ อหรื อ
แหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู ้ให้ดียงิ่ ขึ้น

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม
2. ใบกิจกรรมเรื่ อง พิจารณาภาพและข้ อความที่ สัมพันธ์ กับโรคทางพันธุกรรม
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
4. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
5. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 13
โรคทางพันธุกรรม (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
โรคพร่ องเอนไซม์ จี–6–พีดี เป็ นโรคที่เกิดความผิดปกติของเอนไซม์ G6PD (Glucose–6–
Phosphate Dehydrogenase) ซึ่ งเป็ นเอนไซม์ที่ช่วยป้ องกันเม็ดเลือดแดงจากการทําลายของสารอนุมลู อิสระ
คนที่ป่วยเป็ นโรคนี้จะเกิดอาการเม็ดเลือดแดงแตกง่าย ทําให้ผปู ้ ่ วยมีอาการของโรคโลหิ ตจาง
โรคฮีโมฟี เลีย เป็ นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบการแข็งตัว
ของเลือด ทําให้เลือดออกง่าย แข็งตัวช้า หยุดยาก

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

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายตัวอย่างของโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในประเทศไทยอย่างถูกต้องได้ (K)
2. ตระหนักถึงความสําคัญของโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในประเทศไทย (A)
3. แสดงทักษะในการแสวงหาความรู ้ตวั อย่างของโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในประเทศไทย
อย่างถูกต้องเหมาะสมได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับตัวอย่าง
ของโรคทางพันธุกรรมที่พบ
บ่อยในประเทศไทย

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
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• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
3. โรคทางพันธุกรรม (ต่อ)
3.2 ตัวอย่างของโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในประเทศไทย (ต่อ)
2) โรคพร่ องเอนไซม์ จี–6–พีดี
3) โรคฮีโมฟี เลีย

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาไทย



คณิ ตศาสตร์



ศึกษาและเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมที่พบในประเทศไทย
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั
พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับตัวอย่างของโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในประเทศไทย
รวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมและจํานวนผูป้ ่ วย
โรคจากพันธุกรรม

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เพื่อทบทวนความรู้
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในเรื่องที่ 3 โรคทาง
พันธุกรรม (ต่ อ) ในหัวข้ อที่ 3.2 ตัวอย่ างของโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่ อยในประเทศไทย
(ต่อ) ในหัวข้ อย่อยที่ 2 โรคพร่ องเอนไซม์ จี–6–พีดี และหัวข้ อย่ อยที่ 3 โรคฮีโมฟี เลีย ที่สงสั ยหรือ
สนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ
ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
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ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู้ในหัวข้อที่ 3.2 ตัวอย่างของโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในประเทศไทย (ต่อ)
โดยใช้ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการเรี ยนการสอน ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาเรื่ อง ตัวอย่างของโรคทางพันธุกรรมที่พบ
บ่อยในประเทศไทยตามประเด็นที่กาํ หนด ในเวลาที่ครู กาํ หนด โดยใช้ขอ้ มูลจากหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 ประกอบ
กลุ่มที่ 1 เรื่ อง โรคพร่ องเอนไซม์ จี–6–พีดี
กลุ่มที่ 2 เรื่ อง โรคฮีโมฟี เลีย
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันส่งตัวแทนออกมาสรุ ปผลการศึกษาให้เพื่อน ๆ ฟังหน้าชั้น
เรี ยน โดยใช้ภาพแสดงลักษณะอาการของโรคทางพันธุกรรม ที่ครู เตรี ยมมาประกอบการอธิบาย
และให้เพื่อนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม
3. ครู แสดงความคิดเห็นต่อการสรุ ปผลการศึกษาของนักเรี ยนแต่ละกลุ่มและให้ความรู้ที่ถูกต้อง
และคําแนะนําเพิ่มเติม พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจ
เพิ่มเติม

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างของโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยใน
ประเทศไทย เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคพร่ องเอนไซม์ จี–6–พีดี และโรคฮีโมฟี เลียจากสื่ อหรื อ
แหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ให้ดียงิ่ ขึ้น

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
2. ให้นกั เรี ยนบันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในเรื่องที่ 3 โรคทางพันธุกรรม (ต่ อ) ในหัวข้ อที่ 3.3 แนวทาง
ในการป้องกันโรคทางพันธุกรรมเบือ้ งต้ น ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษา
และพลศึกษา 2 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 แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในประเทศไทยเพิ่มเติม โดยขอ
ความรู ้จากผูป้ กครอง/ครู ประจําชั้น/หรื อจากแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ
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9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวกับโรคพร่ องเอนไซม์ จี–6–พีดี และโรคฮีโมฟี เลีย
2. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
3. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
4. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
5. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 14
โรคทางพันธุกรรม (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
โรคทางพันธุกรรมสามารถป้ องกันได้โดยคู่สมรสที่แต่งงานกันและมีความต้องการจะมีบุตรควร
ไปปรึ กษาแพทย์เพื่อรับการตรวจร่ างกายคัดกรองสภาพทางพันธุกรรม และประวัติโรคทางพันธุกรรมใน
ครอบครัวเพื่อหาความผิดปกติของยีนและโครโมโซมที่ทาํ ให้ถ่ายทอดของโรคทางพันธุกรรมสู่ลูกก่อนการ
ตั้งครรภ์

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

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายแนวทางในการป้ องกันโรคทางพันธุกรรมเบื้องต้นอย่างถูกต้องได้ (K)
2. ตระหนักถึงการป้ องกันโรคทางพันธุกรรมเบื้องต้น (A)
3. แสดงทักษะในการแสวงหาความรู ้แนวทางในการป้ องกันโรคทางพันธุกรรมเบื้องต้นอย่างถูกต้อง
เหมาะสมได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
– แนวทางในการป้ องกันโรค
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
ทางพันธุกรรมเบืองต้น
การสร้างแผนที่ความคิด*
• ตรวจสอบความถูกต้องของการ • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุในใบ
ปฏิบตั ิกิจกรรมสรุ ป
กิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
รายละเอียดเกี่ยวกับโรคทาง
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
พันธุกรรม
ม. 4–6*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
• ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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วิธีการวัดและประเมินผล
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การทดสอบประจําหน่วย
การเรี ยนรู ้ที่ 3 ใส่ใจสุ ขภาพ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบทดสอบหลังเรี ยนหน่วย
การเรี ยนรู ้ที่ 3 ใส่ใจสุ ขภาพ**

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู
*/**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
3. โรคทางพันธุกรรม (ต่อ)
3.3 แนวทางในการป้ องกันโรคทางพันธุกรรมเบื้องต้น

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาไทย



คณิ ตศาสตร์



ศึกษาและเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมที่พบในประเทศไทย
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั
พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับแนวทางในการป้ องกันโรคทางพันธุกรรมเบื้องต้น
รวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมและจํานวนผูป้ ่ วย
โรคจากพันธุกรรม
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เพื่อทบทวนความรู้
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในเรื่องที่ 3 โรคทางพันธุกรรม
(ต่ อ) ในหัวข้ อที่ 3.3 แนวทางในการป้องกันโรคทางพันธุกรรมเบือ้ งต้ น ที่สงสั ยหรือสนใจ
ตามที่ ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบ
คําถามดังกล่าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้องเพิม่ เติม
3. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นคําถามต่อไปนี้
– พันธุกรรมมีความหมายว่าอย่างไร (คําตอบ: คุณลักษณะต่ าง ๆ ที่ ถ่ายทอดจากรุ่ นหนึ่งไปยัง
อีกรุ่ นหนึ่งของสิ่ งมีชีวิตทั้งหลาย ได้ แก่ คน สัตว์ พืช การถ่ ายทอดทางพันธุกรรมจะอาศัยยีน
ซึ่ งประกอบไปด้ วยดีเอ็นเอ (DNA: deoxy ribonucleic acid) และ อาร์ เอ็นเอ (RNA:
ribonucleic acid) ตัวควบคุมลักษณะต่ าง ๆ ทั้งที่เป็ นจุดเด่ นหรื อจุดด้ อยในบางลักษณะ)
– นักเรี ยนมีแนวทางในการป้ องกันโรคทางพันธุกรรมเบื้องต้นอย่างไร (แนวคําตอบ: ควร
ปรึ กษาแพทย์ เพื่อรั บการตรวจร่ างกายคัดกรองสภาพทางพันธุกรรม และประวัติโรคทาง
พันธุกรรมในครอบครั วเพื่อหาความผิดปกติของยีนและโครโมโซมที่ทาํ ให้ ถ่ายทอดโรค
ทางพันธุกรรมสู่ลกู ก่ อนการตั้งครรภ์
(ครู อาจกระตุน้ ให้นกั เรี ยนตอบโดยใช้คาํ ถามอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพ
การเรี ยนรู้)

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู้ในหัวข้อย่อยที่ 3.3 แนวทางในการป้ องกันโรคทางพันธุกรรมเบื้องต้น โดยใช้ภาพ
หรื อสื่ อวีดิทศั น์ประกอบการเรี ยนการสอน ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม สรุ ปรายละเอียดเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม ดังรายละเอียดใน
ใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู ้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ครู แจกแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ใส่ใจสุ ขภาพ ให้นกั เรี ยนทําเพื่อตรวจสอบ
ความรู ้ความเข้าใจหลังการเรี ยนรู ้ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. ครู เฉลยคําตอบที่ถกู ต้องให้นกั เรี ยนทราบและให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ให้กบั
นักเรี ยน

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
2. ให้นกั เรี ยนบันทึกความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. ครูถามคําถามเชื่อมโยงสู่ บทเรียนต่ อไป เพือ่ ให้ นักเรียนไปค้ นหาคําตอบจากบทเรียนมาล่ วงหน้ า
ดังนี้
– สารเสพติดส่ งผลกระทบต่ อประเทศชาติอย่ างไร (แนวคําตอบ: อาจทําให้ เกิดปัญหาการใช้
ความรุนแรงในครอบครั ว ปัญหาทางด้ านการเงินในครอบครั ว)
4. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาเนือ้ หาในหน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย ในเรื่องที่ 1
ผลกระทบทีเ่ กีย่ วข้ องกับปัญหาสารเสพติด ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุด
ของโรงเรียน ฯลฯ หรือขอรับความรู้จากผู้ปกครอง มาล่ วงหน้ า แล้วนํามาสนทนาร่ วมกันใน
การเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรนําความรู ้เกี่ยวกับแนวทางในการป้ องกันโรคทางพันธุกรรมเบื้องต้นไปศึกษา
เพิม่ เติม โดยขอความรู้จากครู ประจําชั้นหรื อผูป้ กครอง

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แบบทดสอบความรู้หลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุ ขภาพ
2. ใบกิจกรรมเรื่ อง สรุ ปรายละเอียดเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
4. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
5. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/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

6 ชั่วโมง

ผังมโนทัศน์ เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ ายภาระงาน
ความรู้
1. ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสารเสพติด

2. ปัญหาความรุ นแรงในสังคมไทย

ทักษะ/กระบวนการ

คุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพือ่ อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับปั ญหาสารเสพติด
2. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพือ่ อธิบายเกี่ยวกับปัญหาความรุ นแรง
ในสังคมไทย
3. ความสามารถในการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ไปใน
ชีวิตประจําวัน
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า

ชีวติ ปลอดภัย

1. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้และมีระเบียบวินยั ในการศึกษาและร่ วม
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับความรุ นแรง
2. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้และมีระเบียบวินยั ในการศึกษาและร่ วม
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา
สารเสพติด
3. ตระหนักถึงความสําคัญของทักษะชีวิตในการหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์
อันตรายจากเหตุการณ์ความรุ นแรง การใช้ยา และสารเสพติด

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ศึกษาและนําเสนอผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสารเสพติด สถานการณ์การแพร่ ระบาดของสารเสพติดในประเทศไทย ผลกระทบของสารเสพติดต่อ
ตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม แนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสารเสพติดในชุมชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
2. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง จัดทําสมุดภาพเกี่ยวกับปั ญหาสังคมที่มีผลสื บเนื่องจากสารเสพติด
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ระดมสมอง แล้ วสรุ ปเป็ นแผนที่ ความคิด
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง จัดทําสมุดภาพข่ าวหรื อเหตุการณเกี่ยวกับผู้กระทําผิดกฎหมายยาเสพติด
5. ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของปั ญหาความรุ นแรงในสังคมไทย
6. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง เขียนแผนที่ ความคิดสรุ ปประเภทของความรุนแรงและลักษณะของการกระทําความรุนแรง
7. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง วาดภาพและวิเคราะห์ ผลกระทบของความรุนแรง
8. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง วิเคราะห์ ข่ าวสถานการณ์ เสี่ ยงต่ อความรุ นแรง
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กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพือ่ เน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง
(Backward Design Template)
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4: ชีวติ ปลอดภัย
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน (Design Results)
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจําหน่ายสารเสพติด (พ 5.1 ม. 4–6/2)
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรื อความรุ นแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้ องกัน (พ 5.1 ม. 4–6/3)
3. ใช้ทกั ษะการตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อสุ ขภาพและความรุ นแรง (พ 5.1 ม. 4–6/6)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
คําถามสํ าคัญที่กระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจที่คงทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้น้ ี นักเรี ยนจะเข้ าใจว่า… – สารเสพติดจะส่งผลกระทบต่อผูเ้ สพ ครอบครัว และ
ชุมชนอย่างไร
1. สารเสพติดถือว่าเป็ นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปั ญหาทาง
สังคมที่สาํ คัญปัจจัยหนึ่งในปัจจุบนั เนื่องจากการติด – การป้ องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในชุมชน มี
แนวทางในการดําเนินการอย่างไร
สารเสพติดจะทําให้ผเู้ สพมีความเสื่ อมโทรมทั้งทาง
– นักเรี ยนคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่เป็ นสาเหตุของการเกิด
ร่ างกายและจิตใจ เกิดอาการทางจิตประสาทซึ่งจะ
เหตุการณ์ความรุ นแรงในครอบครัวและในสังคม
นํามาสู่สาเหตุของการก่ออาชญากรรมและการเกิด
– ความรุ นแรงจะส่งผลเสี ยต่อผูก้ ระทําและผูถ้ ูกกระทํา
อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
อย่างไร
2. ปัญหาสารเสพติดเป็ นภัยคุกคามประเทศ ซึ่งส่งผล
– นักเรี ยนคิดว่าค่านิยมไม่ดีที่นาํ ไปสู่ความรุ นแรงใน
กระทบต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยทําให้
ครอบครัวและสังคมมีอะไรบ้าง
บุคคลมีสุขภาพทรุ ดโทรม ครอบครัวแตกแยก และ
– นักเรี ยนในฐานะที่เป็ นพลเมืองของประเทศ จะมีแนวทาง
ประเทศชาติตอ้ งสูญเสี ยเงินงบประมาณในการ
ในการป้ องกันและแก้ไขสถานการณ์เสี่ ยงต่อความ
ป้ องกันและปราบปรามเกิดปัญหาสังคมขาดความ
รุ นแรงในสังคมได้อย่างไร
สงบสุ ข
3. ความรุ นแรงเป็ นสิ่ งก่อให้เกิดความวุน่ วายและความ
เสี ยหายมากมายในสังคมปัจจุบนั เราทุกคนจึงควร
ต้องหลีกเลี่ยงและแสวงหาความสงบสุ ขให้เกิดขึ้นกับ
ตัวเรา สังคม และประเทศชาติ
4. ความรุ นแรงสามารถแบ่งตามการใช้ความรุ นแรง
ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ความรุ นแรงต่อตนเอง
(self-directed violence) ความรุ นแรงต่อผูอ้ ื่น
(interpersonal violence) และความรุ นแรงในสังคม
(collective violence)
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ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะนําไปสู่ ความเข้ าใจที่
ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
คงทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนจะรู้ วา่ …
1. คําสําคัญ ได้แก่ สารเสพติด ความรุ นแรง
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้ นักเรี ยนควรมีทักษะและ
2. ความรุ นแรง คือ การกระทําที่มีเจตนาที่แสดง
สามารถที่จะ…
ออกมาทางร่ างกาย การขู่บงั คับ การแสดงอํานาจต่อ 1. อธิ บายเกี่ยวกับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาร
ตนเอง บุคคลอื่น กลุ่มบุคคล หรื อชุมชน เพื่อ
เสพติด
ก่อให้เกิดความบาดเจ็บ การเสี ยชีวติ ความสะเทือน- 2. อธิ บายเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของ
ใจ ความสูญเสี ย หรื อการถูกทอดทิ้ง
ความรุ นแรง ตลอดจนปั จจัย ผลกระทบ และ
3. สารเสพติด คือ สารหรื อยาที่อาจเป็ นผลิตภัณฑ์จาก
แนวทางในการป้ องกันปั ญหาความรุ นแรง และทักษะ
ธรรมชาติหรื อจากการสังเคราะห์ เมื่อบุคคลใดเสพ
การตัดสิ นใจ เพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาใน
หรื อรับเข้าสู่ร่างกายไม่วา่ โดยวิธีการใด ๆ เป็ นช่วง
สถานการณ์เสี่ ยงต่อความรุ นแรง
ระยะ ๆ หรื อนานติดต่อกัน
3. ร่ วมฝึ กหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองและเป็ น
หมู่คณะเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ในเรื่ อง ผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาสารเสพติด ตลอดจนปัญหา
ความรุ นแรงในสังคมไทย

ขั้นที่ 2 หลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าํ หนด
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
– ศึกษาและนําเสนอผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสารเสพติด สถานการณ์การแพร่ ระบาดของสารเสพติดในประเทศไทย
ผลกระทบของสารเสพติดต่อตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม แนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
ชุมชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง จัดทําสมุดภาพเกี่ยวกับปั ญหาสังคมที่มีผลสื บเนื่องจากสารเสพติด
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ระดมสมอง แล้ วสรุปเป็ นแผนที่ความคิด
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง จัดทําสมุดภาพข่ าวหรื อเหตุการณเกี่ยวกับผู้กระทําผิดกฎหมายยาเสพติด
– ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของปัญหาความรุ นแรงในสังคมไทย
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง เขียนแผนที่ความคิดสรุ ปประเภทของความรุนแรงและลักษณะของการกระทําความรุนแรง
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง วาดภาพและวิเคราะห์ ผลกระทบของความรุ นแรง
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง วิเคราะห์ ข่ าวสถานการณ์ เสี่ ยงต่ อความรุนแรง

122
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
• วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– การสนทนาซักถามโดยครู
– การวัดและประเมินผลด้านความรู้

– การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

• เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– แบบบันทึกการสนทนา
– แบบทดสอบความรู ้ก่อนเรี ยน
– แบบทดสอบความรู้หลังเรี ยน
– แบบทดสอบประจําหน่วย
– แบบวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

3. สิ่ งที่มุ่งประเมิน
– ความหมายในการอธิบาย ชี้แจง แปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และนําไปใช้ การมีมุมมองที่
หลากหลาย การให้ความสําคัญ ใส่ใจในความรู้สึกของผูอ้ ื่น และการรู ้จกั ตนเอง
– ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพที่ให้ความสําคัญทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
– ความสามารถในการวางแผนปฏิบตั ิ แสดงความคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
และทักษะที่จะช่วยส่งเสริ มการปฏิบตั ิเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย

ขั้นที่ 3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้
• หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 15: ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสารเสพติด
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 16: ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสารเสพติด (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 17: ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสารเสพติด (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 18: ปัญหาความรุ นแรงในสังคมไทย
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 19: ปัญหาความรุ นแรงในสังคมไทย (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 20: ปัญหาความรุ นแรงในสังคมไทย (ต่อ)

(6 ชั่วโมง)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 15
ผลกระทบทีเ่ กีย่ วข้ องกับปัญหาสารเสพติด
สาระการเรียนรู้ ที่ 5: ความปลอดภัยในชีวิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
สารเสพติดปัญหาที่มีผลกระทบทั้งต่อตัวผูเ้ สพ ครอบครัวผูเ้ สพ เศรษฐกิจของชาติ และสังคม
ส่วนรวม ดังนั้นนักเรี ยนในฐานะเยาวชนของชาติควรตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว และไม่ยงุ่ เกี่ยวกับ
สารเสพติด ตลอดจนให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการรณรงค์ป้องกันปั ญหาสารเสพติดเพื่อให้
สังคมไทยเป็ นสังคมปลอดสารเสพติดและน่าอยูม่ ากยิง่ ขึ้น

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจําหน่ายสารเสพติด (พ 5.1 ม. 4–6/2)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายสถานการณ์การแพร่ ระบาดของสารเสพติดในประเทศไทยอย่างถูกต้องได้ (K, P)
2. อธิ บายและวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ ระบาดของสารเสพติดในประเทศไทย อย่างถูกต้อง
ได้ (K, P)
3. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ อง สถานการณ์การแพร่ ระบาดของสารเสพติดใน
ประเทศไทย ร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจใฝ่ รู้ (A)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• การทดสอบความรู้พ้นื ฐาน
• แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการ
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4
เรี ยนรู ้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย
ชีวิตปลอดภัย
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
สถานการณ์การแพร่ ระบาด
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
ของสารเสพติดในประเทศไทย การสร้างแผนที่ความคิด*
*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
–

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
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• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
1. ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสารเสพติด
1.1 สถานการณ์การแพร่ ระบาดของสารเสพติดในประเทศไทย

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาไทย



ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของสารเสพติดในประเทศ
ไทยในปัจจุบนั
พูดแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของสารเสพติดในประเทศไทย เพื่อ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์สถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของสารเสพติดในประเทศไทย

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เพื่อทบทวนความรู้
2. ครู นาํ แบบทดสอบความรู ้ก่อนการเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย แจกให้นกั เรี ยน
ทุกคนเพื่อทดสอบความรู ้ความเข้าใจพื้นฐาน โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. ครู สุ่มนักเรี ยนให้บอกคําตอบที่นกั เรี ยนเลือกในแต่ละข้อเรี ยงตามลําดับ เพื่อตรวจสอบความรู ้
ความเข้าใจของนักเรี ยนเบื้องต้น
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4. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบเพื่อสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน และระบุ
เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย
5. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในหน่ วยที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย
ในหัวข้ อที่ 1 ผลกระทบที่เกีย่ วข้ องกับปัญหาสารเสพติด ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับ
มอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่ วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้ วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบ
คําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
6. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นคําถามต่อไปนี้
– ปัญหาสารเสพติดส่งผลกระทบกับบุคคลใดบ้าง
(แนวคําตอบ: ส่ งผลกระทบกับตนเอง ครอบครั ว และสังคม)
(ครู อาจกระตุน้ ให้นกั เรี ยนตอบโดยใช้คาํ ถามอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพ
การเรี ยนรู ้)

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู นาํ ภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของสารเสพติดในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้
นักเรี ยนดู เพื่อเป็ นการกระตุน้ ความสนใจและสร้างความตระหนักในเรื่ องดังกล่าวให้เกิดขึ้น
กับนักเรี ยน
2. ครู ให้ความรู้เรื่ อง สถานการณ์การแพร่ ระบาดของสารเสพติดในประเทศไทย ดังรายละเอียด
ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
สอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม (ครู อาจนําข้ อมูลแสดงสถิติของสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของสารเสพติดในประเทศไทย ดังรายละเอียดใน PowerPoint แผนที่ 15 เฟรม
ที่ 243–244 ประกอบได้ )
3. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
• ครู อธิ บายและให้ความรู ้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของสารเสพติดในประเทศไทย
โดยใช้ภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์การจับกุมผูก้ ระทําความผิดเกี่ยวกับสารเสพติดหรื อตารางสถิติแสดงผลการดําเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในประเทศไทย ประกอบ
คําอธิ บาย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม พิจารณาภาพดูสิวา่ ... ที่ครู เตรี ยมมา โดยให้นกั เรี ยนตอบคําถาม
ตามที่ระบุไว้ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด (ดังรายละเอียดในสื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุข
ศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 แผนที่ 15 เฟรมที่ 245 ประกอบ)
2. ครู สุ่มนักเรี ยน 2–3 คน ตอบคําถามดังกล่าว โดยครู ให้ความรู ้ที่ถูกต้องเพิม่ เติม

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
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2. ให้นกั เรี ยนบันทึกความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนแต่ ละคนปฏิบัตกิ จิ กรรม จัดทําสมุดภาพเกีย่ วกับปัญหาสังคมที่มี
ผลสืบเนื่องจากสารเสพติด ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 นอกเวลาเรียน โดยนํามาเสนอในการเรียน
ครั้งต่ อไป
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อที่ 1 ผลกระทบที่เกีย่ วข้ องกับปัญหาสารเสพติด (ต่ อ)
ในหัวข้ อย่อยที่ 1.2 ผลกระทบของสารเสพติดต่ อตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ และสั งคม และ
หัวข้ อย่ อยที่ 1.3 แนวทางในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาสารเสพติดในชุ มชน ดังรายละเอียดใน
หนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯมาล่ วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือ
สนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา แล้ว
นํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรนําความรู ้เกี่ยวกับการแพร่ ระบาดของสารเสพติดไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัวและนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
2. นักเรี ยนควรศึกษาและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของสารเสพติดในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในสังคมอยูเ่ สมอ โดยทั้งนี้จะต้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล
เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ ง แล้วจึงศึกษาถึงแนวทางปฏิบตั ิหรื อทักษะการตัดสิ นใจเพื่อป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของสารเสพติดในประเทศไทยดังกล่าวที่เหมาะสม
ต่อไป

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย
2. ภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของสารเสพติดในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
3. ตารางสถิติแสดงผลการดําเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในประเทศไทย
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 16
ผลกระทบทีเ่ กีย่ วข้ องกับปัญหาสารเสพติด (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 5: ความปลอดภัยในชีวิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
สารเสพติดปัญหาที่มีผลกระทบทั้งต่อตัวผูเ้ สพ ครอบครัวผูเ้ สพ เศรษฐกิจของชาติ และสังคม
ส่วนรวม ดังนั้นนักเรี ยนในฐานะเยาวชนของชาติควรตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว และไม่ยงุ่ เกี่ยวกับ
สารเสพติด ตลอดจนให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการรณรงค์ป้องกันปั ญหาสารเสพติดเพื่อให้
สังคมไทยเป็ นสังคมปลอดสารเสพติดและน่าอยูม่ ากยิง่ ขึ้น

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจําหน่ายสารเสพติด (พ 5.1 ม. 4–6/2)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายผลกระทบของสารเสพติด และแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
ได้ (K, P)
2. อธิ บายและวิเคราะห์ผลกระทบของสารเสพติด และแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดอย่างถูกต้องได้ (K, P)
3. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ อง ผลกระทบของสารเสพติด และแนวทางในการป้ องกัน
และแก้ไขปัญหาสารเสพติด ร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจใฝ่ รู ้ (A)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
– ผลกระทบของสารเสพติดต่อ
ตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ
และสังคม
– แนวทางในการป้ องกัน
และแก้ไขปัญหาสารเสพติด
ในชุมชน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
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วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
การปฏิบตั ิกิจกรรมจัดทําสมุด
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
ภาพเกี่ยวกับปั ญหาสังคมที่มี
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ผลสื บเนื่องจากสารเสพติด
ม. 4–6*
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
การปฏิบตั ิกิจกรรมระดมสมอง ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
แล้ วสรุ ปเป็ นแผนที่ความคิด
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ตามดุลยพินิจของครู

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
1. ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสารเสพติด (ต่อ)
1.2 ผลกระทบของสารเสพติดต่อตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม
1.3 แนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในชุมชน
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6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาไทย



ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารเสพติดต่อตนเอง ครอบครัว
เศรษฐกิจ และสังคม และแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดในชุมชน
พูดแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
กับผลกระทบของสารเสพติดต่อตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ และ
สังคม และแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
ชุมชน

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เพื่อทบทวนความรู้
2. นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนผลัดเปลีย่ นกันออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม จัดทําสมุด
ภาพเกีย่ วกับปัญหาสังคมที่มีผลสืบเนื่องจากสารเสพติด ตามที่ได้ รับมอบหมายในการเรียน
ครั้งที่ผ่านมา โดยครูให้ คําตอบที่ถูกต้ องเพิม่ เติม หากนักเรียนคนใดตอบคําถามไม่ถูกต้อง
ให้ แก้ไขคําตอบให้ ถูกต้ อง
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อที่ 1 ผลกระทบ
ที่เกีย่ วข้ องกับปัญหาสารเสพติด (ต่ อ) ในหัวข้ อย่ อยที่ 1.2 ผลกระทบของสารเสพติดต่ อตนเอง
ครอบครัว เศรษฐกิจ และสั งคม และหัวข้ อย่ อยที่ 1.3 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดในชุ มชน ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ าใน
การเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้
ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
4. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นคําถามต่อไปนี้
– ถ้าหากนักเรี ยนติดสารเสพติดจะเกิดผลกระทบต่อตนเองในด้านใดบ้าง
(แนวคําตอบ: ร่ างกายจะทรุ ดโทรม ขาดความรั บผิดชอบในการเรี ยน เป็ นที่ รังเกียจของ
คนอื่น ทําให้ เสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง และอาจทําให้ ได้ รับโทษหรื อถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย)
(ครู อาจกระตุน้ ให้นกั เรี ยนตอบโดยใช้คาํ ถามอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพ
การเรี ยนรู ้)
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ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู นาํ ภาพที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของสารเสพติดต่อตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม
เช่น ภาพการติดสารเสพติด ภาพการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว ภาพการลักขโมย หรื อภาพ
ที่ครู เตรี ยมมาให้นกั เรี ยนดู เพื่อเป็ นการกระตุน้ ความสนใจและสร้างความตระหนักในเรื่ อง
ดังกล่าวให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
2. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง ผลกระทบของสารเสพติดต่อตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม และ
แนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในชุมชน ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามใน
ประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม
3. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม ระดมสมอง แล้ วสรุ ปเป็ นแผนที่ความคิด ดังรายละเอียดใน
ใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู ้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของสารเสพติด และแนวทางใน
การป้ องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดจากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้
ให้ดียงิ่ ขึ้น

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู ้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
2. ให้นกั เรี ยนบันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อที่ 1 ผลกระทบที่เกีย่ วข้ องกับปัญหาสารเสพติด
(ต่ อ) ในหัวข้ อย่ อยที่ 1.4 กฎหมายที่เกีย่ วข้ องกับสารเสพติด ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน
รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น
อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯมาล่ วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจ
อย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา แล้วนํามา
สนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติมในเรื่ อง ผลกระทบของสารเสพติดต่อตนเอง
ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม และแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
ในชุมชน และควรติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่ องดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็ นการเพิ่มพูน
ทักษะการเรี ยนรู้และให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ ตลอดจนสามารถนําความรู้ดงั กล่าวมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
2. นักเรี ยนควรนําความรู้เรื่ อง ผลกระทบของสารเสพติด และแนวทางในการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ และแนะนําแก่สมาชิกใน
ครอบครัว

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพแสดงลักษณะการติดสารเสพติด ภาพการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว ภาพการลักขโมย
2. ใบกิจกรรมเรื่ อง จัดทําสมุดภาพเกี่ยวกับปั ญหาสังคมที่ มีผลสื บเนื่องจากสารเสพติด
3. ใบกิจกรรมเรื่ อง ระดมสมอง แล้ วสรุ ปเป็ นแผนที่ความคิด
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 17
ผลกระทบทีเ่ กีย่ วข้ องกับปัญหาสารเสพติด (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 5: ความปลอดภัยในชีวิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
สารเสพติดปัญหาที่มีผลกระทบทั้งต่อตัวผูเ้ สพ ครอบครัวผูเ้ สพ เศรษฐกิจของชาติ และสังคม
ส่วนรวม ดังนั้นนักเรี ยนในฐานะเยาวชนของชาติควรตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว และไม่ยงุ่ เกี่ยวกับ
สารเสพติด ตลอดจนให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการรณรงค์ป้องกันปั ญหาสารเสพติดเพื่อให้
สังคมไทยเป็ นสังคมปลอดสารเสพติดและน่าอยูม่ ากยิง่ ขึ้น

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจําหน่ายสารเสพติด (พ 5.1 ม. 4–6/2)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดได้ (K, P)
2. อธิ บายและวิเคราะห์ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดอย่างถูกต้องได้ (K, P)
3. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ อง ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วย
ความสนใจใฝ่ รู ้ (A)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาร
เสพติด

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
การปฏิบตั ิกิจกรรมจัดทําสมุด
ภาพข่ าวหรื อเหตุการณเกี่ยวกับ
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ผู้กระทําผิดกฎหมายยาเสพติด
ม. 4–6*
*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ตามดุลยพินิจของครู
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• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
1. ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสารเสพติด (ต่อ)
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย




ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
พูดแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เพื่อทบทวนความรู้
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อที่ 1 ผลกระทบ
ที่เกีย่ วข้ องกับปัญหาสารเสพติด (ต่ อ) ในหัวข้ อย่ อยที่ 1.4 กฎหมายที่เกีย่ วข้ องกับสารเสพติด
ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา
แล้ วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
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3. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นคําถามต่อไปนี้
– ยาเสพติดให้โทษมีความหมายว่าอย่างไร
(คําตอบ: สารเคมีหรื อวัตถุใด ๆ เมื่อเสพเข้ าสู่ร่างกาย ไม่ ว่าจะโดยรั บประทาน ดม สูบ ฉี ด
แล้ วทําให้ เกิดผลต่ อร่ างกายและจิ ตใจ)
(ครู อาจกระตุน้ ให้นกั เรี ยนตอบโดยใช้คาํ ถามอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพ
การเรี ยนรู ้)

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและตารางฐานความผิดและบทกําหนด
โทษที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 (ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม จัดทําสมุดภาพข่ าวหรื อเหตุการณเกี่ยวกับผู้กระทําผิดกฎหมาย
ยาเสพติด ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู ้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ครู แจกใบงานกิจกรรม ภาพนี้คืออะไร....ใครรู ้บา้ ง ที่ครู เตรี ยมมา (หรื อเปิ ดสื่ อ PowerPoint
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 แผนที่ 17 เฟรมที่ 261 ประกอบ) ให้นกั เรี ยนร่ วมปฏิบตั ิ โดย
ใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. ให้นกั เรี ยนอาสาสมัครออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิดงั กล่าว โดยครู เฉลยคําที่ระบุที่ถูกต้อง
ในกิจกรรม ภาพนี้คืออะไร....ใครรู้บา้ ง ให้นกั เรี ยนทราบ
3. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดจากสื่ อหรื อ
แหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ให้ดียงิ่ ขึ้น

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู ้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
2. ให้นกั เรี ยนบันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบัตกิ จิ กรรมบูรณาการอาเซียน โดยให้ แบ่ งกลุ่มเป็ น 10 กลุ่ม แต่ ละ
กลุ่มจับสลากเลือกประเทศในกลุ่มอาเซียน กลุ่มละ 1 ประเทศ แล้วให้ แต่ ละกลุ่มร่ วมกันศึกษา
ค้ นคว้ าเกีย่ วกับกฎหมายที่เกีย่ วข้ องกับสารเสพติด ในประเทศที่ตนเองจับสลากได้ โดยอธิบาย
รายละเอียด พร้ อมทั้งหาภาพประกอบ และจัดแสดงบนป้ายนิเทศ

136
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อที่ 2 ปัญหาความรุนแรงในสั งคมไทย ในหัวข้ อย่ อย
ที่ 2.1 ความหมายและความสํ าคัญของปัญหาความรุนแรง และหัวข้ อย่อยที่ 2.2 ประเภทของ
ความรุนแรง ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯมาล่ วงหน้ า และจด
บันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและ
หลักฐานในการศึกษา แล้ วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรนําความรู ้ที่ได้รับไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน เพื่อป้ องกันและห่างไกลจาก
สารเสพติด

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ใบกิจกรรมเรื่ อง จัดทําสมุดภาพข่ าวหรื อเหตุการณเกี่ยวกับผู้กระทําผิดกฎหมายยาเสพติด
2. ใบงานเรื่ อง ภาพนีค้ ืออะไร....ใครรู้ บ้าง
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
4. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
5. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 18
ปัญหาความรุนแรงในสั งคมไทย
สาระการเรียนรู้ ที่ 5: ความปลอดภัยในชีวิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ปัญหาความรุ นแรงไม่วา่ จะเป็ นความรุ นแรงในครอบครัวหรื อความรุ นแรงในสังคมก็ตาม
จะพบว่า ผูถ้ ูกกระทําหรื อเหยื่อของความรุ นแรงมักจะได้รับผลเสี ยต่อสุขภาพทั้งทางร่ างกายและจิตใจ
บางครั้งอาจได้รับบาดเจ็บ พิการ จนถึงขั้นเสี ยชีวิตได้ และนอกจากนี้ยงั อาจเกิดความผิดปกติทางจิตใจ
ตามมาอีกด้วย ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากจะเกิดโดยตรงต่อผูถ้ ูกกระทําแล้ว ยังสามารถถ่ายทอดจาก
บุคคลรุ่ นหนึ่งไปอีกรุ่ นหนึ่งได้ ทําให้มีผลกระทบทั้งต่อบุคคล ครอบครัว และสังคม เราในฐานะที่เป็ น
พลเมืองของชาติจึงควรเรี ยนรู ้ถึงทักษะการตัดสิ นใจเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เสี่ ยงต่อ
ความรุ นแรง รวมถึงช่วยกันปลูกฝังค่านิยมและพฤติกรรมอันดีงามให้คงอยูส่ ื บไป ตลอดจนร่ วมกันต่อต้าน
และยุติความรุ นแรงทั้งปวง เพื่อประเทศชาติและคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเราเองและครอบครัว

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรื อความรุ นแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้ องกัน
(พ 5.1 ม. 4–6/3)
2. ใช้ทกั ษะการตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อสุ ขภาพและความรุ นแรง
(พ 5.1 ม. 4–6/6)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของปัญหาความรุ นแรงอย่างถูกต้องได้ (K, P)
2. อธิ บายและวิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบ และสาเหตุของความรุ นแรงอย่างถูกต้องได้ (K, P)
3. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ อง ความรุ นแรงร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจใฝ่ รู้ (A)
4. แสดงทักษะการตัดสิ นใจเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เสี่ ยงต่อความรุ นแรงอย่าง
ถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
– ความหมายและความสําคัญ
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
ของปั ญหาความรุ นแรง
การสร้างแผนที่ความคิด*
– ประเภทของความรุ นแรง
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
การปฏิบตั ิกิจกรรมเขียนแผนที่
ความคิดสรุ ปประเภทของความ พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
รุ นแรงและลักษณะของการ
ม. 4–6*
กระทําความรุ นแรง

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
2. ปัญหาความรุ นแรงในสังคมไทย
2.1 ความหมายและความสําคัญของปัญหาความรุ นแรง
2.2 ประเภทของความรุ นแรง
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6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย




ศึกษาเกี่ยวกับสภาพเหตุการณ์ความรุ นแรงในสังคมไทยปั จจุบนั
พูดแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาและผลกระทบของความรุ นแรง และทักษะการตัดสิ นใจ
เพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เสี่ ยงต่อความรุ นแรง

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เพื่อทบทวนความรู้
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อที่ 2 ปัญหา
ความรุนแรงในสั งคมไทย ในหัวข้ อย่ อยที่ 2.1 ความหมายและความสํ าคัญของปัญหา
ความรุนแรง และหัวข้ อย่อยที่ 2.2 ประเภทของความรุนแรง ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับ
มอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่ วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบ
คําถามดังกล่าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนร่ วมกันดูภาพหรื ออ่านข่าวที่นาํ เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุ นแรงต่าง ๆ ใน
สังคมที่ครู เตรี ยมมา แล้วร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่วา่
– นักเรี ยนคิดว่าภาพหรื อข่าวดังกล่าวมีความสําคัญและเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร
(ตอบได้ โดยอิสระ)
– นักเรี ยนคิดว่าการเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวจะส่งผลกระทบต่อบุคคลใดบ้าง อย่างไร
(ตอบได้ โดยอิสระ)
– นักเรี ยนหรื อบุคคลในครอบครัวเคยประสบหรื อพบเห็นเหตุการณ์ความรุ นแรงต่าง ๆ
ดังในภาพบ้างหรื อไม่ อย่างไร (ตอบได้ โดยอิสระ)
– หากนักเรี ยนต้องประสบหรื อพบเห็นเหตุการณ์ดงั กล่าวจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงหรื อแก้ไข
อย่างไร (ตอบได้ โดยอิสระ)
(ครู อาจใช้คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้)
2. ครู ให้ความรู้ในเรื่ อง ความหมายและความสําคัญของปั ญหาความรุ นแรง โดยใช้ภาพแสดงการ
เกิดเหตุการณ์ความรุ นแรงต่าง ๆ ในสังคมไทยประกอบการอธิบาย ดังรายละเอียดในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
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3. ครูให้ ความรู้เสริมอาเซียนเรื่องความรุนแรง โดยอธิบายว่ า ประเทศไทยและสมาชิกอาเซียน
ได้ รับปฏิญาณปี 2547 ว่ าด้ วยการขจัดความรุนแรงต่ อผู้หญิงในอาเซียน และประเทศไทยได้ มี
การดําเนินโครงการต่ าง ๆ เพือ่ ส่ งเสริมความเท่ าเทียมทางเพศ รวมถึงให้ ความสํ าคัญต่ อ
ประเด็นความรุ นแรงต่อผู้หญิงอย่ างจริงจังทั้งภายในประเทศและในระดับอาเซียนมาโดย
ตลอด โดยได้ กาํ หนดให้ ปี 2558 ถือเป็ นปี แห่ งความสํ าเร็จ เพือ่ ให้ อาเซียนเดินหน้ าสู่ การเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแท้ จริง
4. ครูให้ ความรู้เสริมอาเซียนเกีย่ วกับปัญหาการใช้ แรงงานเด็ก ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับความรู้เรื่อง
ความรุนแรง โดยอธิบายถึงข้ อมูลขององค์ การแรงงานระหว่างประเทศหรือไอแอลโอ
(International Labour Organization: ILO) ระบุว่า ภายหลังการเปิ ดประเทศของเมียนมา
เพือ่ ตอบรับเศรษฐกิจโลกและการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให้ เกิดปัญหาการใช้
แรงงานเด็กและอัตราค่ าจ้ างตํา่ นอกจากนีย้ งั พบว่ ากว่ าร้ อยละ 40 ของประชากรในประเทศ
เมียนมายังไม่ได้ รับโอกาสทางการศึกษา องค์ การแรงงานระหว่ างประเทศจึงเห็นว่ า ประเทศ
เมียนมาควรให้ ความสํ าคัญต่ อการแก้ไขปัญหาการใช้ แรงงานเด็กและการศึกษาของเด็กให้
เท่ ากับการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ
5. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจ

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
• นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม เขียนแผนที่ความคิดสรุ ปประเภทของความรุ นแรงและลักษณะ
ของการกระทําความรุ นแรง ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู ้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู ้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
2. ให้นกั เรี ยนบันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อที่ 2 ปัญหาความรุนแรงในสั งคมไทย (ต่ อ) ใน
หัวข้ อย่ อยที่ 2.3 ปัจจัยที่เป็ นสาเหตุพนื้ ฐานของความรุนแรงในสั งคมไทย และหัวข้ อย่ อยที่ 2.4
ผลกระทบของความรุนแรง ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 2 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 แล้วนํามาสนทนาร่ วมกันในการเรียนครั้งต่ อไป
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรนําความรู้เกี่ยวกับทักษะการตัดสิ นใจเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
เสี่ ยงต่อความรุ นแรงไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในครอบครัวและนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
2. นักเรี ยนควรศึกษาและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุ นแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมอยูเ่ สมอ โดยทั้งนี้จะต้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ ง แล้วจึง
ศึกษาถึงแนวทางปฏิบตั ิหรื อทักษะการตัดสิ นใจเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
เสี่ ยงต่อความรุ นแรงดังกล่าวที่เหมาะสมต่อไป

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อข่าวที่นาํ เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์ความรุ นแรงต่าง ๆ ในสังคม
2. ใบกิจกรรมเรื่ อง เขียนแผนที่ความคิดสรุ ปประเภทของความรุ นแรงและลักษณะของการ
กระทําความรุ นแรง
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
4. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
5. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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

_______

ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 19
ปัญหาความรุ นแรงในสั งคมไทย (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 5: ความปลอดภัยในชีวิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นมนสังคมไทยปัจจุบนั มีหลายลักษณะทั้งการกระทําความรุ นแรงต่อตนเอง
ความรุ นแรงต่อผูอ้ ื่น และความรุ นแรงในสังคม ซึ่งความรุ นแรงทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวมีปัจจัยที่เป็ นสาเหตุ
พื้นฐานของความรุ นแรง 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยทางด้านบุคคล ปัจจัยทางด้านครอบครัว ปั จจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ปัจจัยทางด้านค่านิยมและความเชื่อ และปั จจัยทางด้านสื่ อสารมวลชน
ปัญหาความรุ นแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ไม่วา่ จะในลักษณะใดล้วนส่งผลกระทบไม่มากก็นอ้ ย
ต่อทั้งผูก้ ระทํา ผูถ้ ูกกระทํา และสังคม ซึ่งผลกระทบแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบทางด้านร่ างกาย
ผลกระทบทางด้านจิตใจ และผลกระทบทางด้านสังคม

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรื อความรุ นแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้ องกัน
(พ 5.1 ม. 4–6/3)
2. ใช้ทกั ษะการตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อสุ ขภาพและความรุ นแรง
(พ 5.1 ม. 4–6/6)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายปัจจัยและผลกระทบของปัญหาความรุ นแรงอย่างถูกต้องได้ (K, P)
2. อธิ บายและวิเคราะห์ปัจจัย และผลกระทบของความรุ นแรงอย่างถูกต้องได้ (K, P)
3. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ อง ความรุ นแรงร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจใฝ่ รู้ (A)
4. แสดงทักษะการตัดสิ นใจเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เสี่ ยงต่อความรุ นแรงอย่าง
ถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
– ปัจจัยที่เป็ นสาเหตุพ้นื ฐานของ การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
ความรุ นแรงในสังคมไทย
การสร้างแผนที่ความคิด*
– ผลกระทบของความรุ นแรง
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
การปฏิบตั ิกิจกรรมวาดภาพ
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
และวิเคราะห์ ผลกระทบของ
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ความรุ นแรง
ม. 4–6*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
2. ปัญหาความรุ นแรงในสังคมไทย (ต่อ)
2.3 ปัจจัยที่เป็ นสาเหตุพ้นื ฐานของความรุ นแรงในสังคมไทย
2.4 ผลกระทบของความรุ นแรง
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6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย



ศิลปะ





ศึกษาเกี่ยวกับสภาพเหตุการณ์ความรุ นแรงในสังคมไทยปั จจุบนั
พูดแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาและผลกระทบของความรุ นแรง และทักษะการตัดสิ นใจ
เพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เสี่ ยงต่อความรุ นแรง
วาดภาพหรื อระบายสี ภาพเกี่ยวกับผลกระทบของความรุ นแรง

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เพื่อทบทวนความรู้
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อที่ 2 ปัญหา
ความรุนแรงในสั งคมไทย (ต่ อ) ในหัวข้ อย่ อยที่ 2.3 ปัจจัยที่เป็ นสาเหตุพนื้ ฐานของความ
รุนแรงในสั งคมไทย และหัวข้ อย่ อยที่ 2.4 ผลกระทบของความรุนแรง ที่สงสั ยหรือสนใจ
ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ
ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู ้ในเรื่ อง ปั จจัย และผลกระทบของปั ญหาความรุ นแรง โดยใช้ภาพแสดงการเกิด
เหตุการณ์ความรุ นแรงต่าง ๆ ในสังคมไทยประกอบการอธิ บาย ดังรายละเอียดในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
2. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นคําถามต่อไปนี้
– ให้นกั เรี ยนบอกปัญหาความรุ นแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
(แนวคําตอบ: การทําร้ ายร่ างกายผู้อื่น และคนในครอบครั ว นักเรี ยนต่ างสถาบันยกพวกตีกัน
ฯลฯ)
(ครู อาจกระตุน้ ให้นกั เรี ยนตอบโดยใช้คาํ ถามอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพ
การเรี ยนรู ้)

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
• นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม วาดภาพและวิเคราะหผลกระทบของความรุ นแรง ดัง
รายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
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ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
2. ให้นกั เรี ยนบันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อที่ 2 ปัญหาความรุนแรงในสั งคมไทย (ต่ อ) ใน
หัวข้ อย่ อยที่ 2.5 แนวทางในการป้องกันปัญหาความรุนแรงและทักษะการตัดสิ นใจ เพือ่ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ เสี่ ยงต่ อความรุนแรง ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชา
พืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต
ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯมาล่ วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่างน้ อย 2
ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา แล้วนํามาสนทนาร่ วมกัน
ในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรนําความรู้ในเรื่ อง ปั จจัยและผลกระทบของความรุ นแรง ที่ได้ศึกษาผ่านมาไป
ถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในครอบครัวของตนเองและนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันตามโอกาส
ที่เหมาะสมต่อไป
2. นักเรี ยนควรศึกษาและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุ นแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมอยูเ่ สมอ โดยทั้งนี้จะต้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ ง แล้วจึง
ศึกษาถึงแนวทางปฏิบตั ิหรื อทักษะการตัดสิ นใจเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
เสี่ ยงต่อความรุ นแรงดังกล่าวที่เหมาะสมต่อไป

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อข่าวที่นาํ เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์ความรุ นแรงต่าง ๆ ในสังคม
2. ใบกิจกรรมเรื่ อง วาดภาพและวิเคราะหผลกระทบของความรุ นแรง
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช
จํากัด
4. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
5. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 20
ปัญหาความรุ นแรงในสั งคมไทย (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 5: ความปลอดภัยในชีวิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ปัญหาความรุ นแรงเป็ นปัญหาที่เกิดได้จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายระดับ ตั้งแต่ในระดับบุคคล
และครอบครัว โรงเรี ยน ชุมชน จนถึงในระดับโครงสร้างของสังคม ซึ่งในบางสถานการณ์ความรุ นแรง
พบว่ามีสาเหตุความเชื่อมโยงกับปัจจัยหลายด้าน ดังนั้นการจะป้ องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ผล
อย่างยัง่ ยืน จึงต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ บุคคลในครอบครัวและ
โรงเรี ยน ซึ่งถือเป็ นสถาบันหลักที่จะช่วยบ่มเพาะลักษณะนิสยั และพฤติกรรมของเด็กให้เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
ที่มีคุณภาพ ไม่กระทําความรุ นแรง ก่อให้เกิดปัญหาสังคมได้

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรื อความรุ นแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้ องกัน
(พ 5.1 ม. 4–6/3)
2. ใช้ทกั ษะการตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อสุ ขภาพและความรุ นแรง
(พ 5.1 ม. 4–6/6)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายแนวทางการป้ องกันปั ญหาความรุ นแรงและทักษะการตัดสิ นใจ เพื่อป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาในสถานการณ์เสี่ ยงต่อความรุ นแรงอย่างถูกต้องได้ (K, P)
2. อธิ บายและวิเคราะห์แนวทางการป้ องกันปัญหาความรุ นแรงและทักษะการตัดสิ นใจ เพื่อป้ องกัน
และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เสี่ ยงต่อความรุ นแรงอย่างถูกต้องได้ (K, P)
3. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ อง ความรุ นแรงร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจใฝ่ รู้ (A)
4. แสดงทักษะการตัดสิ นใจเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เสี่ ยงต่อความรุ นแรงอย่าง
ถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
แนวทางการป้ องกันปัญหา
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
ความรุ นแรงและทักษะการ
การสร้างแผนที่ความคิด*
ตัดสิ นใจ เพื่อป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์เสี่ ยงต่อ
ความรุ นแรง
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
การปฏิบตั ิกิจกรรมวิเคราะห์
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ข่ าวสถานการณ์ เสี่ ยงต่ อความ
รุ นแรง
ม. 4–6*
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
• แบบทดสอบหลังเรี ยนหน่วย
การทดสอบประจําหน่วย
การเรี ยนรู ้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย**
การเรี ยนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ตามดุลยพินิจของครู

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู
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5. สาระการเรียนรู้
2. ปัญหาความรุ นแรงในสังคมไทย (ต่อ)
2.5 แนวทางการป้ องกันปั ญหาความรุ นแรงและทักษะการตัดสิ นใจเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์เสี่ ยงต่อความรุ นแรง

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ





ศึกษาเกี่ยวกับสภาพเหตุการณ์ความรุ นแรงในสังคมไทยปั จจุบนั
พูดแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
กับแนวทางการป้ องกันปัญหาความรุ นแรงและทักษะการตัดสิ นใจ
เพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เสี่ ยงต่อความรุ นแรง
ออกแบบและตกแต่งแผนผังความคิดหรื อแผ่นพับเผยแพร่ ความรู ้
นําเสนอทักษะการตัดสิ นใจเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์เสี่ ยงต่อความรุ นแรง

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
เพื่อทบทวนความรู้
2. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อที่ 2 ปัญหา
ความรุนแรงในสั งคมไทย (ต่ อ) ในหัวข้ อย่ อยที่ 2.5 แนวทางในการป้องกันปัญหาความรุนแรง
และทักษะการตัดสิ นใจ เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ เสี่ ยงต่ อความรุนแรง
ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่ วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา
แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู้ในเรื่ อง แนวทางการป้ องกันปัญหาความรุ นแรงและทักษะการตัดสิ นใจเพื่อ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เสี่ ยงต่อความรุ นแรง ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
2. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นคําถามต่อไปนี้
–ปัญหาความรุ นแรงในสังคมไทยส่งผลกระทบทางด้านใดบ้าง (แนวคําตอบ: ผลกระทบ
ทางด้ านร่ างกาย ผลกระทบทางด้ านจิตใจและผลกระทบทางด้ าน สั งคม)
(ครู อาจกระตุน้ ให้นกั เรี ยนตอบโดยใช้คาํ ถามอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพ
การเรี ยนรู้)
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ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มเป็ น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาเรื่ อง ปัญหาความรุ นแรงในสังคมไทย
ตามประเด็นที่กาํ หนด ในเวลาที่ครู กาํ หนด โดยใช้ขอ้ มูลจากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 ประกอบ
กลุ่มที่ 1 เรื่ อง ความหมายและความสําคัญของปัญหาความรุ นแรง
กลุ่มที่ 2 เรื่ อง ประเภทของความรุ นแรง
กลุ่มที่ 3 เรื่ อง ปัจจัยที่เป็ นสาเหตุพ้นื ฐานของความรุ นแรงในสังคมไทย
กลุ่มที่ 4 เรื่ อง ผลกระทบของความรุ นแรง
กลุ่มที่ 5 เรื่ อง แนวทางการป้ องกันปั ญหาความรุ นแรงและทักษะการตัดสิ นใจเพื่อป้ องกัน
และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เสี่ ยงต่อความรุ นแรง
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันส่งตัวแทนออกมาสรุ ปผลการศึกษาให้เพื่อน ๆ ฟังหน้า
ชั้นเรี ยน โดยใช้ภาพแสดงลักษณะความรุ นแรงในสังคมไทย ที่ครู เตรี ยมมาประกอบการอธิบาย
และให้เพื่อนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม
3. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม วิเคราะห์ ข่าวสถานการณเสี่ ยงต่ อความรุ นแรง ดังรายละเอียด
ในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
4. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ครู แจกแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย ให้นกั เรี ยนทําเพื่อตรวจสอบ
ความรู ้ความเข้าใจหลังการเรี ยนรู ้ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. ครู เฉลยคําตอบที่ถกู ต้องให้นกั เรี ยนทราบและให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้
ให้กบั นักเรี ยน

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
2. ให้นกั เรี ยนบันทึกความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาทบทวนความรู้ความเข้ าใจในเนือ้ หาหน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียน
รู้ตวั เรา หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ และหน่ วย
การเรียนรู้ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6 มาล่วงหน้ า เพือ่ เข้ ารับการทดสอบปลายภาคในการเรียนครั้งต่ อไป
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรนําความรู้ในเรื่ อง แนวทางการป้ องกันปัญหาความรุ นแรงและทักษะการตัดสิ นใจ
เพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เสี่ ยงต่อความรุ นแรงที่ได้ศึกษาผ่านมาไป ถ่ายทอด
ให้แก่สมาชิกในครอบครัวของตนเองและนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันตามโอกาส
ที่เหมาะสมต่อไป

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย
2. ใบกิจกรรมเรื่ อง วิเคราะห์ ข่าวสถานการณเสี่ ยงต่ อความรุ นแรง
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช
จํากัด
4. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
5. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ –
การสอบปลายภาค

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1,2,3,4

เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การสอบปลายภาคเป็ นกระบวนการวัดและประเมินผลเพื่อสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ (Summative
Assessment ) ที่นกั เรี ยนได้รับจากองค์ความรู ้ที่กาํ หนดไว้ในขอบข่ายของตัวชี้วดั ในโครงสร้างของ
หลักสูตร และการสอบปลายภาคยังเป็ นการนําข้อมูลของค่าคะแนนที่ได้นาํ มาใช้เป็ นส่วนสําคัญในการวัด
และประเมินผลเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนหรื อให้ระดับผลการเรี ยน ตลอดจนให้การรับรองความรู้
ความสามารถของผูเ้ รี ยนว่าผ่านรายวิชาหรื อไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรื อไม่ หรื อสามารถจบหลักสูตร
หรื อไม่
การศึกษารายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษา เป็ นอีกหนึ่งรายวิชาที่นาํ กระบวนการวัดและประเมินผลมา
เป็ นใช้เพื่อสรุ ปผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน โดยใช้แบบทดสอบทั้งในข้อคําถามที่เน้นกระบวนการการคิด
วิเคราะห์เพื่อตัดสิ นข้อคําตอบ ในรู ปแบบอัตนัยและรู ปแบบปรนัย ครอบคุมองค์ความรู ้และตัวชี้วดั ช่วง
ชั้นในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1,2,3 และ4

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
1. อธิ บายกระบวนการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ (พ 1.1
ม. 4–6/1)
2. วิเคราะห์อิทธิ พลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและ
การดําเนินชีวิต (พ 2.1 ม. 4–6/1)
3. วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่ องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ (พ 2.1 ม. 4–6/2)
4. ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค (พ 4.1 ม. 4–6/3)
5. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้ องกันการเจ็บป่ วยและการตายของคนไทย (พ 4.1 ม. 4–6/4)
6. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจําหน่ายสารเสพติด (พ 5.1 ม. 4–6/2)
7. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรื อความรุ นแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้ องกัน (พ 5.1
ม. 4–6/3)
8. ใช้ทกั ษะการตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อสุ ขภาพและความรุ นแรง (พ 5.1 ม. 4–6/6)

153
3. จุดประสงค์การสอบปลายภาค
– เพื่อสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ (Summative Assessment ) ที่นกั เรี ยนได้รับจากองค์ความรู้ที่กาํ หนดไว้ใน
ขอบข่ายของตัวชี้วดั ในโครงสร้างของหลักสูตร และการสอบปลายภาคยังเป็ นการนําข้อมูลของ
ค่าคะแนนที่ได้นาํ มาใช้เป็ นส่วนสําคัญในการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยน

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบทดสอบปลายภาค*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ครู ผสู ้ อนสามารถคัดสําเนาข้อคําถามได้จากคลังข้อสอบออนไลน์ ของบริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้ ในการทดสอบ
– หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู้ตวั เรา
• ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย
– หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
• ค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
– หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ
1. สิ ทธิและกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2. โรคจากการประกอบอาชีพ
3. โรคทางพันธุกรรม

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
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– หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย
1. ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสารเสพติด
2. ปัญหาความรุ นแรงในสังคมไทย

6. แนวทางบูรณาการ
–

7. กระบวนการจัดการทดสอบ
– ครู ตรวจสอบจํานวนนักเรี ยนที่เข้ารับการทดสอบและแจกแบบทดสอบปลายภาคพร้อมอธิบาย
แนวทางปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนทราบ โดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด

8. กิจกรรมเสนอแนะ
– นักเรี ยนควรไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่ องที่ตอบคําตอบได้ไม่ชดั เจนถูกต้อง

9. สื่ อ/เครื่องมือที่ใช้ ในการทดสอบ
– แบบทดสอบปลายภาค รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.5

10. บันทึกหลังการทดสอบปลายภาค
1. ความสําเร็ จในการทดสอบปลายภาค
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการทดสอบปลายภาค
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการทดสอบปลายภาค
ลงชื่อ

_______

(ครู ผสู ้ อน)
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5

เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

18 ชั่วโมง

ผังมโนทัศน์ เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน
ความรู้

1. การประเมินสมรรถภาพทางกาย

2. การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก

3. วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา

4. กีฬาเพือ่ ชีวติ

ทักษะ/กระบวนการ

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพือ่ อธิบายเกี่ยวกับการประเมินสมรรถภาพ
ทางกาย
2. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพือ่ อธิบายเกี่ยวกับการสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
3. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพือ่ อธิบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา
4. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพื่ออธิบายรู ปแบบของการเล่นกีฬามวยไทย
และกีฬาฟุตซอล
5. ความสามารถในการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
6. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า

1. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้และมีระเบียบวินยั ในการศึกษาและร่ วม
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการประเมินสมรรถภาพ
ทางกาย
2. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้และมีระเบียบวินยั ในการศึกษาและร่ วม
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
3. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้และมีระเบียบวินยั ในการศึกษาและร่ วม
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับ
การเล่นกีฬา
4. ตระหนักถึงความสําคัญในการเรี ยนรู ้และร่ วมปฏิบตั ิทกั ษะ
เกี่ยวกับกีฬามวยไทยและกีฬาฟุตซอลร่ วมกับผูอ้ ื่น

เพิม่ พูน
ทักษะการ
เคลือ่ นไหว

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับความสําคัญของการประเมินสมรรถภาพทางกาย และวิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเอง และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้
สรุ ปความรู้ลงในกรอบที่กาํ หนดให้
2. ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับวิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเองและการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง สรุ ปความรู้ ลงในกรอบที่กาํ หนดให้
4. ศึกษาและนําเสนอความหมายและความสําคัญของการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ อธิบายคําลงในกรอบที่กาํ หนด
5. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง อธิ บายคําลงในกรอบที่กาํ หนด
6. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ตอบคําถามเพื่อสรุ ปความรู้
7. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ปฏิ บตั ิแล้วบันทึ กผลการปฏิ บตั ิลงในตารางที่กาํ หนด
8. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง วางโปรแกรมสําหรั บการพัฒนา สมรรถภาพทางกลกาย และสมรรถภาพทางกลไก
9. ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา และ
รู ปแบบการเคลื่อนไหวกับกีฬามวยไทย และกีฬาฟุตซอล และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ เขียนแผนที่ความคิด
10. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง เขียนแผนภูมิสรุ ปองค์ ความรู้
11. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง จัดทําสมุดภาพ
12. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง เขียนแผนที่ความคิด
13. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง วิเคราะห์ ภาพรู ปแบบการเคลื่อนไหวในกีฬามวยไทยและกีฬาฟุตซอล
14. ศึกษาประวัติความเป็ นมา ทักษะพื้นฐาน และกติกาของกีฬามวยไทย
15. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ระดมความคิดค้ นหาประวัติกีฬามวยไทย
16. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ทบทวนความรู้ ควบคู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
17. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ทดลองฝึ กปฏิบัติแล้วสรุ ปผล
18. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง วาดภาพและอธิ บายทักษะการใช้ เข่ าและการใช้ ศอก
19. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง วางแผนฝึ กปฏิบัติทกั ษะกีฬามวยไทย
20. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ฝึ กเข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬามวยไทย
21. ศึกษาประวัติความเป็ นมา ทักษะพื้นฐานและกติกาของกีฬาฟุตซอล
22. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง จําทําสมุดภาพกีฬาฟุตซอล
23. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง วางแผนฝึ กปฏิบัติทกั ษะกีฬาฟุตซอล
24. ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง สร้ างสรรค์ แบบฝึ กปฏิบตั ิ และ ฝึ กเข้ าร่ วมจัดการแข่ งขันกีฬาฟุตซอล
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กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพือ่ เน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง
(Backward Design Template)
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5: เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน (Design Results)
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. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล/คู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด (พ 3.1 ม. 4–6/3)
4. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
5. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่มศักยภาพ
ของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
6. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับผูอ้ ื่นและนําไป
สรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวิตประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
7. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูการเล่นและการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และนําไปใช้ปฏิบตั ิ
ทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
8. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา (พ 3.2 ม. 4–6/4)
9. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก (พ 4.1 ม. 4–6/7)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้น้ ี นักเรี ยนจะเข้ าใจว่า…
1. การประเมินสมรรถภาพทางกาย ช่วยบ่งชี้
ความสามารถของร่ างกายว่ามีความสมบูรณ์แข็งแรง
อยูใ่ นระดับใด ส่วนการประเมินสมรรถภาพทางจิต
เป็ นตัวบ่งชี้ความสามารถในการจัดการปั ญหาในการ
ดําเนินชีวิต ซึ่งการประเมินทั้ง 2 แบบ มีความสําคัญ
ต่อการมีสุขภาพที่ดีของบุคคล เพราะสามารถนําผล
การประเมินดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ ง และพัฒนาให้ตนเองมีสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพทางจิตที่ดี โดยทําให้มีสุขภาพที่
แข็งแรง ปฏิบตั ิภารกิจประจําวันได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และมีความสุ ขในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นใน
สังคม
2. การประเมินสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนใน

คําถามสํ าคัญที่กระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจที่คงทน
– นักเรี ยนคิดว่าการประเมินสมรรถภาพทางกายมีประโยชน์
อย่างไร
– แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่าง
ประเทศสามารถนําไปใช้กบั บุคคลใด และประกอบด้วย
รายการทดสอบอะไรบ้าง
– ผูท้ ี่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายควรแต่งกาย
อย่างไร
– การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศจะทําการ
ทดสอบรายการใดเป็ นอันดับสุ ดท้าย
– หากผลการทดสอบในรายการวิ่งเก็บของของนักเรี ยนอยู่
ในระดับตํ่า นักเรี ยนควรจะสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
ในด้านใด
– สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกแตกต่างกัน
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ประเทศไทยนิยมใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ตามแบบของคณะกรรมการระหว่างประเทศ ว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐานแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ที่เรี ยกว่า แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยรายการของการทดสอบ
ได้แก่ วิ่งเร็ วระยะทาง 50 เมตร ยืนกระโดดไกล แรง
บีบมือที่ถนัด ลุก–นัง่ ภายในเวลา 30 วินาที ดึงข้อราว
เดี่ยว วิ่งเก็บของ วิ่งทางไกล และงอตัวข้างหน้า
3. การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง
กลไกในแต่ละครั้ง จะต้องครอบคลุมในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ การสร้างเสริ มความทนทานของระบบไหล
เวียนโลหิ ตและระบบหายใจ การสร้างเสริ มความแข็ง
แรงของกล้ามเนื้อ การสร้างเสริ มความอดทนของ
กล้ามเนื้อ การสร้างเสริ มความยืดหยุน่ หรื อความ
อ่อนตัว และการสร้างเสริ มความคล่องแคล่วว่องไว
4. ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความทนทานของระบบ
ไหลเวียนโลหิ ตละระบบหายใจ ได้แก่ การวิ่ง ว่ายนํ้า
ถีบจักรยาน เต้นแอโรบิก
5. ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ ได้แก่ การดันพื้น ดึงข้อ บาร์เดี่ยว บาร์คู่
และการใช้อุปกรณ์พวกดัมเบล บาร์เบล
6. ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความยืดหยุน่ หรื อความ
อ่อนตัว ได้แก่ การดัดแขน การยืดกล้ามเนื้อต้นขา
ด้านหน้าและหัวเข่า และการนัง่ ก้มตัว
7. ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความคล่องแคล่วว่องไว
ได้แก่ การวิ่งกลับตัว การวิ่งสลับฟันปลา
8. วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา เป็ น
การศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ที่เกี่ยวกับ
กายวิภาคและกลศาสตร์ ซึ่ งการนําหลักวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวมาใช้ในการเล่นกีฬามีประโยชน์ใน
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการเคลื่อนไหว ทําให้เกิด
ประสิ ทธิภาพในการเล่นกีฬา รวมถึงป้ องกันการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและจากการเคลื่อนไหวที่ผดิ
ลักษณะ

อย่างไร
– การออกกําลังกายเพื่อสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและ
ทางกลไกควรประกอบด้วยขั้นตอนใดบ้าง
– การออกกําลังกายเพื่อสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและ
ทางกลไก จะส่งผลดีต่อร่ างกายอย่างไร
– วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬาเป็ นการศึกษา
เกี่ยวกับเรื่ องใด และมีความสําคัญต่อการเล่นกีฬาอย่างไร
– กีฬามวยไทยมีลกั ษณะการเล่นอย่างไร
– นักเรี ยนคิดว่าการเล่นกีฬามวยไทยมีประโยชน์ต่อตัวผูเ้ ล่น
อย่างไรบ้าง
– การไหว้ครู และร่ ายรํามวยไทยมีความสําคัญต่อการเล่น
กีฬามวยไทยหรื อไม่ อย่างไร
– นักเรี ยนรู้ไหมว่ากีฬาฟุตซอลมีที่มาอย่างไร และปัจจุบนั มี
พัฒนาการเป็ นอย่างไรบ้าง
– กีฬาฟุตซอลมีวิธีการเล่นและกติกาอย่างไร
– ทักษะพื้นฐานในการฝึ กกีฬาฟุตซอลที่สาํ คัญมีอะไรบ้าง
และแต่ละทักษะมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิอย่างไร
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9. รู ปแบบการเคลื่อนไหวโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวกับกีฬามวยไทยและกีฬาฟุตซอล
ประกอบด้วย การเคลื่อนไหวเชิงมุม และการ
เคลื่อนไหวเส้น
10. มวยไทยเป็ นกีฬาของชนชาติไทยที่เป็ นศิลปะการต่อสู้
ป้ องกันตัวที่ใช้อวัยวะต่าง ๆ เป็ นอาวุธในการต่อสู้ ซึ่ง
ได้แก่ ศีรษะ มือ (หมัด) เท้า เข่า ศอก ซึ่งเป็ นกิจกรรม
ประเภทบุคคลที่ต่อสูด้ ว้ ยมือเปล่าก่อให้เกิดพัฒนาการ
ทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สร้างความ
มีระเบียบวินยั และส่งเสริ มอนุรักษ์วฒั นธรรม
ประเพณี อนั ดีงามของไทย นอกจากนี้ยงั เป็ นศิลปะ
ป้ องกันตัวที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในยามที่คบั
ขัน
10. ทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทย ประกอบด้วย การ
ไหว้ครู และร่ ายรํามวยไทย การกําหมัด การตั้งท่าหรื อ
การจดมวย การใช้หมัด การใช้เท้า การใช้เข่า การใช้
ศอก และแม่ไม้มวยไทย
11. ฟุตซอล มีตน้ กําเนิดมาจากประเทศแคนาดา ในปี
พ.ศ. 2397 เนื่องจากการเล่นฟุตบอลไม่สามารถเล่น
กลางแจ้งได้ จึงจัดให้มีการเล่นฟุตบอลในร่ มขึ้นโดย
ใช้สนามบาสเกตบอล ในสมัยนั้นจึงเรี ยกการเล่น
ฟุตบอลนั้นว่า อินดอร์ช็อกเกอร์ (indoor soccer)
ปัจจุบนั กีฬาฟุตซอลได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย
จนมีการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยจัดขึ้นครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2508 ณ อเมริ กาใต้
12. ทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอล ประกอบด้วย ทักษะ
การรับลูก ทักษะการเตะ ทักษะการเลี้ยงลูกบอล และ
ทักษะการโหม่งลูกบอล

159
ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้น้ ี นักเรี ยนจะรู้ วา่ …
1. คําสําคัญ ได้แก่ การประเมินสมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกลไก
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา มวยไทย
ฟุตซอล
2. การประเมินสมรรถภาพทางกาย เป็ นตัวบ่งชี้ถึง
ความสามารถทางร่ างกายของตนเองว่ามีความ
สมบูรณ์แข็งแรงของร่ างกาย ความสามารถใน
การเคลื่อนไหว และการทํางานของระบบต่าง ๆ
ในร่ างกายอยูใ่ นระดับใด
3. สมรรถภาพทางกาย คือ ความสามารถของระบบต่าง ๆ
ของร่ างกายในการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล
4. สมรรถภาพทางกลไก คือ ความสามารถของร่ างกาย
ที่ช่วยให้บุคคลสามารถประกอบกิจกรรมทางกาย
โดยเฉพาะการเล่นกีฬาได้ดี
5. วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวกับการเล่ นกีฬา เป็ น
การศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ที่เกี่ยวกับ
กายวิภาคและกลศาสตร์
6. มวยไทย เป็ นกีฬาประเภทบุคคลที่ใช้มือเปล่าในการ
ต่อสู้ อาวุธของกีฬามวยไทยได้แก่ หมัด เท้า เข่า และ
ศอก
7. กีฬาฟุตซอลหรื อการแข่งขันฟุตบอลในร่ มหรื อฟุตบอล
5 คน เป็ นกีฬาประเภททีมที่เล่นระหว่างผูเ้ ล่น 2 ทีม
ทีมละ 5 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนําลูกบอลไปยิงประตู
ของฝ่ ายตรงข้าม

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะนําไปสู่ ความเข้ าใจที่
คงทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้น้ ี นักเรี ยนควรมีทักษะและ
สามารถที่จะ…
1. อธิ บายความสําคัญของการประเมินสมรรถภาพทางกาย
2. อธิ บายความหมายและความสําคัญของการสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก ตัวอย่าง
กิจกรรมสร้างเสริ มความอดทนของระบบไหลเวียน
โลหิ ตและระบบหายใจ การสร้างเสริ มความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ การสร้างเสริ มความยืดหยุน่ หรื อความอ่อนตัว
และการสร้างเสริ มความคล่องแคล่วว่องไว
3. อธิ บายความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา ความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา และรู ปแบบ
การเคลื่อนไหวโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับ
กีฬามวยไทยและกีฬาฟุตซอล
4. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพื่ออธิบายรู ปแบบของการเล่น
กีฬามวยไทยและกีฬาฟุตซอล
5. ร่ วมฝึ กหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมโดยตนเองและเป็ น
หมู่คณะเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ในเรื่ อง การประเมิน
สมรรถภาพทางกาย วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับ
การเล่นกีฬา การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก และกีฬาเพื่อชีวิตแล
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ขั้นที่ 2 หลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าํ หนด
1. ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
– ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับความสําคัญของการประเมินสมรรถภาพทางกาย และวิธีการประเมินสมรรถภาพ
ทางกายของตนเอง
– ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับวิธีการประเมินสมรรถภาพทางจิตของตนเองและการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง สรุ ปความรู้ ลงในกรอบที่กาํ หนดให้
– ศึกษาและนําเสนอความหมายและความสําคัญของการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก และ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง อธิ บายคําลงในกรอบที่กาํ หนด
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ตอบคําถามเพื่อสรุ ปความรู้
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ปฏิบัติแล้ วบันทึ กผลการปฏิบัติลงในตารางที่กาํ หนด
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง วางโปรแกรมสําหรั บการพัฒนา สมรรถภาพทางกลกาย และสมรรถภาพทางกลไก
– ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา และรู ปแบบการเคลื่อนไหวกับกีฬามวยไทย และกีฬาฟุตซอล
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง เขียนแผนภูมิสรุ ปองค์ ความรู้ , จัดทําสมุดภาพ, เขียนแผนที่ความคิด, วิเคราะห์ ภาพรู ปแบบการ
เคลื่อนไหวในกีฬามวยไทยและกีฬาฟุตซอล
– ศึกษาประวัติความเป็ นมา ทักษะพื้นฐาน และกติกาของกีฬามวยไทย
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ระดมความคิดค้ นหาประวัติกีฬามวยไทย
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ทบทวนความรู้ ควบคู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด,
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ทดลองฝึ กปฏิบัติแล้ วสรุ ปผล
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง วาดภาพและอธิ บายทักษะการใช้ เข่ าและการใช้ ศอก
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง วางแผนฝึ กปฏิบัติทักษะกีฬามวยไทย
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ฝึ กเข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬามวยไทย
– ศึกษาประวัติความเป็ นมา ทักษะพื้นฐานและกติกาของกีฬาฟุตซอล
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง จําทําสมุดภาพกีฬาฟุตซอล
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง วางแผนฝึ กปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตซอล
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง สร้ างสรรค์ แบบฝึ กปฏิบัติ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ฝึ กเข้ าร่ วมจัดการแข่ งขันกีฬาฟุตซอล
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2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
• วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– การสนทนาซักถามโดยครู
– การวัดและประเมินผลด้านความรู ้

– การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

• เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– แบบบันทึกการสนทนา
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน
– แบบทดสอบหลังเรี ยน
– แบบทดสอบประจําหน่วย
– แบบทดสอบปลายปี
– แบบวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

3. สิ่ งที่ม่ ุงประเมิน
– ความหมายในการอธิบาย ชี้แจง แปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และนําไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย
การให้ความสําคัญ ใส่ใจในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น และการรู้จกั ตนเอง
– ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพที่ให้ความสําคัญทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
– ความสามารถในการวางแผนปฏิบตั ิ แสดงความคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
และทักษะที่จะช่วยส่งเสริ มการปฏิบตั ิเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย
ขั้นที่ 3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้
• หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 21 การปฐมนิเทศและการประเมินสมรรถภาพทางกาย
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 22 การประเมินสมรรถภาพทางกาย (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 23 การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 24 การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 25 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 26 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 27 กีฬาเพื่อชีวิต
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 28 กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 29 กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 30 กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 31 กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 32 กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 33 กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)

(18 ชั่วโมง)
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– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 34 กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 35 กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 36 กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 37 กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 38 กีฬาเพื่อชีวติ (ต่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 21
การปฐมนิเทศและการประเมินสมรรถภาพทางกาย
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของไทย ปัจจุบนั ยึดแนวคิดของการพัฒนาที่
มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ดังนั้นการสร้างความเข้าใจในขอบข่ายของเรื่ องที่ผเู้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้ รายละเอียด
ในการเรี ยนรู ้ เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ 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 พลศึกษา ได้กาํ หนดองค์ความรู้ไว้ในสาระและ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่สาระที่ 3 มาตรฐาน พ 3.1 และ มาตรฐาน พ 3.1 หากผูเ้ รี ยนมีความรู ้และความเข้าใจใน
เรื่ องดังกล่าวอย่างชัดเจนจะช่วยให้การเรี ยนรู้และการเข้าร่ วมกิจกรรมของผูเ้ รี ยนมีการพัฒนาและบรรลุไปสู่
เป้ าหมาย

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
• วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา (พ 3.1 ม. 4–6/1)
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายเกี่ยวกับข้อตกลงและแนวทางในการศึกษาวิชาพลศึกษาอย่างถูกต้องได้ (K)
2. ระบุวธิ ี การศึกษาและแหล่งความรู้ที่สนับสนุนการเรี ยนรู้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษา
และพลศึกษาทั้งในท้องถิ่นและชุมชนอย่างถูกต้องได้ (P)
3. อธิ บายและระบุเกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยนในวิชาพลศึกษาอย่างถูกต้องได้ (K, P)
4. เข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้กบั ผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจและกระตือรื้ อร้น (A)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้และแนวคิด
เกี่ยวกับ
– ขอบข่ายเนื้อหาในสาระ
การเรี ยนรู้วิชาพลศึกษา
– เจตคติที่มีต่อการศึกษาใน
สาระการเรี ยนรู ้วชิ าพลศึกษา
– ข้อตกลงในการเข้าร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนรู้และ
การปฏิบตั ิกิจกรรม
– แนวทางการสื บค้นความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาพลศึกษา
• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม การประเมิน
ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระและ
มาตรฐาน การเรี ยนรู ้สุข
ศึกษาและพลศึกษา
• ทดสอบความรู้พ้นื ฐานใน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เพิ่มพูน
ทักษะการเคลื่อนไหว
• ซักถามเกี่ยวกับความสําคัญ
และหลักการของกระบวนการ
สร้างเสริ มและดํารง
ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
ของระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย

เครื่องมือวัดและประเมินผล

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล

• แบบประเมินผลการนําเสนข้อมูล/การ • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
อภิปราย/การเขียนแผนที่ความคิด*
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ใบความรู ้ที่ 1*

• แบบทดสอบก่อนเรี ยนหน่วยการ
เรี ยนรู ้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการ
เคลื่อนไหว*/**
• แบบประเมินผลการนําเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด*

• ตามดุลยพินิจของครู

–

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
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วิธีการวัดและประเมินผล
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การปฏิบตั ิกิจกรรมสรุ ป
ความรู้ ลงในกรอบที่กาํ หนดให้

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ
ในใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
รายวิชา พื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู
*/**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
– การปฐมนิเทศ
1. การประเมินสมรรถภาพทางกายและข้อตกลงในการเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา 2 ม. 4–6
1.1 ความหมายและความสําคัญของการประเมินสมรรถภาพทางกาย
1.2 วิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเอง
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6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



ศึกษาเปรี ยบเทียบผลการประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเอง กับ
เกณฑ์มาตรฐานและเพื่อนในชั้นเรี ยน
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับความสําคัญของการประเมินสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางจิต และวิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายของ
ตนเอง
ออกแบบเขียนสรุ ปแผนที่ความคิดหรื อออกแบบสมุดภาพ เพื่อ
นําเสนอความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเอง

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นเตรียมก่อนนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาทําความรู้จกั กัน โดยครู แนะนําตัว แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละคนแนะนําตัว
โดยครู ใช้วิธีเรี ยกชื่อเรี ยงตามกลุ่มตัวอักษร
2. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นคําถามที่กาํ หนด เพื่อตรวจสอบเจตคติ
และประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในวิชาสุ ขศึกษาที่ผา่ 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 ยนการสอนในวิชาพลศึกษา
ตามที่สนใจตัวอย่างเช่น
– ข้อตกลงในการเรี ยน
– มารยาทในการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ร่วมกับเพื่อน
– วิธีเรี ยนให้ประสบผลสําเร็ จ
– การวัดและประเมินผลตลอดจนเกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยนมีแนวปฏิบตั ิอย่างไร ฯลฯ
4. ครู แจกใบความรู ้เรื่ อง สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และใบความรู ้เรื่ อง
การจัดแบ่งหน่วยการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยนใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาให้กบั นักเรี ยน โดยครู อธิ บายและให้ความรู้
เพิ่มเติม
5. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ โดยครู แนะนําแนวทางในการเขียนจดบันทึกลงสมุด
บันทึกให้กบั นักเรี ยน
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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 ยนรู้ 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 ยนให้ระบุคาํ ตอบที่นกั เรี ยนเลือกในแต่ละข้อเรี ยงตามลําดับ เพื่อตรวจสอบความรู ้
ความเข้าใจของนักเรี ยนเบื้องต้น
3. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบเพื่อสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน และระบุ
เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการ
เคลื่อนไหว
4. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นคําถามที่วา่
– การมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะส่งผลต่อคนเราอย่างไร (แนวคําตอบ: ทําให้ มีสุขภาพ
ร่ างกายแข็งแรง มีรูปร่ างสัดส่ วนที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้ เจ็บ)
– การประเมินสมรรถภาพทางกายมีประโยชน์อย่างไร (แนวคําตอบ: ทําให้ ตัวเราทราบถึง
การปฏิบัติของตนเองว่ ามีสมรรถภาพเป็ นอย่ างไร เพื่อจะได้ ใช้ เป็ นแนวทางในการปรั บปรุ ง
พัฒนาและดํารงไว้ ให้ ตนเองมีสมรรถภาพทางกายที่ดี)
(ครู อาจใช้คาํ ถามอื่นที่เหมาะสมกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนได้)
5. ครู นาํ นักเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) ด้วยการวิ่งเหยาะ ๆ ระยะทาง 500 เมตร แล้วกระโดด
ตบเหนือศีรษะ 10 ครั้ง หมุนเหวี่ยงแขนซ้าย–ขวา สลับหน้าหลัง 10 ครั้ง เพื่อเตรี ยมความ
พร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู้ในเรื่ อง ความหมายและความสําคัญของการประเมินสมรรถภาพทางกาย และ
วิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยใช้ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงวิธีการ
ประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเอง ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายตามแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น นาฬิกาจับเวลา
เบาะ เครื่ องวัดแรงบีบมือ เครื่ องมือวัดความอ่อนตัว ฯลฯ ที่ครู เตรี ยมมาประกอบการอธิ บาย
พร้อมทั้งสาธิ ตวิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายในแต่ละการทดสอบ อย่างละเอียด แล้วให้
นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิตาม โดยครู คอยให้คาํ แนะนําและดูแลการปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิด ดังรายละเอียด
ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
1. นักเรี ยนจับคู่กบั เพื่อน แต่ละคู่ผลัดเปลี่ยนกันทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายของตนเอง
โดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ ดังรายละเอียดตามที่ระบุ
ไว้ในหนังสื อเรี ยนหรื อสื่ อการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 พร้อมทั้งจดบันทึกผล
การทดสอบลงในแบบบันทึกที่ครู แจกให้ จากนั้นให้แปลผลว่าตนเองมีสมรรถภาพทางกาย
อยูใ่ นระดับใด พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างเสริ มสมรรถภาพทาง
กายของตนเองตามผลการทดสอบ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. ครู แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมการประเมินสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน
แต่ละคู่และให้คาํ แนะนําที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติม พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถาม
ในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม สรุ ปความรู้ ลงในกรอบที่กาํ หนดให้ ดังรายละเอียดใน
ใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ในท่าการเหยียดและ
ยืดกล้ามเนื้อ จากประสบการณื ผา่ นมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปการประเมินสมรรถภาพทางร่ างกาย ตามลําดับ
3. นักเรี ยนบันทึกสรุ ปความรู้และผลการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่องที่ 1 การประเมินสมรรถภาพทางกาย (ต่ อ) หัวข้ อ
ที่ 1.2 วิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเอง (ต่ อ) ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน
รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต
ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่ างน้ อย 2
ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา แล้วนํามาสนทนารายงาน
ในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเองใน
รู ปแบบอื่น ๆ เพื่อเป็ นการเพิม่ พูนทักษะการเรี ยนรู ้และทบทวนความรู้ในเรื่ องดังกล่าว และ
ควรนําความรู ้ที่ได้รับไปแนะนําแก่สมาชิกในครอบครัวและนําไปปฏิบตั ิดว้ ยตนเองในชีวิต
ประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ
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9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แบบทดสอบความรู้ก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
2. ลานอเนกประสงค์หรื อโรงฝึ กพลศึกษา
3. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงวิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเอง
4. อุปกรณ์ประกอบการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
5. ใบความรู้เรื่ อง การประเมินความเข้ าใจเกี่ยวกับสาระและมาตรฐาน การเรี ยนรู้ สุขศึกษาและ
พลศึกษา
6. ใบกิจกรรมเรื่ อง สรุ ปความรู้ ลงในกรอบที่กาํ หนดให้
7. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
8. แบบฝึ กทักษะ สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จํากัด
10. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 22
การประเมินสมรรถภาพทางกาย (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การประเมินสมรรถภาพทางกายเป็ นตัวชี้วดั ถึงความสามารถของร่ างกายของตนเองว่ามี
ความสมบูรณ์ แข็งแรง ความสามารถในการเคลื่อนไหว และการทํางานของระบบต่าง ๆ ในร่ างกายอยูใ่ น
ระดับใด โดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา (พ 3.1 ม. 4–6/1)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายและระบุวิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเองอย่างถูกต้องได้ (K, P)
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินและการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย (A)
3. แสดงทักษะการประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเองอย่างถูกต้องได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับวิธี
การประเมินสมรรถภาพ
ทางกายของตนเอง

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
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• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
1. การประเมินสมรรถภาพทางกาย (ต่อ)
1.2 วิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเอง (ต่อ)

6. แนวทางบูรณาการ
วิทยาศาสตร์



การงานอาชีพฯ



สื บค้น ค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเอง
และแนวทางการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายของตนเอง
ออกแบบเขียนสรุ ปแผนที่ความคิดหรื อออกแบบสมุดภาพ เพื่อ
นําเสนอความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเอง
และการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายของตนเอง

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อเป็ นการทบทวนความรู ้
2. นักเรี ยนอาสาสมัครประมาณ 3–4 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเพื่อนแสดงท่าทางการ
เคลื่อนไหวในท่าอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่าการเคลื่อนไหวร่ างกายขณะอยูก่ บั ที่
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3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อที่ 1.2 วิธีการ
ประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเอง (ต่ อ) ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้
ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้ วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าว
ร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้องเพิม่ เติม

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู้ในเรื่ อง ความหมายและความสําคัญของการประเมินสมรรถภาพทางกาย และ
วิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยใช้ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงวิธีการ
ประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเอง ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายตามแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น นาฬิกาจับเวลา
เบาะ เครื่ องวัดแรงบีบมือ เครื่ องมือวัดความอ่อนตัว ฯลฯ ที่ครู เตรี ยมมาประกอบการอธิ บาย
พร้อมทั้งสาธิ ตวิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายในแต่ละการทดสอบ อย่างละเอียด แล้วให้
นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิตาม โดยครู คอยให้คาํ แนะนําและดูแลการปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิด ดังรายละเอียด
ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
1. นักเรี ยนจับคู่กบั เพื่อน แต่ละคู่ผลัดเปลี่ยนกันทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายของตนเอง
โดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ ดังรายละเอียดตามที่ระบุ
ไว้ในหนังสื อเรี ยนหรื อสื่ อการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณ์แบบ 2 ม. 4–6 พร้อมทั้ง
จดบันทึกผลการทดสอบลงในแบบบันทึกที่ครู แจกให้ จากนั้นให้แปลผลว่าตนเองมี
สมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับใด พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้าง
เสริ มสมรรถภาพทางกายของตนเองตามผลการทดสอบ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. ครู แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมการประเมินสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน
แต่ละคู่และให้คาํ แนะนําที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติม พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถาม
ในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ครู ให้นกั เรี ยนนําผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของยงยุทธไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถภาพทางกายในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
ของบริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด และช่วยกันตอบคําถาม (ดูรายละเอียอดในสื่อ
การเรี ยนรู ้ PowerPoint) สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 แผนที่ 22 เฟรมที่ 330 ประกอบ)
โดยให้นกั เรี ยน
2. ครู เฉลยคําตอบให้นกั เรี ยนทราบ
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ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ในท่าการเหยียดและ
ยืดกล้ามเนื้อ จากประสบการณื ผา่ นมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปการประเมินสมรรถภาพทางร่ างกาย ตามลําดับ
3. นักเรี ยนบันทึกสรุ ปความรู้และผลการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่องที่ 2 การสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก หัวข้ อที่ 2.1 ความหมายและความสํ าคัญของการสร้ างเสริมสมรรถภาพ
ทางกายและสมรรถภาพทางกลไก และหัวข้ อที่ 2.2 กิจกรรมสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
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 น
ร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา แล้วนํามาสนทนารายงานในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรนําความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินสมรรถภาพทางจิตของตนเอง และการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิตไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันและแนะนําแก่
สมาชิกในครอบครัว

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ลานอเนกประสงค์หรื อโรงฝึ กพลศึกษา
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงวิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเอง
3. อุปกรณ์ประกอบการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 23
การสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก มีความสําคัญต่อการมีสุขภาพที่ดีของบุคคล โดยผู้
ที่มีสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกดีจะสามารถทํางานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
กระฉับกระเฉง ไม่เหน็ดเหนื่อยจนเกินไป อีกทั้งยังทําให้มีความสามารถในการเล่นกีฬาต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย
นักเรี ยนจึงควรสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกอย่างสมํ่าเสมอ โดยยึดหลักการ
ปฏิบตั ิให้ครอบคลุมใน 5 เรื่ อง คือ การสร้างเสริ มความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิ ตและระบบ
หายใจ การสร้างเสริ มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การสร้างเสริ มความทนทานของกล้ามเนื้อ การสร้าง
เสริ มความอ่อนตัว และการสร้างเสริ มความคล่องแคล่วว่องไว เมื่อปฏิบตั ิได้ครบทั้ง 5 เรื่ องดังกล่าว ก็จะ
ส่งผลให้มีร่างกายที่แข็งแรง สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุข

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลที่เกิดต่อผูอ้ ื่นและสังคม
(พ 3.1 ม. 4–6/2)
2. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
(พ 4.1 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมาย ความสําคัญ และกิจกรรมการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางกลไกได้ (K)
2. อธิ บายและระบุตวั อย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิ ตและระบบ
หายใจ ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ ตัวอย่างกิจกรรม
สร้างเสริ มความยืดหยุน่ หรื อความอ่อนตัว และตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความคล่องแคล่วว่องไว
อย่างถูกต้องได้ (K, P)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิตนเพื่อสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางกลไก (A)
4. ปฏิบตั ิตนเพื่อสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกของตนเองตามคําแนะนํา
อย่างสมํ่าเสมอ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
– ความหมายและความ
การสร้างแผนที่ความคิด*
สําคัญของการสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก
– ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ ม
ความอดทนของระบบ
ไหลเวียนโลหิ ตและระบบ
หายใจ
– ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ ม
ความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้อ
– ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ ม
ความยืดหยุน่ หรื อความอ่อนตัว
– ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ ม
ความคล่องแคล่วว่องไว
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุในใบ
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
กิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
การปฏิบตั ิกิจกรรม อธิ บาย
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
คําลงในกรอบที่ กาํ หนด
ม. 4–6*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
2. การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
2.1 ความหมายและความสําคัญของการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
2.2 กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
1) ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิ ตและระบบหายใจ
2) ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ
3) ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความยืดหยุน่ หรื อความอ่อนตัว
4) ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความคล่องแคล่วว่องไว

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย



พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการสร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกายและสมรรถภาพทางกลไก

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อเป็ นการทบทวนความรู ้
2. นักเรี ยนอาสาสมัครประมาณ 3–4 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเพื่อนแสดงท่าทางการ
เคลื่อนไหวในท่าอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่าการเคลื่อนไหวร่ างกายขณะอยูก่ บั ที่
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในเรื่องที่ 2 การสร้ างเสริม
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก หัวข้ อที่ 2.1 ความหมายและความสํ าคัญของ
การสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก และหัวข้ อที่ 2.2 กิจกรรมสร้ าง
เสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
ให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่ วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้ วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าว
ร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
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ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิ ตและ
ระบบหายใจ ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ ตัวอย่าง
กิจกรรมสร้างเสริ มความยืดหยุน่ หรื อความอ่อนตัว และตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความ
คล่องแคล่วว่องไว โดยใช้ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงการปฏิบตั ิกิจกรรม ประกอบการอธิบาย
พร้อมทั้งสาธิตวิธีการปฏิบตั ิและให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามทีละขั้นตอน ดังรายละเอียดใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมการ
สร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกตามฐานศึกษาในประเด็นที่กาํ หนด
โดยปฏิบตั ิที่สนามกีฬาหรื อบริ เวณที่ครู กาํ หนด และให้นกั เรี ยนแต่ละคนบันทึกผลการปฏิบตั ิ
กิจกรรมลงในแบบบันทึกที่ครู เตรี ยมมา ในเวลาที่ครู กาํ หนด โดยครู คอยดูแลการปฏิบตั ิ
อย่างใกล้ชิด
ฐานศึกษาที่ 1 เรื่ อง กิจกรรมการสร้างเสริ มความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิ ตและ
ระบบหายใจ
ฐานศึกษาที่ 2 เรื่ อง ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ
ฐานศึกษาที่ 3 เรื่ อง ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความยืดหยุน่ หรื อความอ่อนตัว
ฐานศึกษาที่ 4 เรื่ อง ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความคล่องแคล่วว่องไว
2. ครู แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนและให้ความรู ้และคําแนะนําที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม อธิ บายคําลงในกรอบที่กาํ หนด ดังรายละเอียดใน
ใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ในท่าการเหยียดและ
ยืดกล้ามเนื้อ จากประสบการณื ผา่ นมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความหมาย ความสําคัญ และกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพทางกลไก ตามลําดับ
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3. นักเรี ยนบันทึกสรุ ปความรู้และผลการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
4. มอบหมายให้ นักเรียนร่ วมกันปฏิบัตกิ จิ กรรม ตอบคําถามเพือ่ สรุปความรู้ ดังรายละเอียดใน
ใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
แล้ วนํามาเสนอในการเรียนครั้งต่ อไป
5. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่องที่ 2 การสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก (ต่ อ) หัวข้ อที่ 2.3 การวางแผนและปฏิบัตติ ามแผนการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายและสมรรถภาพทางกลไก ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม.4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ
มาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่
ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา แล้วนํามาสนทนารายงานในการเรียนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรนําความรู้เกี่ยวกับตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความอดทนของระบบไหลเวียน
โลหิ ตและระบบหายใจ ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความแข็งแรงและความอดทนของ
กล้ามเนื้อ ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความยืดหยุน่ หรื อความอ่อนตัว และตัวอย่างกิจกรรม
สร้างเสริ มความคล่องแคล่วว่องไว ไปแนะนําแก่สมาชิกในครอบครัวและนําไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงการปฏิบตั ิกิจกรรมตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความอดทนของ
ระบบไหลเวียนโลหิ ตและระบบหายใจ ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความแข็งแรงและ
ความอดทนของกล้ามเนื้อ ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความยืดหยุน่ หรื อความอ่อนตัว และ
ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความคล่องแคล่วว่องไวด้วยวิธีต่าง ๆ
2. อุปกรณ์ประกอบการปฏิบตั ิกิจกรรมการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง
กลไก เช่น เบาะ ราวเดี่ยว กรวย
3. ลานอเนกประสงค์/โรงฝึ กพลศึกษา/สนามหรื อลู่วงิ่ ประกอบการปฏิบตั ิกิจกรรมการสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง อธิ บายคําลงในกรอบที่กาํ หนด
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 24
การสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การวางแผนเป็ นการกําหนดวัตถุประสงค์และวิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางกลไกไว้ล่วงหน้าว่าจะทําอะไร ทําอย่างไร ทําเมื่อไหร่ ทําวิธีใด ใครเป็ นผูท้ าํ และจะมีการทําอย่างไร
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลที่เกิดต่อผูอ้ ื่นและสังคม
(พ 3.1 ม. 4–6/2)
2. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
(พ 4.1 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายการวางแผนและปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกได้ (K)
2. อธิ บายและระบุการวางแผนและปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง
กลไกอย่างถูกต้องได้ (K, P)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิตนเพื่อสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางกลไก (A)
4. ปฏิบตั ิตนเพื่อสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกของตนเองตามคําแนะนํา
อย่างสมํ่าเสมอ (P)

182

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับการ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
วางแผนและปฏิบตั ิตามแผน
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
พัฒนาสมรรถภาพทางกายและ การสร้างแผนที่ความคิด*
สมรรถภาพทางกลไก
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุในใบ
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
กิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
การปฏิบตั ิกิจกรรม
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
– ตอบคําถามเพื่อสรุ ปความรู้
– ปฏิบัติแล้ วบันทึ กผลการปฏิบัติ ม. 4–6*
ลงในตารางที่กาํ หนด
– วางแผนโปรแกรมสําหรั บการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพทางกลไก

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
2. การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก (ต่อ)
2.3 การวางแผนและปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
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6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย



พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับการวางแผนและปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพทางกลไก

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาร่ วมกันเพื่อทบทวนความรู้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมและการเรี ยนรู ้ใน
การเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
2. นักเรียนแต่ ละกลุ่มผลัดเปลีย่ นกันส่ งตัวแทนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม ตอบ
คําถามเพือ่ สรุปความรู้ ตามได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมาหน้ าชั้นเรียน
3. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยแนวคําตอบที่ถูกต้องในการปฏิบตั ิกิจกรรม ตอบคําถามเพื่อสรุ ป
ความรู้ โดยให้นกั เรี ยนที่ปฏิบตั ิไม่ถูกต้องแก้ไขคําตอบให้ถูกต้อง
4. นักเรี ยนอาสาสมัครประมาณ 3–4 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเพื่อนแสดงท่าทางการ
เคลื่อนไหวในท่าอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่าการเคลื่อนไหวร่ างกายขณะอยูก่ บั ที่
5. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในเรื่องที่ 2 การสร้ างเสริม
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก (ต่อ) หัวข้ อที่ 2.3 การวางแผนและปฏิบัตติ าม
แผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับ
มอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบ
คําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางกลไกประกอบการอธิบาย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6
2. ครู อธิ บายแนวทางการวางแผนและปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางกลไก ให้นกั เรี ยนดูเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเป็ นแนวทางในการจัดขั้นการวางแผน
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สั ปดาห์ ที่ 1
วัน/เดือน/ปี
วันจันทร์ 19 ธันวาคม 2559

รายการจัดกิจกรรมสร้ างเสริมความ
อดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและ
ระบบหายใจ
– วิ่งระยะไกล

วันอังคาร 20 ธันวาคม 2559

– ว่ายนํ้า

วันพุธ 21 ธันวาคม 2559

– เตะฟุตบอล

วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559

– เดินเร็ว

วันศุกร์ 23 ธันวาคม 2559

– เต้นแอโรบิก

วิธีการปฏิบตั ิ
– ปฏิบตั ิทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
เป็ น 60 นาที
– ปฏิบตั ิทุกวันอังคารของสัปดาห์
เป็ นเวลา 30 นาที
– ปฏิบตั ิทุกวันพุธของสัปดาห์
เป็ นเวลา 60 นาที
– ปฏิบตั ิทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์
เป็ นเวลา 60 นาที
– ปฏิบตั ิทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์
เป็ นเวลา 30 นาที

3. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิม่ เติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันระดมการเขียนโปรแกรมการวางแผน
พัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก โดยมีกิจกรรมที่ใช้สร้างเสริ มความ
อดทนของระบบไหลเวียนโลหิ ตและระบบหายใจ สร้างเสริ มความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้อ สร้างเสริ มความยืดหยุน่ หรื อความอ่อนตัว และสร้างเสริ มความคล่องแคล่ว
ว่องไวในเวลาที่ครู กาํ หนด
2. ครู แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนและให้ความรู้และคําแนะนําที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม ปฏิบัติแล้ วบันทึกผลการปฏิบัติลงในตารางที่กาํ หนด และ
กิจกรรม วางแผนโปรแกรมสําหรั บการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกลไก
ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ในท่าการเหยียดและ
ยืดกล้ามเนื้อ จากประสบการณื ผา่ นมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปการวางแผนและปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก ตามลําดับ
3. นักเรี ยนบันทึกสรุ ปความรู้และผลการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
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4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่องที่ 3 วิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวกับการเล่นกีฬา
หัวข้ อที่ 3.1 ความหมายและความสํ าคัญของวิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหว และหัวข้ อที่ 3.2
ความสั มพันธ์ ระหว่ างวิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวกับการเล่นกีฬา ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน
รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 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 แล้วนํามาสนทนารายงานใน
การเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรนําความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก ไปแนะนําแก่สมาชิกในครอบครัวและนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างสมํ่าเสมอ

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ตารางแสดงตัวอย่างขั้นตอนการวางแผน
2. ใบกิจกรรมเรื่ อง ตอบคําถามเพื่อสรุ ปความรู้
3. ใบกิจกรรมเรื่ อง ปฏิบัติแล้ วบันทึกผลการปฏิบัติลงในตารางที่กาํ หนด
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง วางแผนโปรแกรมสําหรั บการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางกลไก
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 25
วิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวกับการเล่ นกีฬา
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับกาย
วิภาคและกลศาสตร์ การศึกษาในเรื่ องดังกล่าวจะทําให้เข้าใจกลไกการเคลื่อนไหวร่ างกายในขณะเล่นกีฬา
แต่ละชนิดที่ถูกต้อง รวมถึงผิดลักษณะ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการเคลื่อนไหว ทําให้
เกิดประสิ ทธิภาพในการเล่นกีฬา รวมถึงป้ องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา (พ 3.1 ม. 4–6/1)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับ
การกีฬาได้ (K)
2. อธิ บายและวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา
อย่างถูกต้องได้ (K, P)
3. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬาร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นด้วยความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ (A)
4. นําหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬาและรู ปแบบการเคลื่อนไหวกับกีฬา
ไปประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
– ความหมายและความสําคัญ
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
ของวิทยาศาสตร์การ
การสร้างแผนที่ความคิด*
เคลื่อนไหว
– ความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับ
การเล่นกีฬา

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ตรวจสอบความถูกต้องของการ • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุในใบ
ปฏิบตั ิกิจกรรมเขียนแผนภูมิ
กิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
สรุ ปองค์ ความรู้
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6*
• ตรวจสอบความถูกต้องของการ • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุในใบ
ปฏิบตั ิกิจกรรมจัดทําสมุดภาพ
กิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6*

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู
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5. สาระการเรียนรู้
3. วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา
3.1 ความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย



วิทยาศาสตร์



ศิลปะ



พูดคุยเกี่ยวกับหลักการของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการ
การเล่นกีฬาที่นาํ มาใช้กบั นักกีฬาไทย
สื บค้น ค้นคว้าเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับ
ความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และ
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา
จัดทําสมุดภาพรวบรวมความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบการเคลื่อนไหวกับ
การเล่นกีฬา

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อเป็ นการทบทวนความรู ้
2. นักเรี ยนอาสาสมัครประมาณ 3–4 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเพื่อนแสดงท่าทางการ
เคลื่อนไหวในท่าอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่าการเคลื่อนไหวร่ างกายขณะอยูก่ บั ที่
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในเรื่องที่ 3 วิทยาศาสตร์
การเคลือ่ นไหวกับการเล่นกีฬา หัวข้ อที่ 3.1 ความหมายและความสํ าคัญของวิทยาศาสตร์
การเคลือ่ นไหว และหัวข้ อที่ 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่างวิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวกับการเล่น
กีฬา ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่ วงหน้ าในการเรียนครั้งที่
ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ อง
เพิม่ เติม

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู อธิ บายความรู้ในเรื่ อง ความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และ
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา โดยใช้ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์
แสดงตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา ประกอบ
คําอธิ บาย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
• ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้
– การมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะส่งผลดีต่อระบบใดบ้างในร่ างกาย ( แนวคําตอบ: ส่ งผลดี
ต่ อระบบกระดูก ระบบกล้ ามเนือ้ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิ ต และระบบประสาท)
– การเคลื่อนไหวร่ างกายเริ่ มจากการทํางานของระบบใดเป็ นระบบแรก (คําตอบ: ระบบ
ประสาท)
(ครู อาจใช้คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้)

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม เขียนแผนภูมิสรุ ปองค์ ความรู้ และกิจกรรม จัดทําสมุดภาพ
ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ในท่าการเหยียดและ
ยืดกล้ามเนื้อ จากประสบการณื ผา่ นมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และ
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา ตามลําดับ
3. นักเรี ยนบันทึกสรุ ปความรู้และผลการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
4. มอบหมายให้ นักเรียนร่ วมกันปฏิบัตกิ จิ กรรม เขียนแผนที่ความคิด ดังรายละเอียดในใบกิจกรรม
ที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 แล้วนํามา
เสนอในการเรียนครั้งต่ อไป
5. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่องที่ 3 วิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวกับการเล่นกีฬา (ต่ อ)
หัวข้ อที่ 3.3 รูปแบบการเคลือ่ นไหวโดยใช้ หลักวิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวกับกีฬามวยไทยและ
กีฬาฟุตซอล ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4–6
หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และ
จดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอย
และหลักฐานในการศึกษา แล้วนํามาสนทนารายงานในการเรียนครั้งต่ อไป
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนนําความรู ้ในเรื่ อง วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา ไปปรับใช้ในการเล่น
กีฬาและในชีวิตประจําวัน
2. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่ อง วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา เพิ่มเติม
นอกเหนือจากในบทเรี ยนที่ได้ศึกษาผ่านมา เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนทักษะการเรี ยนรู ้ในเรื่ อง
ดังกล่าว

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวกับการ
เล่นกีฬา
2. ใบกิจกรรมเรื่ อง เขียนแผนภูมิสรุ ปองค์ ความรู้
3. ใบกิจกรรมเรื่ อง จัดทําสมุดภาพ
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จํากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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

(ครู ผสู้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 26
วิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวกับการเล่ นกีฬา (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับกาย
วิภาคและกลศาสตร์ การศึกษาในเรื่ องดังกล่าวจะทําให้เข้าใจกลไกการเคลื่อนไหวร่ างกายในขณะเล่นกีฬา
แต่ละชนิดที่ถูกต้อง รวมถึงผิดลักษณะ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพของการเคลื่อนไหว ทําให้
เกิดประสิ ทธิภาพในการเล่นกีฬา รวมถึงป้ องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา (พ 3.1 ม. 4–6/1)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายรู ปแบบการเคลื่อนไหวโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับกีฬามวยไทยและกีฬา
ฟุตซอลได้ (K)
2. อธิ บายและวิเคราะห์ถึงรู ปแบบการเคลื่อนไหวโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับกีฬา
มวยไทยแลกีฬาฟุตซอลอย่างถูกต้องได้ (K, P)
3. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬาร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นด้วยความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ (A)
4. นําหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬาและรู ปแบบการเคลื่อนไหวกับกีฬา
มวยไทยและกีฬาฟุตซอลไปประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ • แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/ คุณภาพ 4 ขึ้นไป
การเคลื่อนไหวโดยใช้หลัก
การสร้างแผนที่ความคิด*
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับ
กีฬามวยไทยและกีฬาฟุตซอล
• ตรวจสอบความถูกต้องของการ • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุในใบ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ปฏิบตั ิกิจกรรม เขียนแผนที่
กิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
ความคิด
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6*
• ตรวจสอบความถูกต้องของการ • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุในใบ • ตามดุลยพินิจของครู
ปฏิบตั ิกิจกรรมวิเคราะห์ ภาพ
กิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
รู ปแบบการเคลื่อนไหวในกีฬา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
มวยไทยและกีฬาฟุตซอล
ม. 4–6*
*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
3. วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา (ต่อ)
3.3 รู ปแบบการเคลื่อนไหวโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับกีฬามวยไทยและกีฬาฟุตซอล
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6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย



วิทยาศาสตร์



พูดคุยเกี่ยวกับหลักการของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการ
การเล่นกีฬาที่นาํ มาใช้กบั นักกีฬาไทย
สื บค้น ค้นคว้าเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับ
การเล่นกีฬาและรู ปแบบการเคลื่อนไหวกับกีฬามวยไทยและกีฬา
ฟุตซอล

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาร่ วมกันเพื่อทบทวนความรู้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมและการเรี ยนรู ้ใน
การเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
2. นักเรียนแต่ ละกลุ่มผลัดเปลีย่ นกันส่ งตัวแทนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม
เขียนแผนที่ความคิด ตามได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมาหน้ าชั้นเรียน
3. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยแนวคําตอบที่ถูกต้องในการปฏิบตั ิกิจกรรม เขียนแผนที่ความคิด
โดยให้นกั เรี ยนที่ปฏิบตั ิไม่ถูกต้องแก้ไขคําตอบให้ถกู ต้อง
4. นักเรี ยนอาสาสมัครประมาณ 3–4 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเพื่อนแสดงท่าทางการ
เคลื่อนไหวในท่าอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่าการเคลื่อนไหวร่ างกายขณะอยูก่ บั ที่
5. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในเรื่องที่ 3 วิทยาศาสตร์
การเคลือ่ นไหวกับการเล่นกีฬา (ต่ อ) หัวข้ อที่ 3.3 รูปแบบการเคลือ่ นไหวโดยใช้ หลัก
วิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวกับกีฬามวยไทยและกีฬาฟุตซอล ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับ
มอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบ
คําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู อธิ บายความรู้ในเรื่ อง ความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว รู ปแบบ
การเคลื่อนไหวโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับกีฬามวยไทยและกีฬาฟุตซอล โดย
ใช้ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับ
การเล่นกีฬา ประกอบคําอธิ บาย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยนหรื อสื่ อการเรี ยนรู้ สุขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
• ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้
– วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมีความจําเป็ นสําหรับการเล่นกีฬาหรื อไม่ อย่างไร
(แนวคําตอบ: มี เพราะ การเคลื่อนไหวสามารถนํามาประยุกต์ ใช้ กับนักกีฬาจะช่ วยแก้ ไข
ข้ อบกพร่ องของการเคลื่อนไหวให้ นักกีฬา ก่ อให้ เกิดประสิ ทธิ ภาพสูงสุด)
– อันตรายที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ผดิ ลักษณะในการเล่นกีฬามีอะไรบ้าง (แนวคําตอบ:
เอี ย้ วคออย่ างกะทันหั น ก้ มตัวอย่ างรวดเร็ ว เป็ นต้ น)
(ครู อาจใช้ คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้ )

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม วิเคราะห์ ภาพรู ปแบบการเคลื่อนไหวในกีฬามวยไทยและกีฬา
ฟุตซอล ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ในท่าการเหยียดและ
ยืดกล้ามเนื้อ จากประสบการณื ผา่ นมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปรู ปแบบการเคลื่อนไหวโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับ
กีฬามวยไทยและกีฬาฟุตซอล ตามลําดับ
3. นักเรี ยนบันทึกสรุ ปความรู้และผลการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่องที่ 4 กีฬาเพือ่ ชีวติ หัวข้ อที่ 4.1 กีฬามวยไทย หัวข้ อ
ย่ อยที่ 1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของกีฬามวยไทย และหัวข้ อย่อยที่ 2 กติกาการแข่ งขันและมารยาท
ในการเล่นและดูกฬ
ี ามวยไทย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม.4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ
มาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่
ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา แล้วนํามาสนทนารายงานในการเรียนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนนําความรู ้ในเรื่ อง วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา ไปปรับใช้ในการเล่น
กีฬาและในชีวิตประจําวัน
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9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงตัวอย่าง การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬาและรู ปแบบการเคลื่อนไหว
กับกีฬามวยไทยและกีฬาฟุตซอล
2. ใบกิจกรรมเรื่ อง เขียนแผนที่ความคิด
3. ใบกิจกรรมเรื่ อง วิเคราะห์ ภาพรู ปแบบการเคลื่อนไหวในกีฬามวยไทยและกีฬาฟุตซอล
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จํากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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

(ครู ผสู้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27
กีฬาเพือ่ ชีวติ
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
กิจกรรมกีฬา เป็ นกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับว่ามีส่วนร่ วมส่งเสริ มและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนเราได้เป็ นอย่างดี ปัจจุบนั กิจกรรมกีฬามีรูปแบบที่หลากหลาย มีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา
รู ปแบบการเล่น กฎ กติกามากขึ้น กีฬาบางชนิดได้รับความนิยมจนได้พฒั นาจากรู ปแบบกีฬาสมัครเล่นมา
อยูใ่ นรู ปของกีฬาอาชีพ
กีฬามวยไทยเป็ นกีฬาไทยชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็ นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่ใช้อวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่ างกายเป็ นอาวุธในการต่อสู้ การศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานของกีฬามวยไทย นอกจากผูฝ้ ึ กจะได้
สร้างเสริ มสุขภาพแล้ว ยังถือได้วา่ เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการสื บสานและอนุรักษ์กีฬาไทยที่ทรงคุณค่าอีกด้วย

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. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลหรื อคู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด (พ 3.1 ม. 4–6/3)
4. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
5. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
6. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
7. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
8. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)
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3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายประวัติความเป็ นมา ตลอดจนกติกาการแข่งขันและมารยาทในการเล่นกีฬามวยไทยได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา ตลอดจนกติกาการแข่งขันและ
มารยาทในการเล่นกีฬามวยไทยร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจและมีระเบียบวินยั (A)
3. สื่ อสารเพื่ออธิบายประวัติความเป็ นมา ตลอดจนกติกาการแข่งขันและมารยาทในการเล่นกีฬา
มวยไทยให้ผอู้ ื่นเข้าใจได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
– ประวัติความเป็ นมาของ
การสร้างแผนที่ความคิด*
กีฬามวยไทย
– กติกาการแข่งขันและมารยาท
ในการเล่นกีฬามวยไทย
• ตรวจสอบความถูกต้องของการ • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุในใบ
ปฏิบตั ิกิจกรรม ระดมความคิ ด
กิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
ค้ นหาประวัติกีฬามวยไทย
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู
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5. สาระการเรียนรู้
4. กีฬาเพื่อชีวิต
4.1 มวยไทย
1. ประวัติความเป็ นมาของกีฬามวยไทย
2. กติกาการแข่งขันและมารยาทในการเล่นและดูกีฬามวยไทย

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



พูดคุยเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของกีฬามวยไทย ซึ่งเป็ น
การพูดคุยเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของกีฬามวยไทย ซึ่งเป็ นศิลปะ
การต่อสูป้ ้ องกันตัวของไทย
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา ตลอดจนกติกาการแข่งขันและมารยาทใน
การเล่นกีฬามวยไทย
ออกแบบและตกแต่งสมุดภาพรวบรวมภาพนักกีฬามวยไทยที่มี
ชื่อเสี ยงของไทย

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาร่ วมกันเพื่อทบทวนความรู้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมและการเรี ยนรู ้ใน
การเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
2. นักเรี ยนอาสาสมัครประมาณ 3–4 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเพื่อนแสดงท่าทางการ
เคลื่อนไหวในท่าอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่าการเคลื่อนไหวร่ างกายขณะอยูก่ บั ที่
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในเรื่องที่ 4 กีฬาเพือ่ ชีวติ
หัวข้ อที่ 4.1 กีฬามวยไทย หัวข้ อย่อยที่ 1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของกีฬามวยไทย และหัวข้ อย่อย
ที่ 2 กติกาการแข่ งขันและมารยาทในการเล่นและดูกฬ
ี ามวยไทย ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับ
มอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบ
คําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
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ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู สุ่มนักเรี ยน 2–3 คน ให้ออกมานําเสนอความรู้เกี่ยวกับกีฬามวยไทยตามที่ได้ไปศึกษามา
ล่วงหน้าให้เพื่อน ๆ ฟังหน้าชั้นเรี ยน โดยให้เพื่อน ๆ แสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
2. ครู ให้ความรู้ในเรื่ อง มวยไทย ในหัวข้อประวัติความเป็ นมาของกีฬามวยไทย ตลอดจนกติกา
การแข่งขันและมารยาทในการเล่นกีฬามวยไทย โดยใช้ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงการเล่นหรื อ
การแข่งขันกีฬามวยไทย ตลอดจนนักกีฬามวยไทยที่มีชื่อเสี ยง และอุปกรณ์การเล่นของจริ ง
ประกอบการอธิ บาย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6 และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม
3. ครูให้ ความรู้เสริมอาเซียนเกีย่ วกับกีฬามวยไทย โดยอธิบายว่ า มวยไทยเป็ นศิลปะการต่ อสู้ ของ
ประเทศไทย ที่ใช้ หมัด ศอก แขนท่ อนล่าง เท้ า แข้ ง ฝ่ ามือ ฝ่ าเท้ า ศีรษะ และลําตัวในการต่ อสู้
ซึ่งศิลปะการต่ อสู้ ลกั ษณะนีส้ ามารถพบเห็นได้ หลายประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ตัวอย่าง
เช่ น ประเทศกัมพูชาเรียกว่ า ประดัญเซเรีย (Pradal Serey) หรือขอมมวย ส่ วนประเทศลาว
เรียกว่ า มวยลายลาว (มวยเสื อลากหาง)
4. ครูให้ ความรู้เสริมอาเซียนเกีย่ วกับกีฬามวยไทย โดยอธิบายว่ า นอกจากคนไทยที่จะสนใจกีฬา
มวยไทยแล้ ว ยังมีประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศต่ าง ๆ ในโลกที่ให้ ความสนใจกับกีฬา
มวยไทยของบ้ านเราด้ วย โดยนักกีฬามวยไทยชาวอาเซียนที่โดดเด่ นและมีชื่อเสี ยง ได้ แก่ คิม
ข่ าน ซากิ (Kim Khan Zaki) หรือใช้ ชื่อว่ า “แซ็ก” ซึ่งมาจากฉายา “ซิกแซ็ก” เป็ นนักกีฬามวย
ไทยชาวสิ งคโปร์ รุ่นจูเนียร์ มดิ เดิลเวท รวมทั้งเป็ นครูฝึกสอนมวยไทยส่ วนบุคคลด้ วย ผลงาน
สร้ างชื่อเสี ยงของแซ็ก ได้ แก่ การได้ รับรางวัลชนะเลิศการแข่ งขันมวยไทยต้ านภัยยาเสพติด ปี
2549 และเคยทําการฝึ กฝนที่สภามวยไทยโลกเป็ นเวลาหกเดือนก่อนกลับสู่ สิงคโปร์

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาและสรุ ปความรู ้ในเรื่ อง มวยไทย
ตามประเด็นที่กาํ หนด โดยใช้ขอ้ มูลจากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6 ประกอบ และใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
กลุ่มที่ 1 เรื่ อง ประวัติความเป็ นมาของกีฬามวยไทย
กลุ่มที่ 2 เรื่ อง กติกาการแข่ งขันและมารยาทในการเล่ นกีฬามวยไทย
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันส่งตัวแทนออกมาสรุ ปผลการศึกษาค้นคว้าให้เพื่อน ๆ ฟัง
หน้าชั้นเรี ยน โดยใช้ภาพประกอบตามที่ครู เตรี ยมมาให้ประกอบการรายงานผล และเปิ ด
โอกาสให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรี ยนสอบถามในประเด็นที่ สงสัยเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม ระดมความคิดค้ นหาประวัติกีฬามวยไทย ดังรายละเอียดใน
ใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ในท่าการเหยียดและ
ยืดกล้ามเนื้อ จากประสบการณื ผา่ นมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับกีฬามวยไทย ตามลําดับ
3. นักเรี ยนบันทึกสรุ ปความรู้และผลการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่องที่ 4 กีฬาเพือ่ ชีวติ (ต่ อ) หัวข้ อที่ 4.1 กีฬามวยไทย
(ต่ อ) หัวข้ อย่อยที่ 3 ทักษะพืน้ ฐานของกีฬามวยไทย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชา
พืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต
ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่ างน้ อย 2
ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา แล้ วนํามาสนทนารายงาน
ในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรไปศึกษาค้นคว้าความรู ้ในเรื่ อง ประวัติความเป็ นมาของกีฬามวยไทย ตลอดจน
กติกาการแข่งขันและมารยาทในการเล่นกีฬามวยไทยเพิ่มเติมจากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนและทบทวนความรู ้

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงการเล่นหรื อการแข่งขันกีฬามวยไทยและนักกีฬามวยไทยที่มีชื่อเสี ยง
2. อุปกรณ์การเล่นกีฬามวยไทย
3. ใบกิจกรรมเรื่ อง ระดมความคิดค้ นหาประวัติกีฬามวยไทย
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 28
กีฬาเพือ่ ชีวติ (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การเล่นกีฬามวยไทย นอกจากผูเ้ ล่นควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็ น
มาแล้ว เพื่อให้การเล่นกีฬาดังกล่าวเป็ นไปได้ดว้ ยดี ในระดับเบื้องต้นผูเ้ ล่นจึงควรศึกษาทําความเข้าใจ
ตลอดจนฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยด้วย จะช่วยทําให้ผเู ้ ล่นมีทกั ษะในการเล่นที่ถูกต้อง
ปลอดภัย และเกิดความชํานาญในทักษะพื้นฐาน ซึ่งจะส่งผลทําให้การเล่นกีฬามวยไทยในระดับที่สูงขึ้น
ไปเป็ นไปได้ดว้ ยดีและมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ซึ่งทักษะพื้นฐานที่จาํ เป็ นสําหรับการเล่นกระบี่กระบอง
ได้แก่ การไหว้ครู และร่ ายรํามวยไทย การกําหมัด การตั้งท่าหรื อการจดมวย การใช้หมัด การใช้เท้า การใช้
เข่า การใช้ศอก และแม่ไม้มวยไทย

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. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลหรื อคู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด (พ 3.1 ม. 4–6/3)
4. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
5. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
6. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
7. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
8. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายลักษณะท่าทางและแนวทางการปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยอย่างถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ อง ทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความ
สนใจและมีระเบียบวินยั (A)
3. แสดงทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยอย่างถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับทักษะ
พื้นฐานของกีฬามวยไทย
ในการไหว้ครู และร่ ายรํา
มวยไทยท่าพรหมสี่ หน้า
การกําหมัด และการตั้งท่า
หรื อการจดมวย
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การปฏิบตั ิกิจกรรมทบทวน
ความรู้ ควบคู่การพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุในใบ
กิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6*

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
4.1 มวยไทย (ต่อ)
3. ทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทย
1) การไหว้ครู และร่ ายรํามวยไทย
2) การกําหมัด
3) การตั้งท่าหรื อการจดมวย
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6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาไทย



พูดคุยเกี่ยวกับความสําคัญของการฝึ กทักษะกีฬามวยไทย ซึ่ งเป็ น
ศิลปะการต่อสูป้ ้ องกันตัวของไทย
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับการฝึ กทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทย

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาร่ วมกันเพื่อทบทวนความรู้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมและการเรี ยนรู ้ใน
การเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
2. นักเรี ยนอาสาสมัครประมาณ 3–4 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเพื่อนแสดงท่าทางการ
เคลื่อนไหวในท่าอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่าการเคลื่อนไหวร่ างกายขณะอยูก่ บั ที่
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในเรื่องที่ 4 กีฬาเพือ่ ชีวติ
(ต่ อ) หัวข้ อที่ 4.1 กีฬามวยไทย (ต่อ) หัวข้ อย่ อยที่ 3 ทักษะพืน้ ฐานของกีฬามวยไทย ที่สงสั ย
หรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้
เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู อธิ บายความรู้เรื่ อง ทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทย ในการไหว้ครู และร่ ายรํามวยไทยท่า
พรหมสี่ หน้า การกําหมัด และการตั้งท่าหรื อการจดมวย โดยใช้ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงทักษะ
การไหว้ครู และร่ ายรํามวยไทยท่าพรหมสี่ หน้า การกําหมัด และการตั้งท่าหรื อการจดมวยในกีฬา
มวยไทยประกอบการอธิ บาย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6 จากนั้นสาธิ ตวิธีการปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนดูและให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิตาม โดย
ครู คอยให้คาํ แนะนําและดูแลการปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิด
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันฝึ กทักษะในการไหว้ครู และร่ ายรํามวยไทย
ท่าพรหมสี่ หน้า การกําหมัด และการตั้งท่าหรื อการจดมวย ตามที่ครู อธิบายและสาธิต
ตามลําดับ ในเวลาที่ครู กาํ หนด โดยครู คอยให้คาํ แนะนําและดูแลการปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิด
2. ครู แสดงความคิดเห็นต่อการฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยนและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม ทบทวนความรู้ ควบคู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
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2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู ้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ในท่าการเหยียดและ
ยืดกล้ามเนื้อ จากประสบการณื ผา่ นมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับกีฬามวยไทย ตามลําดับ
3. นักเรี ยนบันทึกสรุ ปความรู้และผลการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่องที่ 4 กีฬาเพือ่ ชีวติ (ต่ อ) หัวข้ อที่ 4.1 กีฬามวยไทย
(ต่ อ) หัวข้ อย่อยที่ 3 ทักษะพืน้ ฐานของกีฬามวยไทย (ต่ อ) การใช้ หมัด การใช้ เท้ า การใช้ เข่ า และ
การใช้ ศอก ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4–6 หรือ
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และ
จดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอย
และหลักฐานในการศึกษา แล้วนํามาสนทนารายงานในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรไปฝึ กทักษะการไหว้ครู และร่ ายรํามวยไทยท่าพรหมสี่ หน้า การกําหมัด และการตั้ง
ท่าหรื อการจดมวยในกีฬามวยไทยตามที่ได้ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิผา่ นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ทบทวนความรู ้

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงทักษะการไหว้ครู และร่ ายรํามวยไทยท่าพรหมสี่ หน้า การกําหมัด
และการตั้งท่าหรื อการจดมวย
2. สนามหญ้าหรื อลานอเนกประสงค์หรื อโรงฝึ กพลศึกษา
3. อุปกรณ์การเล่นกีฬามวยไทย
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง ทบทวนความรู้ ควบคู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 29
กีฬาเพือ่ ชีวติ : มวยไทย (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
นอกจากทักษะการไหว้ครู และร่ ายรํามวยไทย การกําหมัด และการตั้งท่าหรื อการจดมวยในกีฬา
มวยไทยดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีทกั ษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยที่สาํ คัญอีกหลายด้านที่ผฝู ้ ึ กหรื อผูเ้ ล่นกีฬา
มวยไทยควรได้ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิ ได้แก่ ทักษะการใช้หมัด การใช้เท้า การใช้เข่า และการใช้ศอก ซึ่ง
แต่ละทักษะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ผูเ้ ล่นจึงควรจะศึกษาทําความเข้าใจให้ถูกต้องและฝึ กฝน
ปฏิบตั ิจนคล่องแคล่ว เพื่อพัฒนาการเล่นของตนเองและเพื่อความปลอดภัยของทั้งตนเองและผูร้ ่ วมเล่น
คนอื่น ๆ ด้วย

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. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลหรื อคู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด (พ 3.1 ม. 4–6/3)
4. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
5. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
6. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
7. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
8. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายลักษณะท่าทางและแนวทางการปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยอย่างถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ อง ทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความ
สนใจและมีระเบียบวินยั (A)
3. แสดงทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยอย่างถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับทักษะ
พื้นฐานของกีฬามวยไทย
ในการใช้หมัด การใช้เท้า
การใช้เข่า และการใช้ศอก
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การปฏิบตั ิกิจกรรมทดลอง
ฝึ กปฏิบัติแล้ วสรุ ปผล
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การปฏิบตั ิกิจกรรมวาดภาพ
และอธิ บายทักษะการใช้ ศอก
และการใช้ เข่ า

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6*
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6*

• ตามดุลยพินิจของครู

• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู
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5. สาระการเรียนรู้
4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
4.1 มวยไทย (ต่อ)
3. ทักษะพื้นฐานกีฬามวยไทย (ต่อ)
4) การใช้หมัด
5) การใช้เท้า
6) การใช้เข่า
7) การใช้ศอก

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาไทย



การงานอาชีพฯ



พูดคุยเกี่ยวกับความสําคัญของการฝึ กทักษะกีฬามวยไทย ซึ่ งเป็ น
ศิลปะการต่อสูป้ ้ องกันตัวของไทย
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับการฝึ กทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทย
ออกแบบและตกแต่งสมุดภาพแสดงขั้นตอนของทักษะการใช้หมัด
การใช้เท้า การใช้เข่า และการใช้ศอก

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาร่ วมกันเพื่อทบทวนความรู ้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมและการเรี ยนรู้ใน
การเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
2. นักเรี ยนอาสาสมัครประมาณ 3–4 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเพื่อนแสดงท่าทางการ
เคลื่อนไหวในท่าอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่าการเคลื่อนไหวร่ างกายขณะอยูก่ บั ที่
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในเรื่องที่ 4 กีฬาเพือ่ ชีวติ
(ต่ อ) หัวข้ อที่ 4.1 กีฬามวยไทย (ต่ อ) หัวข้ อย่อยที่ 3 ทักษะพืน้ ฐานของกีฬามวยไทย (ต่ อ)
การใช้ หมัด การใช้ เท้ า การใช้ เข่ า และการใช้ ศอก ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้
ศึกษาค้ นคว้ามาล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าว
ร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
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ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู อธิ บายความรู้เรื่ อง ทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยในการใช้หมัด การใช้เท้า การใช้เข่า
และการใช้ศอก โดยใช้ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงทักษะการใช้หมัด การใช้เท้า การใช้เข่า และ
การใช้ศอกประกอบการอธิบาย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6 จากนั้นสาธิ ตวิธีการปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนดูและให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิตาม โดย
ครู คอยให้คาํ แนะนําและดูแลการปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิด
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันฝึ กทักษะในการใช้หมัด การใช้เท้า การใช้
เข่า และการใช้ศอกตามที่ครู อธิ บายและสาธิ ตตามลําดับ ในเวลาที่ครู กาํ หนด โดยครู คอยให้
คําแนะนําและดูแลการปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิด
2. ครู แสดงความคิดเห็นต่อการฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยนและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
3. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม ทดลองฝึ กปฏิบัติแล้ วสรุ ปผล ดังรายละเอียดในใบกิจกรรม
ที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยใช้
เวลาตามที่ครู กาํ หนด
4. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมทดลอง
ฝึ กปฏิบัติแล้ วสรุ ปผล ให้เพื่อน ๆ ฟังหน้าชั้นเรี ยน และให้เพื่อนในชั้นเรี ยนร่ วมกันแสดง
ความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมดังกล่าว โดยครู ให้ความรู้และคําแนะนําเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม วาดภาพและอธิ บายทักษะการใช้ และการเข่ าใช้ ศอก
ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ในท่าการเหยียดและ
ยืดกล้ามเนื้อ จากประสบการณื ผา่ นมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับกีฬามวยไทย ตามลําดับ
3. นักเรี ยนบันทึกสรุ ปความรู้และผลการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
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4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในหัวข้ อที่ 4.1 กีฬามวยไทย (ต่ อ) หัวข้ อย่อยที่ 3 ทักษะ
พืน้ ฐานของกีฬามวยไทย (ต่อ) แม่ไม้ มวยไทย แม่ ไม้ ที่ 1 สลับฟันปลา แม่ ไม้ที่ 2 ปักษาแหวกรัง
แม่ ไม้ที่ 3 ชวาซัดหอก แม่ ไม้ที่ 4 อิเหนาแทงกริช และแม่ ไม้ที่ 5 ยอเขาพระสุ เมรุ ดังรายละเอียด
ในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือ
สนใจอย่างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา แล้ ว
นํามาสนทนารายงานในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนไปฝึ กทักษะการใช้หมัด การใช้เท้า การใช้เข่า และการใช้ศอกในกีฬามวยไทยตามที่ได้
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิผา่ นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความรู้

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงทักษะการใช้หมัด การใช้เท้า การใช้เข่า และการใช้ศอก
2. สนามหญ้าหรื อลานอเนกประสงค์หรื อโรงฝึ กพลศึกษา
3. อุปกรณ์การเล่นกีฬามวยไทย
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง ทดลองฝึ กปฏิบัติแล้ วสรุ ปผล
5. ใบกิจกรรมเรื่ อง วาดภาพและอธิ บายทักษะการใช้ เข่ าและการใช้ ศอก
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
7. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 30
กีฬาเพือ่ ชีวติ : มวยไทย (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
แม่ไม้มวยไทย เป็ นท่าของการใช้ศิลปะมวยไทยที่สาํ คัญที่สุด อันเป็ นพื้นฐานของการใช้ไม้
มวยไทย ซึ่งผูฝ้ ึ กมวยไทยจะต้องเรี ยนรู้และปฏิบตั ิให้ได้ก่อนที่จะฝึ กลูกไม้ซ่ ึงถือว่าเป็ นการใช้ไม้มวยไทย
ที่ละเอียดขึ้น โดยแม่ไม้มวยไทยแบ่งออกเป็ น 15 ไม้ ได้แก่ สลับฟันปลา ปักษาแหวกรัง ชวาซัดหอก
อิเหนาแทงกริ ช ยอเขาพระสุ เมรุ ตาเถรคํ้าฟัก มอญยันหลัก ปักลูกทอย จระเข้ฟาดหาง หักงวงไอยรา
นาคาบิดหาง วิรุฬหกกลับ ดับชวาลา ขุนยักษ์จบั ลิง และหักคอเอราวัณ

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. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลหรื อคู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด (พ 3.1 ม. 4–6/3)
4. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
5. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิม่
ศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
6. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
7. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
8. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายลักษณะท่าทางและแนวทางการปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยอย่างถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ อง ทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความ
สนใจและมีระเบียบวินยั (A)
3. แสดงทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยอย่างถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับทักษะ
แม่ไม้มวยไทย
– แม่ไม้ที่ 1 สลับฟันปลา
– แม่ไม้ที่ 2 ปั กษาแหวกรัง
– แม่ไม้ที่ 3 ชวาซัดหอก
– แม่ไม้ที่ 4 อิเหนาแทงกริ ช
– แม่ไม้ที่ 5 ยอเขาพระสุ เมรุ
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การปฏิบตั ิกิจกรรมวางแผน
ฝึ กปฏิบัติทักษะกีฬามวยไทย

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6*

• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
4. กีฬาชีวิต (ต่อ)
4.1 กีฬามวยไทย (ต่อ)
3. ทักษะพื้นฐานกีฬามวยไทย (ต่อ)
8) แม่ไม้มวยไทย
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– แม่ไม้ที่ 1 สลับฟันปลา
– แม่ไม้ที่ 2 ปั กษาแหวกรัง
– แม่ไม้ที่ 3 ชวาซัดหอก
– แม่ไม้ที่ 4 อิเหนาแทงกริ ช
– แม่ไม้ที่ 5 ยอเขาพระสุเมรุ

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาไทย



พูดคุยเกี่ยวกับความสําคัญของการฝึ กทักษะกีฬามวยไทย ซึ่ งเป็ น
ศิลปะการต่อสูป้ ้ องกันตัวของไทย
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับการฝึ กทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทย

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาร่ วมกันเพื่อทบทวนความรู ้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมและการเรี ยนรู้ใน
การเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
2. นักเรี ยนอาสาสมัครประมาณ 3–4 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเพื่อนแสดงท่าทางการ
เคลื่อนไหวในท่าอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่าการเคลื่อนไหวร่ างกายขณะอยูก่ บั ที่
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อที่ 4.1 กีฬามวยไทย
(ต่ อ) หัวข้ อย่ อยที่ 3 ทักษะพืน้ ฐานของกีฬามวยไทย (ต่อ) แม่ไม้ มวยไทย แม่ ไม้ ที่ 1 สลับฟัน
ปลา แม่ไม้ ที่ 2 ปักษาแหวกรัง แม่ ไม้ที่ 3 ชวาซัดหอก แม่ไม้ที่ 4 อิเหนาแทงกริช และแม่ไม้ ที่ 5
ยอเขาพระสุ เมรุ ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ าใน
การเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้
ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู อธิ บายความรู้เรื่ อง ทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยในการใช้แม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 1 ถึงไม้
ที่ 5 ได้แก่ สลับฟันปลา ปักษาแหวกรัง ชวาซัดหอก อิเหนาแทงกริ ช และยอเขาพระสุ เมรุ
โดยใช้ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงทักษะแม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 1 ถึงไม้ที่ 5 ประกอบการอธิบาย
ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 จากนั้นสาธิ ต
วิธีการปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนดูและให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิตาม โดยครู คอยให้คาํ แนะนําและดูแล
การปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิด
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันฝึ กทักษะแม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 1 ถึงไม้
ที่ 5 ตามที่ครู อธิ บายและสาธิ ตตามลําดับ ในเวลาที่ครู กาํ หนด โดยครู คอยให้คาํ แนะนําและ
ดูแลการปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิด
2. ครู แสดงความคิดเห็นต่อการฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยนและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม วางแผนฝึ กปฏิบัติทักษะกีฬามวยไทย ดังรายละเอียดใน
ใบกิจกรรมที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6 โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ในท่าการเหยียดและ
ยืดกล้ามเนื้อ จากประสบการณื ผา่ นมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับกีฬามวยไทย ตามลําดับ
3. นักเรี ยนบันทึกสรุ ปความรู้และผลการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในหัวข้ อที่ 4.1 กีฬามวยไทย (ต่ อ) หัวข้ อย่อยที่ 3 ทักษะ
พืน้ ฐานของกีฬามวยไทย (ต่อ) แม่ไม้ มวยไทย แม่ ไม้ ที่ 6 ตาเถรคํา้ ฟัก แม่ ไม้ที่ 7 มอญยันหลัก
แม่ ไม้ที่ 8 ปักลูกทอย แม่ไม้ ที่ 9 จระเข้ ฟาดหาง และแม่ ไม้ที่ 10 หักงวงไอยรา ดังรายละเอียด
ในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือ
สนใจอย่างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา แล้ ว
นํามาสนทนารายงานในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรใช้เวลาว่างในการฝึ กหัดทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยตามที่ได้ศึกษาผ่านมา
โดยเฉพาะทักษะที่ยงั ขาดความมัน่ ใจหรื อยังไม่คล่องแคล่ว

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงทักษะการใช้แม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 1 ถึงไม้ที่ 5
2. สนามหญ้าหรื อลานอเนกประสงค์หรื อโรงฝึ กพลศึกษา
3. อุปกรณ์การเล่นกีฬามวยไทย
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง วางแผนฝึ กปฏิบัติทักษะกีฬามวยไทย
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5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 31
กีฬาเพือ่ ชีวติ : มวยไทย (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
แม่ไม้มวยไทย เป็ นท่าของการใช้ศิลปะมวยไทยที่สาํ คัญที่สุด อันเป็ นพื้นฐานของการใช้ไม้
มวยไทย ซึ่งผูฝ้ ึ กมวยไทยจะต้องเรี ยนรู้และปฏิบตั ิให้ได้ก่อนที่จะฝึ กลูกไม้ซ่ ึงถือว่าเป็ นการใช้ไม้มวยไทย
ที่ละเอียดขึ้น โดยแม่ไม้มวยไทยแบ่งออกเป็ น 15 ไม้ ได้แก่ สลับฟันปลา ปักษาแหวกรัง ชวาซัดหอก
อิเหนาแทงกริ ช ยอเขาพระสุ เมรุ ตาเถรคํ้าฟัก มอญยันหลัก ปักลูกทอย จระเข้ฟาดหาง หักงวงไอยรา
นาคาบิดหาง วิรุฬหกกลับ ดับชวาลา ขุนยักษ์จบั ลิง และหักคอเอราวัณ

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. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลหรื อคู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด (พ 3.1 ม. 4–6/3)
4. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
5. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิม่
ศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
6. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
7. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
8. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายลักษณะท่าทางและแนวทางการปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยอย่างถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ อง ทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความ
สนใจและมีระเบียบวินยั (A)
3. แสดงทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยอย่างถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับทักษะ
แม่ไม้มวยไทย
– แม่ไม้ที่ 6 ตาเถรคํ้าฟัก
– แม่ไม้ที่ 7 มอญยันหลัก
– แม่ไม้ที่ 8 ปักลูกทอย
– แม่ไม้ที่ 9 จระเข้ฟาดหาง
– แม่ไม้ที่ 10 หักงวงไอยรา

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
4. กีฬาชีวิต (ต่อ)
4.1 กีฬามวยไทย (ต่อ)
3. ทักษะพื้นฐานกีฬามวยไทย (ต่อ)
8) แม่ไม้มวยไทย (ต่อ)
– แม่ไม้ที่ 6 ตาเถรคํ้าฟัก
– แม่ไม้ที่ 7 มอญยันหลัก
– แม่ไม้ที่ 8 ปักลูกทอย
– แม่ไม้ที่ 9 จระเข้ฟาดหาง
– แม่ไม้ที่ 10 หักงวงไอยรา
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6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาไทย



พูดคุยเกี่ยวกับความสําคัญของการฝึ กทักษะกีฬามวยไทย ซึ่ งเป็ น
ศิลปะการต่อสูป้ ้ องกันตัวของไทย
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับการฝึ กทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทย

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาร่ วมกันเพื่อทบทวนความรู ้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมและการเรี ยนรู้ใน
การเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
2. นักเรี ยนอาสาสมัครประมาณ 3–4 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเพื่อนแสดงท่าทางการ
เคลื่อนไหวในท่าอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่าการเคลื่อนไหวร่ างกายขณะอยูก่ บั ที่
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อที่ 4.1 กีฬามวยไทย
(ต่ อ) หัวข้ อย่ อยที่ 3 ทักษะพืน้ ฐานของกีฬามวยไทย (ต่ อ) แม่ ไม้มวยไทย แม่ ไม้ ที่ 6 ตาเถรคํา้
ฟัก แม่ไม้ ที่ 7 มอญยันหลัก แม่ไม้ ที่ 8 ปักลูกทอย แม่ ไม้ ที่ 9 จระเข้ ฟาดหาง และแม่ ไม้ ที่ 10
หักงวงไอยราที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่ วงหน้ าในการเรียน
ครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ อง
เพิม่ เติม

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู อธิ บายความรู้เรื่ อง ทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยในการใช้แม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 6 ถึงไม้
ที่ 10 ได้แก่ ตาเถรคํ้าฟัก มอญยันหลัก ปักลูกทอย จระเข้ฟาดหาง และหักงวงไอยรา โดยใช้
ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงทักษะแม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 6 ถึงไม้ที่ 10 ประกอบการอธิบาย ดัง
รายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 จากนั้นสาธิ ต
วิธีการปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนดูและให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิตาม โดยครู คอยให้คาํ แนะนําและดูแล
การปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิด
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันฝึ กทักษะแม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 6 ถึงไม้
ที่ 10 ตามที่ครู อธิ บายและสาธิ ตตามลําดับ ในเวลาที่ครู กาํ หนด โดยครู คอยให้คาํ แนะนําและ
ดูแลการปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิด
2. ครู แสดงความคิดเห็นต่อการฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยนและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• ครู ถามนักเรี ยนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในประเด็นคําถามต่อไปนี้
– แผลที่เกิดจากการแข่งขันกีฬามวยไทย ป็ นแผลลักษณะใดมากที่สุด (แนวคําตอบ: แผลฟกซํา้ )
– หากต้องการตัดกําลังขาคู่ต่อสูค้ วรใช้แม่ไม้ใด (แนวคําตอบ: แม่ ไม้ ที่ 10 หั กงวงไอยรา)
(ครู อาจกระตุน้ ให้นกั เรี ยนตอบโดยใช้คาํ ถามอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพ
การเรี ยนรู ้)

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ในท่าการเหยียดและ
ยืดกล้ามเนื้อ จากประสบการณื ผา่ นมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับกีฬามวยไทย ตามลําดับ
3. นักเรี ยนบันทึกสรุ ปความรู้และผลการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในหัวข้ อที่ 4.1 กีฬามวยไทย (ต่ อ) หัวข้ อย่อยที่ 3 ทักษะ
พืน้ ฐานของกีฬามวยไทย (ต่อ) แม่ไม้ มวยไทย แม่ ไม้ ที่ 11 นาคาบิดหาง แม่ไม้ ที่ 12 วิรุฬหกกลับ
แม่ ไม้ที่ 13 ดับชวาลา แม่ ไม้ ที่ 14 ขุนยักษ์ จับลิง แม่ไม้ ที่ 15 หักคอเอราวัณ หัวข้ อย่อยที่ 4
ตําแหน่ งเป้าหมายในการชกของกีฬามวยไทย และหัวข้ อย่ อยที่ 5 ประโยชน์ ของกีฬามวยไทย
ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4–6 หรือจากแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้ อ
คําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานใน
การศึกษา แล้วนํามาสนทนารายงานในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรใช้เวลาว่างในการฝึ กหัดทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยตามที่ได้ศึกษาผ่านมา
โดยเฉพาะทักษะที่ยงั ขาดความมัน่ ใจหรื อยังไม่คล่องแคล่ว

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงทักษะการใช้แม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 1 ถึงไม้ที่ 5
2. สนามหญ้าหรื อลานอเนกประสงค์หรื อโรงฝึ กพลศึกษา
3. อุปกรณ์การเล่นกีฬามวยไทย
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง วางแผนฝึ กปฏิบัติทักษะกีฬามวยไทย
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 32
กีฬาเพือ่ ชีวติ : มวยไทย (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
แม่ไม้มวยไทย เป็ นท่าของการใช้ศิลปะมวยไทยที่สาํ คัญที่สุด อันเป็ นพื้นฐานของการใช้ไม้
มวยไทย ซึ่งผูฝ้ ึ กมวยไทยจะต้องเรี ยนรู้และปฏิบตั ิให้ได้ก่อนที่จะฝึ กลูกไม้ซ่ ึงถือว่าเป็ นการใช้ไม้มวยไทย
ที่ละเอียดขึ้น โดยแม่ไม้มวยไทยแบ่งออกเป็ น 15 ไม้ ได้แก่ สลับฟันปลา ปักษาแหวกรัง ชวาซัดหอก
อิเหนาแทงกริ ช ยอเขาพระสุ เมรุ ตาเถรคํ้าฟัก มอญยันหลัก ปักลูกทอย จระเข้ฟาดหาง หักงวงไอยรา
นาคาบิดหาง วิรุฬหกกลับ ดับชวาลา ขุนยักษ์จบั ลิง และหักคอเอราวัณ
การฝึ กทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยดังที่กล่าวไปแล้วนั้น แต่ละทักษะล้วนแล้วแต่มีประโยชน์
ต่อการเล่นกีฬามวยไทยในระดับที่สูงขึ้นไป นักเรี ยนจึงควรได้เรี ยนรู ้ทกั ษะเหล่านี้จนเกิดความชํานาญ
แล้วจึงปรับเปลี่ยนระดับการเล่นให้สูงขึ้นไป จนจัดให้มีการแข่งขันกีฬามวยไทยเป็ นลําดับต่อมา ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้องแม่นยําของท่าทางและความปลอดภัยของตัวผูเ้ ล่น

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. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลหรื อคู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด (พ 3.1 ม. 4–6/3)
4. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
5. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
6. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
7. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
8. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)
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3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายลักษณะท่าทางและแนวทางการปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยอย่างถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ อง ทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความ
สนใจและมีระเบียบวินยั (A)
3. แสดงทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยอย่างถูกต้องได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับทักษะ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
แม่ไม้มวยไทย
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
– แม่ไม้ที่ 11 นาคาบิดหาง
การสร้างแผนที่ความคิด*
– แม่ไม้ที่ 12 วิรุฬหกกลับ
– แม่ไม้ที่ 13 ดับชวาลา
– แม่ไม้ที่ 14 ขุนยักษ์จบั ลิง
– แม่ไม้ที่ 15 หักคอเอราวัณ
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับตําแหน่ง
เป้ าหมายในการชก และ
ประโยชน์ของกีฬามวยไทย

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู
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5. สาระการเรียนรู้
4. กีฬาชีวิต (ต่อ)
4.1 กีฬามวยไทย (ต่อ)
3. ทักษะพื้นฐานกีฬามวยไทย (ต่อ)
8) แม่ไม้มวยไทย (ต่อ)
– แม่ไม้ที่ 11 นาคาบิดหาง
– แม่ไม้ที่ 12 วิรุฬหกกลับ
– แม่ไม้ที่ 13 ดับชวาลา
– แม่ไม้ที่ 14 ขุนยักษ์จบั ลิง
– แม่ไม้ที่ 15 หักคอเอราวัณ

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย




พูดคุยเกี่ยวกับการเล่นกีฬามวยไทยของประเทศไทยในปัจจุบนั
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับกีฬามวยไทย

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาร่ วมกันเพื่อทบทวนความรู ้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมและการเรี ยนรู้ใน
การเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
2. นักเรี ยนอาสาสมัครประมาณ 3–4 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเพื่อนแสดงท่าทางการ
เคลื่อนไหวในท่าอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่าการเคลื่อนไหวร่ างกายขณะอยูก่ บั ที่
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อที่ 4.1 กีฬามวยไทย
(ต่ อ) หัวข้ อย่ อยที่ 3 ทักษะพืน้ ฐานของกีฬามวยไทย (ต่ อ) แม่ ไม้มวยไทย แม่ ไม้ ที่ 11 นาคาบิด
หาง แม่ไม้ ที่ 12 วิรุฬหกกลับ แม่ ไม้ที่ 13 ดับชวาลา แม่ ไม้ที่ 14 ขุนยักษ์ จับลิง แม่ไม้ ที่ 15 หักคอ
เอราวัณ หัวข้ อย่อยที่ 4 ตําแหน่ งเป้ าหมายในการชกของกีฬามวยไทย และหัวข้ อย่อยที่ 5
ประโยชน์ ของกีฬามวยไทย ที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามา
ล่วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครู
คอยให้ ความรู้ที่ถูกต้องเพิม่ เติม
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ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู อธิ บายความรู้เรื่ อง ทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยในการใช้แม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 11 ถึงไม้
ที่ 15 ได้แก่ นาคาบิดหาง วิรุฬหกกลับ ดับชวาลา ขุนยักษ์จบั ลิง หักคอเอราวัณ โดยใช้ ภาพหรื อ
สื่ อวีดิทศั น์แสดงทักษะแม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 11 ถึงไม้ที่ 15 ประกอบการอธิบาย และให้ความรู ้
ในหัวข้อย่อยที่ 4 ตําแหน่งเป้ าหมายในการชกของกีฬามวยไทย และหัวข้อย่อยที่ 5 ประโยชน์
ของกีฬามวยไทย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6 จากนั้นสาธิ ตวิธีการปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนดูและให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิตาม โดยครู คอย
ให้คาํ แนะนําและดูแลการปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิด
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันฝึ กทักษะแม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 11 ถึงไม้
ที่ 15 ตามที่ครู อธิ บายและสาธิ ตตามลําดับ ในเวลาที่ครู กาํ หนด โดยครู คอยให้คาํ แนะนําและ
ดูแลการปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิด
2. ครู แสดงความคิดเห็นต่อการฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยนและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• ครู ถามนักเรี ยนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในประเด็นคําถามต่อไปนี้
– นักเรี ยนจะนํากีฬามวยไทยไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างไรบ้าง (แนวคําตอบ: ใช้ ป้องกันตัว
และใช้ ในการออกกําลังกาย)
– การรู ้ตาํ แหน่งจุดอ่อนของคู่ต่อสูม้ ีประโยชน์ต่อการแข่งขันมวยไทยอย่างไร (แนวคําตอบ:
ช่ วยป้ องกันร่ างกายตนเองในขณะแข่ งขันและรู้ จุดอ่ อนของคู่ต่อสู้)
(ครู อาจกระตุน้ ให้นกั เรี ยนตอบโดยใช้คาํ ถามอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพ
การเรี ยนรู ้)

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ในท่าการเหยียดและ
ยืดกล้ามเนื้อ จากประสบการณื ผา่ นมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับกีฬามวยไทย ตามลําดับ
3. นักเรี ยนบันทึกสรุ ปความรู้และผลการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
4. มอบหมายให้ นักเรียนร่ วมกันปฏิบัตกิ จิ กรรม ฝึ กเข้ าร่ วมจัดการแข่ งขันกีฬามวยไทย
ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6 แล้วนํามาเสนอในการเรียนครั้งต่ อไป
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5. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง กีฬาฟุตซอล หัวข้ อที่ 1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของ
กีฬาฟุตซอล และหัวข้ อที่ 2 กติกาการแข่ งขัน ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของ
โรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็น
ลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา แล้วนํามาสนทนารายงานในการเรียน
ครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนศึกษาควรเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับทักษะการเล่นกีฬามวยไทยและควรหา
โอกาสเข้าร่ วมในกิจกรรมกีฬามวยไทยในบทบาทต่าง ๆ ตามโอกาสและความเหมาะสม
2. นักเรี ยนควรฝึ กทักษะการเล่นกีฬามวยไทยเพื่อใช้ในการออกกําลังกายในเวลาว่างและยังเป็ น
การอนุรักษ์กีฬาไทย โดยปฏิบตั ิตามความเหมาะสมและคํานึงถึงความปลอดภัยทุกครั้ง

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สนามหญ้าหรื อลานอเนกประสงค์หรื อโรงฝึ กพลศึกษา
2. อุปกรณ์การเล่นกีฬามวยไทย
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
4. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
5. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 33
กีฬาเพือ่ ชีวติ
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
กีฬาฟุตซอลหรื อฟุตบอล 5 คน เป็ นกีฬาที่ได้รับความนิยมและสนใจจากคนทุกเพศทุกวัย
เนื่องจากเป็ นกีฬาที่ให้ความตื่นเต้น สนุกสนานในทุก ๆ นาทีของการแข่งขัน และสามารถเล่นได้ตลอดปี
ในทุกสภาพอากาศ ทําให้ในปัจจุบนั กีฬาฟุตซอลกลายเป็ นกีฬาที่ผคู้ นต่างให้การยอมรับในระดับสากล
นอกจากนี้ยงั เป็ นกีฬาที่เหมาะสมที่จะนํามาใช้เป็ นกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอีกด้วย

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. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลหรื อคู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด (พ 3.1 ม. 4–6/3)
4. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
5. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
6. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
7. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
8. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายประวัติความเป็ นมา ตลอดจนกติกาการแข่งขันและมารยาทในการเล่นกีฬาฟุตซอลได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา ตลอดจนกติกาการแข่งขันและ
มารยาทในการเล่นกีฬาฟุตซอลร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจและมีระเบียบวินยั (A)
3. สื่ อสารเพื่ออธิบายประวัติความเป็ นมา ตลอดจนกติกาการแข่งขันและมารยาทในการเล่นกีฬา
ฟุตซอลให้ผอู้ ื่นเข้าใจได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
– ประวัติความเป็ นมาของกีฬา
ฟุตซอล
– กติกาการแข่งขันและมารยาท
ในการเล่นกีฬาฟุตซอล
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กเข้ า
ร่ วมจัดการแข่ งขันกีฬา
มวยไทย
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การปฏิบตั ิกิจกรรมจัดทํา
สมุดภาพกีฬาฟุตซอล

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การสร้างแผนที่ความคิด

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยคุณภาพ
ระดับ 4 ขึ้นไป

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6*
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6*

• ตามดุลยพินิจของครู

• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู
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5. สาระการเรียนรู้
4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
4.2 ฟุตซอล
1. ประวัติความเป็ นมาของกีฬาฟุตซอล
2. กติกาการแข่งขัน

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ



ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย




การงานอาชีพฯ



พูดคุยเกี่ยวกับความนิยมในการเล่นกีฬาฟุตซอลของคนใน
ภูมิภาคต่าง ๆ
ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาฟุตซอล
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา ตลอดจนกติกา
การแข่งขันและมารยาทในการเล่นกีฬาฟุตซอล
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ความคิด ออกแบบและตกแต่งสมุดภาพ
นําเสนอประวัติความเป็ นมา ตลอดจนกติกาการแข่งขันและมารยาท
ในการเล่นกีฬาฟุตซอล

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาร่ วมกันเพื่อทบทวนความรู ้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมและการเรี ยนรู้ใน
การเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
2. นักเรียนแต่ ละกลุ่มผลัดเปลีย่ นกันส่ งตัวแทนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม ฝึ กเข้ าร่ วม
จัดการแข่ งขันกีฬามวยไทย ตามได้ รับมอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมาหน้ าชั้นเรียน
3. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยแนวคําตอบที่ถูกต้องในการปฏิบตั ิกิจกรรม ฝึ กเข้ าร่ วมจัดการ
แข่ งขันกีฬามวยไทย โดยให้นกั เรี ยนที่ปฏิบตั ิไม่ถูกต้องแก้ไขคําตอบให้ถกู ต้อง
4. นักเรี ยนอาสาสมัครประมาณ 3–4 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเพื่อนแสดงท่าทางการ
เคลื่อนไหวในท่าอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่าการเคลื่อนไหวร่ างกายขณะอยูก่ บั ที่

230
5. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในเรื่อง กีฬาฟุตซอล หัวข้ อ
ที่ 1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของกีฬาฟุตซอล และหัวข้ อที่ 2 กติกาการแข่ งขัน ที่สงสั ยหรือสนใจ
ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่ วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้ วให้ เพือ่ น ๆ
ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม
6. ครู นาํ ภาพเกี่ยวกับการเล่นกีฬาฟุตซอลมาให้นกั เรี ยนดู และให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความ
คิดเห็นต่อกิจกรรมในภาพดังกล่าว เพื่อเป็ นการประเมินความรู ้ความเข้าใจเบื้องต้นและเป็ น
การกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยน

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตซอลในหัวข้อ ประวัติความเป็ นมาของกีฬาฟุตซอล และกติกาการ
แข่งขันและมารยาทในการเล่นกีฬาฟุตซอล โดยใช้ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์เกี่ยวกับประวัติความ
เป็ นมา ลักษณะการเล่น ตลอดจนกติกาการแข่งขันและมารยาทในการเล่นกีฬาฟุตซอล
ประกอบการอธิบาย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6
2. ครูให้ ความรู้เสริมอาเซียนเกีย่ วกับกีฬาฟุตซอล โดยอธิบายว่ า ประเทศไทยเป็ นประเทศในกลุ่ม
อาเซียนที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศการแข่ งขันฟุตซอลอาเซียน หรืออาเซียนฟุตซอลแชมป์ เปี ยน
ชิพ (ASEAN Futsal Championship) ติดต่ อกันมากที่สุด คือ ได้ รางวัลชนะเลิศถึง 8 ครั้ง
ด้ วยกัน ใน พ.ศ. 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 และ 2555
3. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาและสรุ ปความรู ้ในเรื่ อง ฟุตซอล
ตามประเด็นที่กาํ หนด โดยใช้ขอ้ มูลจากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6 ประกอบ และใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
กลุ่มที่ 1 เรื่ อง ประวัติความเป็ นมาของกีฬาฟุตซอล
กลุ่มที่ 2 เรื่ อง กติกาการแข่ งขัน
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันส่งตัวแทนออกมาสรุ ปผลการศึกษาค้นคว้าให้เพื่อน ๆ ฟัง
หน้าชั้นเรี ยน โดยใช้ภาพประกอบตามที่ครู เตรี ยมมาให้ประกอบการรายงานผล และเปิ ด
โอกาสให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรี ยนสอบถามในประเด็นที่ สงสัยเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรม จัดทําสมุดภาพกีฬาฟุตซอล ดังรายละเอียดในใบกิจกรรม
ที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 โดย
ใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน โดยครู ให้ความรู ้ที่
ถูกต้องเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ในท่าการเหยียดและ
ยืดกล้ามเนื้อ จากประสบการณื ผา่ นมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับกีฬามวยไทย ตามลําดับ
3. นักเรี ยนบันทึกสรุ ปความรู้และผลการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง กีฬาฟุตซอล (ต่ อ) หัวข้ อที่ 3 ทักษะพืน้ ฐานของ
กีฬาฟุตซอล ในหัวข้ อย่อยที่ 1 การรับลูกบอล ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของ
โรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็น
ลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา แล้วนํามาสนทนารายงานในการเรียน
ครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนศึกษาค้นคว้าความรู้ในเรื่ อง ประวัติความเป็ นมาของกีฬาฟุตซอล ตลอดจนกติกาการ
แข่งขันและมารยาทในการเล่นกีฬาฟุตซอลเพิ่มเติมจากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพิ่มเติม
เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนและทบทวนความรู้

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา ลักษณะการเล่น ตลอดจนกติกาการแข่งขัน
และมารยาทในการเล่นกีฬาฟุตซอล
2. อุปกรณ์ประกอบการเล่นกีฬาฟุตซอล
3. ใบกิจกรรมเรื่ อง ฝึ กเข้ าร่ วมจัดการแข่ งขันกีฬามวยไทย
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง จัดทําสมุดภาพกีฬาฟุตซอล
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/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 (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การเล่นกีฬาฟุตซอล นอกจากผูเ้ ล่นควรจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็ น
มาแล้ว เพื่อให้การเล่นกีฬาดังกล่าวเป็ นไปได้ดว้ ยดี ในระดับเบื้องต้นผูเ้ ล่นจึงควรศึกษาทําความเข้าใจ
ตลอดจนฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอลด้วย จึงจะช่วยทําให้ผเู้ ล่นมีทกั ษะในการเล่นที่ถูกต้อง
ปลอดภัย และเกิดความชํานาญในทักษะพื้นฐาน ซึ่งจะส่งผลทําให้การเล่นกีฬาฟุตซอลในระดับที่สูงขึ้นไป
เป็ นไปได้ดว้ ยดีและมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น ซึ่งทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอล ได้แก่ ทักษะการรับลูกบอล
ทักษะการเตะ ทักษะการเลี้ยงลูก และทักษะการโหม่งลูกบอล

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. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลหรื อคู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด (พ 3.1 ม. 4–6/3)
4. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
5. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
6. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
7. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
8. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)
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3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายลักษณะท่าทางและแนวทางการปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอลอย่างถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ อง ทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอลร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความ
สนใจและมีระเบียบวินยั (A)
3. แสดงทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอลอย่างถูกต้องได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
พื้นฐานของกีฬาฟุตซอล
ในทักษะการรับลูกบอล

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การสร้างแผนที่ความคิด

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยคุณภาพ
ระดับ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
4.2 ฟุตซอล (ต่อ)
3. ทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอล
1) การรับลูกบอล
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6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย



คณิ ตศาสตร์



พูดคุยแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางในการปฏิบตั ิทกั ษะในการรับ
ลูกบอล
ระบุจาํ นวนครั้งในการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการรับลูกบอล

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาร่ วมกันเพื่อทบทวนความรู ้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมและการเรี ยนรู้ใน
การเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
2. นักเรี ยนอาสาสมัครประมาณ 3–4 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเพื่อนแสดงท่าทางการ
เคลื่อนไหวในท่าอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่าการเคลื่อนไหวร่ างกายขณะอยูก่ บั ที่
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในเรื่อง กีฬาฟุตซอล (ต่ อ)
หัวข้ อที่ 3 ทักษะพืน้ ฐานของกีฬาฟุตซอล ในหัวข้ อย่อยที่ 1 การรับลูกบอลที่สงสั ยหรือสนใจ
ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่ วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้ วให้ เพือ่ น ๆ
ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู อธิ บายความรู้ในเรื่ อง ทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอลในทักษะการรับลูกบอล โดยใช้ภาพ
หรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงทักษะการรับลูกบอลประกอบการอธิ บาย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 จากนั้นสาธิ ตวิธีการปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนดู
และให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิตาม โดยครู คอยให้คาํ แนะนําและดูแลการปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิด
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมฝึ กหัดทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอล ในทักษะการรับลูกบอล
โดยใช้เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิตามที่ครู กาํ หนด
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมาแสดงวิธีการปฏิบตั ิทกั ษะในท่าทางดังกล่าวให้เพื่อน ๆ
ดูหน้าชั้นเรี ยน โดยครู คอยให้คาํ แนะนําและบอกแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่ องของนักเรี ยน
แต่ละคน เพื่อการปฏิบตั ิที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น
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ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• ครู ถามนักเรี ยนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในประเด็นคําถามต่อไปนี้
– นักเรี ยนคิดว่ากีฬาฟุตซอลมีลกั ษณะการเล่นคล้ายกับกีฬาชนิดใดมากที่สด (แนวคําตอบ: กีฬา
ฟุตบอล))
– อวัยวะส่วนใดบ้างที่สามารถใช้รับลูกบอล (แนวคําตอบ: ข้ างเท้ าด้ านใน ข้ างเท้ าด้ านนอก
หลังเท้ า ปลายฝ่ าเท้ า ฝ่ าเท้ า หน้ า หน้ าอก และศีรษะ)
(ครู อาจกระตุน้ ให้นกั เรี ยนตอบโดยใช้คาํ ถามอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพ
การเรี ยนรู ้)

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ในท่าการเหยียดและ
ยืดกล้ามเนื้อ จากประสบการณื ผา่ นมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับกีฬามวยไทย ตามลําดับ
3. นักเรี ยนบันทึกสรุ ปความรู้และผลการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง กีฬาฟุตซอล (ต่ อ) หัวข้ อที่ 3 ทักษะพืน้ ฐานของ
กีฬาฟุตซอล (ต่ อ) ในหัวข้ อย่อยที่ 2 การเตะ ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4–6 หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของ
โรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้ อคําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็น
ลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐานในการศึกษา แล้วนํามาสนทนารายงานในการเรียน
ครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรไปฝึ กทักษะการรับลูกบอล ตามที่ได้ศึกษาผ่านมาและฝึ กปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เป็ นการทบทวนความรู ้

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงทักษะการรับลูกบอล
2. อุปกรณ์ประกอบการเล่นกีฬาฟุตซอล
3. ลานอเนกประสงค์หรื อโรงฝึ กพลศึกษา
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/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 (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การเล่นกีฬาฟุตซอล นอกจากผูเ้ ล่นควรจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็ น
มาแล้ว เพื่อให้การเล่นกีฬาดังกล่าวเป็ นไปได้ดว้ ยดี ในระดับเบื้องต้นผูเ้ ล่นจึงควรศึกษาทําความเข้าใจ
ตลอดจนฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอลด้วย จึงจะช่วยทําให้ผเู้ ล่นมีทกั ษะในการเล่นที่ถูกต้อง
ปลอดภัย และเกิดความชํานาญในทักษะพื้นฐาน ซึ่งจะส่งผลทําให้การเล่นกีฬาฟุตซอลในระดับที่สูงขึ้นไป
เป็ นไปได้ดว้ ยดีและมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น ซึ่งทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอล ได้แก่ ทักษะการรับลูกบอล
ทักษะการเตะ ทักษะการเลี้ยงลูก และทักษะการโหม่งลูกบอล

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. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลหรื อคู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด (พ 3.1 ม. 4–6/3)
4. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
5. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
6. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
7. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
8. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)
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3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายลักษณะท่าทางและแนวทางการปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอลอย่างถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ อง ทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอลร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความ
สนใจและมีระเบียบวินยั (A)
3. แสดงทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอลอย่างถูกต้องได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
พื้นฐานของกีฬาฟุตซอล
ในทักษะการเตะ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การสร้างแผนที่ความคิด

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยคุณภาพ
ระดับ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
4.2 ฟุตซอล (ต่อ)
3. ทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอล (ต่อ)
2) การเตะ
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6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์




พูดคุยแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางในการปฏิบตั ิทกั ษะในการเตะ
ระบุจาํ นวนครั้งในการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการเตะ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาร่ วมกันเพื่อทบทวนความรู ้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมและการเรี ยนรู้ใน
การเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
2. นักเรี ยนอาสาสมัครประมาณ 3–4 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเพื่อนแสดงท่าทางการ
เคลื่อนไหวในท่าอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่าการเคลื่อนไหวร่ างกายขณะอยูก่ บั ที่
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในเรื่อง กีฬาฟุตซอล (ต่ อ)
หัวข้ อที่ 3 ทักษะพืน้ ฐานของกีฬาฟุตซอล (ต่ อ) ในหัวข้ อย่ อยที่ 2 การเตะ ที่สงสั ยหรือสนใจ
ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่ วงหน้ าในการเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้ วให้ เพือ่ น ๆ
ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู อธิ บายความรู้ในเรื่ อง ทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอลในทักษะการเตะ โดยใช้ภาพหรื อ
สื่ อวีดิทศั น์แสดงทักษะการเตะประกอบการอธิ บาย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 จากนั้นสาธิ ตวิธีการปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนดู และให้
นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิตาม โดยครู คอยให้คาํ แนะนําและดูแลการปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิด
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมฝึ กหัดทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอล ในทักษะการเตะ
โดยใช้เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิตามที่ครู กาํ หนด
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมาแสดงวิธีการปฏิบตั ิทกั ษะในท่าทางดังกล่าวให้เพื่อน ๆ
ดูหน้าชั้นเรี ยน โดยครู คอยให้คาํ แนะนําและบอกแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่ องของนักเรี ยน
แต่ละคน เพื่อการปฏิบตั ิที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• ครู ถามนักเรี ยนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในประเด็นคําถามต่อไปนี้
– การเลือกใช้ทกั ษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอลแต่ละทักษะขึ้นอยูก่ บั สิ่ งใด (แนวคําตอบ:
ลักษณะการเล่ น รู ปแบบเกมการเล่ นของแต่ ละทีม)
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– เพราะเหตุใดการส่งลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในจึงเป็ นวิธีการส่งลูกบอลที่มีความแม่นยํา
มากที่สุด (แนวคําตอบ: เพราะพืน้ ที่ข้างเท้ าด้ านในที่สัมผัสมีพืน้ ที่ ค่อนข้ างมากและง่ ายแก่
การบังคับ)
(ครู อาจกระตุน้ ให้นกั เรี ยนตอบโดยใช้คาํ ถามอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพ
การเรี ยนรู้)

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ในท่าการเหยียดและ
ยืดกล้ามเนื้อ จากประสบการณื ผา่ นมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับกีฬามวยไทย ตามลําดับ
3. นักเรี ยนบันทึกสรุ ปความรู้และผลการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้าในเรื่อง กีฬาฟุตซอล (ต่ อ) หัวข้ อที่ 3 ทักษะพืน้ ฐานของ
กีฬาฟุตซอล (ต่ อ) ในหัวข้ อย่อยที่ 3 การเลีย้ งลูกบอล และหัวข้ อย่ อยที่ 4 การโหม่งลูกบอล
ดังรายละเอียดในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4–6 หรือจากแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่ น อินเทอร์ เน็ต ห้ องสมุดของโรงเรียน ฯลฯ มาล่วงหน้ า และจดบันทึกข้ อ
คําถามที่สงสั ยหรือสนใจอย่ างน้ อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพือ่ ใช้ เป็ นร่ องรอยและหลักฐาน
ในการศึกษา แล้วนํามาสนทนารายงานในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรไปฝึ กทักษะการเตะ ตามที่ได้ศึกษาผ่านมาและฝึ กปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ น
การทบทวนความรู้

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงทักษะการเตะ
2. อุปกรณ์ประกอบการเล่นกีฬาฟุตซอล
3. ลานอเนกประสงค์หรื อโรงฝึ กพลศึกษา
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/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 (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
นอกจากทักษะพื้นฐานในการรับลูกบอล และทักษะการเตะในกีฬาฟุตซอลแล้ว ในกีฬาฟุตซอล
ยังมีทกั ษะการเลี้ยงลูกบอลและทักษะการโหม่งลูกบอล ซึ่งเป็ นทักษะที่สาํ คัญที่นกั เรี ยนและผูท้ ี่สนใจใน
การเข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมในกีฬาฟุตซอลควรฝึ กหัด เพื่อที่จะช่วยให้สามารถเข้าร่ วมในกิจกรรมดังกล่าว
ได้เป็ นอย่างดี

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. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล/คู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด (พ 3.1 ม. 4–6/3)
4. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
5. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
6. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
7. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
8. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายลักษณะท่าทางและแนวทางการปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอลอย่างถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ อง ทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอลร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความ
สนใจและมีระเบียบวินยั (A)
3. แสดงทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอลอย่างถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
พื้นฐานของกีฬาฟุตซอล
ในทักษะการเลี้ยงลูกและ
ทักษะการโหม่งลูก

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การสร้างแผนที่ความคิด

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยคุณภาพ
ระดับ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
4.2 ฟุตซอล (ต่อ)
3. ทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอล (ต่อ)
3) การเลี้ยงลูกบอล
4) การโหม่งลูกบอล

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย



คณิ ตศาสตร์



พูดคุยแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางในการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการ เลี้ยง
ลูกบอลและทักษะการโหม่งลูกบอล
ระบุจาํ นวนครั้งในการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการเลี้ยงลูกบอลและทักษะการ
โหม่งลูกบอล
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาร่ วมกันเพื่อทบทวนความรู ้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมและการเรี ยนรู้ใน
การเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
2. นักเรี ยนอาสาสมัครประมาณ 3–4 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเพื่อนแสดงท่าทางการ
เคลื่อนไหวในท่าอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่าการเคลื่อนไหวร่ างกายขณะอยูก่ บั ที่
3. ให้ นักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าในเรื่อง กีฬาฟุตซอล (ต่ อ)
หัวข้ อที่ 3 ทักษะพืน้ ฐานของกีฬาฟุตซอล ในหัวข้ อย่ อยที่ 3 การเลีย้ งลูกบอล และหัวข้ อย่อย
ที่ 4 การโหม่ งลูกบอลที่สงสั ยหรือสนใจ ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ าใน
การเรียนครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ เพือ่ น ๆ ช่ วยกันตอบคําถามดังกล่ าวร่ วมกัน โดยครูคอยให้ ความรู้
ที่ถูกต้ องเพิม่ เติม

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู อธิ บายความรู้ในเรื่ อง ทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอลในทักษะการเลี้ยงลูกบอล และทักษะ
การโหม่งลูกบอล โดยใช้ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงทักษะการเลี้ยงลูกบอลและทักษะการโหม่ง
ลูกบอลประกอบการอธิ บาย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6 จากนั้นสาธิ ตวิธีการปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนดูและให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิตาม โดย
ครู คอยให้คาํ แนะนําและดูแลการปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิด
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
• นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมฝึ กหัดทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอล ในทักษะการเลี้ยง
ลูกบอล และทักษะการโหม่งลูกบอลตามลําดับ โดยใช้เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิตามที่ครู กาํ หนด

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมาแสดงท่าทางวิธีการปฏิบตั ิทกั ษะในท่าทางดังกล่าว
ให้เพื่อน ๆ ดูหน้าชั้นเรี ยน โดยครู คอยให้คาํ แนะนําและบอกแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่ อง
ของนักเรี ยนแต่ละคน เพื่อการปฏิบตั ิที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ในท่าการเหยียดและ
ยืดกล้ามเนื้อ จากประสบการณื ผา่ นมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับกีฬามวยไทย ตามลําดับ
3. นักเรี ยนบันทึกสรุ ปความรู้และผลการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
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4. มอบหมายให้ นักเรียนร่ วมกันปฏิบัตกิ จิ กรรม วางแผนฝึ กกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตซอล และ
กิจกรรม สร้ างสรรค์ แบบฝึ กปฏิบัติ ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ ก
ทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 แล้วนํามาเสนอในการเรียนครั้งต่ อไป
5. มอบหมายให้ นักเรียนจัดทีมแข่ งขันกีฬาฟุตซอล โดยจัดการแข่ งขันแบบแบ่ งสายเป็ นสาย A
และสาย B สายละ 2 ทีม รวมเป็ น 4 ทีม ทีมละ 8 คน สํ ารอง 3 คน ให้ แต่ ละทีมฝึ กซ้ อมแข่ งขัน
กีฬาฟุตซอลนอกเวลาเรียน หรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษา
กําหนด เพือ่ เตรียมจัดการแข่ งขันกีฬาฟุตซอลครั้งที่ 1 ในการเรียนครั้งต่ อไป (ในกรณีที่มี
นักเรียนไม่ครบจํานวนสํ าหรับการจัดทีม 5 คน ครูสามารถจัดแบ่ งให้ นักเรียนคนที่เหลือทํา
หน้ าที่อนื่ ๆ ได้ ตามความเหมาะสม เช่ น เป็ นตัวสํ ารองเพือ่ ผลัดเปลีย่ นกันเล่นในทีมของเพือ่ น
หรือเป็ นผู้ชมการแข่ งขัน หรือเป็ นผู้ช่วยกรรมการตัดสิ นร่ วมกับครู)

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนไปฝึ กทักษะการเลี้ยงลูกบอลและทักษะการโหม่งลูกบอลในกีฬาฟุตซอลตามที่ได้ศึกษา
และฝึ กปฏิบตั ิผา่ นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความรู้

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงทักษะการเลี้ยงลูกบอลและทักษะการโหม่งลูกบอล
2. อุปกรณ์ประกอบการเล่นกีฬาฟุตซอล
3. ลานอเนกประสงค์หรื อโรงฝึ กพลศึกษา
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/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 : ฟุตซอล (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล จัดเป็ นวิธีการสร้างเสริ มทักษะและประสบการณ์ในการเล่น
กีฬา ซึ่งนักเรี ยนจะได้นาํ ทักษะจากการเรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั ิมาใช้สร้างเสริ มประสบการณ์โดยตรง โดยใน
การเรี ยนครั้งนี้นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู้และนําทักษะที่ได้ศึกษามาเข้าร่ วมในสถานการณ์ของการแข่งขัน โดย
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล เป็ นการจัดการแข่งขันแบบแบ่งสายที่มีการแข่งรอบคัดเลือก โดยสาย A
ทีมที่ 1 จะพบกับทีมที่ 2 โดยทีมที่ชนะการแข่งขันจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อพบกับผูช้ นะในสาย B ใน
การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

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. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล/คู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด (พ 3.1 ม. 4–6/3)
4. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
5. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
6. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
7. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
8. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายรู ปแบบ วิธีการแข่งขัน และกติกาการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้ออย่างถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้อด้วยความมีระเบียบวินยั มีความสามัคคี และมีน้ าํ ใจ
นักกีฬา (A)
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมการแข่งขันเซปักตะกร้อตามกฎ กติกาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสนุกสนาน
ได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามเกี่ยวกับรู ปแบบ วิธี
การแข่งขัน และกติกาการ
แข่งขันกีฬาฟุตซอล

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การสร้างแผนที่ความคิด

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยคุณภาพ
ระดับ 4 ขึ้นไป

• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การปฏิบตั ิกิจกรรม
– วางแผนฝึ กปฏิบัติทักษะกีฬา
ฟุตซอล
– สร้ างสรรค์ แบบฝึ กปฏิบัติ

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6*

• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
4.2 ฟุตซอล (ต่อ)
– การร่ วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
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6. แนวทางบูรณาการ
สั งคมศึกษาฯ



คณิ ตศาสตร์



ภาษาไทย



วิทยาศาสตร์



ศึกษาค้ นคว้ าเกีย่ วกับการแข่ งขันกีฬาฟุตซอลในท้ องถิ่น
ต่ าง ๆ และการแข่ งขันฟุตซอลทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน
และในระดับโลก
นับจํานวนการทําคะแนนในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
หรื อคะแนนการแข่งขัน จับเวลาในการแข่งขัน จัดตาราง
การแข่งขันตามผลการแข่งขัน และนับสถิติการทําคะแนน
รวมถึงการทําผิดกติกาการแข่งขันของนักกีฬาแต่ละทีม
อธิ บายรู ปแบบ วิธีการแข่งขัน และกติกาการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอล ตลอดจนเขียนสรุ ปผลการแข่งขัน
เคลื่อนไหวร่ างกายในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตามหลัก
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวหรื อหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาร่ วมกันเพื่อทบทวนความรู ้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมและการเรี ยนรู้ใน
การเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
2. นักเรียนแต่ ละกลุ่มผลัดเปลีย่ นกันส่ งตัวแทนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม วางแผน
ฝึ กกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตซอล และกิจกรรม สร้ างสรรค์ แบบฝึ กปฏิบัติ ตามได้ รับมอบหมาย
ในการเรียนครั้งที่ผ่านมาหน้ าชั้นเรียน
3. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยแนวคําตอบที่ถูกต้องในการปฏิบตั ิกิจกรรม วางแผนฝึ กกปฏิบัติ
ทักษะกีฬาฟุตซอล และกิจกรรม สร้ างสรรค์ แบบฝึ กปฏิบัติ โดยให้นกั เรี ยนที่ปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง
แก้ไขคําตอบให้ถกู ต้อง
4. นักเรี ยนอาสาสมัครประมาณ 3–4 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเพื่อนแสดงท่าทางการ
เคลื่อนไหวในท่าอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่าการเคลื่อนไหวร่ างกายขณะอยูก่ บั ที่
5. ครูสุ่ มนักเรียน 2–3 คน ออกมารายงานผลการแบ่ งทีมและฝึ กซ้ อมแข่ งขันกีฬาฟุตซอล
นอกเวลาเรียน เพือ่ เตรียมจัดการแข่ งขันกีฬาฟุตซอลที่มอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู อธิ บายแนวทางการแข่งขันกีฬาฟุตซอลครั้งที่ 1 ให้นกั เรี ยนทราบ โดยนําตารางแสดงรายการ
การแข่งขันฟุตซอลแบบแบ่งสายให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย และเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ตวั อย่าง
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลให้นกั เรี ยนดูเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเป็ นแนวทางในการจัดการแข่งขัน
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ตารางแสดงรายการการแข่ งขันเซปักตะกร้ อแบบแบ่ งสาย
การแข่ งขันครั้งที่
รอบการแข่ งขัน
ทีมที่ลงแข่ งขัน
คัดเลือกสาย A
ทีมที่ 1 พบกับ ทีมที่ 2
1
คัดเลือกสาย B
ทีมที่ 3 พบกับ ทีมที่ 4
2
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม

ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
1. นักเรี ยนในทีมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สาย A ได้แก่ ทีมที่ 1 และทีมที่ 2 ออกมาทําการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอล โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด โดยให้เพื่อน ๆ ในทีมที่ยงั ไม่ได้ทาํ การแข่งขันเป็ น
ผูช้ ม และครู ร่วมเป็ นกรรมการตัดสิ น
2. นักเรี ยนในทีมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สาย B ได้แก่ ทีมที่ 3 และทีมที่ 4 ออกมาทําการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอล โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด โดยให้เพื่อน ๆ ในทีมที่ไม่ได้ทาํ การแข่งขันเป็ นผูช้ ม
และครู ร่วมเป็ นกรรมการตัดสิ น

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปทีมที่ชนะในสายของการการแข่งขันกีฬาฟุตซอลในสาย A และ
สาย B โดยครู แสดงความคิดเห็นต่อการแข่งขันกีฬาฟุตซอลของนักเรี ยนและให้คาํ แนะนํา
เพิ่มเติม

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ในท่าการเหยียดและ
ยืดกล้ามเนื้อ จากประสบการณื ผา่ นมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับกีฬามวยไทย ตามลําดับ
3. นักเรี ยนบันทึกสรุ ปความรู้และผลการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
4. มอบหมายให้ นักเรียนร่ วมกันปฏิบัตกิ จิ กรรม ฝึ กเข้ าร่ วมจัดการแข่ งขันกีฬาฟุตซอล
ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ หรือในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6 แล้วนํามาเสนอในการเรียนครั้งต่ อไป
5. มอบหมายให้ นักเรียนทีมแข่ งขันกีฬาฟุตซอลที่ชนะและแพ้ในสาย ไปเตรียมตัวแข่ งขันในรอบ
ชิงชนะเลิศอันดับที่ 3 และรอบชิงชนะเลิศ โดยแต่ ละทีมมีผ้เู ล่นทีมละ 8 คน สํ ารอง 3 คน ให้
แต่ ละทีมฝึ กซ้ อมแข่ งขันกีฬาฟุตซอลนอกเวลาเรียน หรือใช้ เวลาในกิจกรรมการลดเวลาเรียน
เพิม่ เวลารู้ตามที่สถานศึกษากําหนด เพือ่ เตรียมจัดการแข่ งขันกีฬาฟุตซอลครั้งที่ 2 ในการเรียน
ครั้งต่ อไป (ในกรณีที่มนี ักเรียนไม่ ครบจํานวนสํ าหรับการจัดทีม 5 คน ครูสามารถจัดแบ่ งให้
นักเรียนคนทีเ่ หลือทําหน้ าที่อนื่ ๆ ได้ ตามความเหมาะสม เช่ น เป็ นตัวสํ ารองเพือ่ ผลัดเปลีย่ นกัน
เล่ นในทีมของเพือ่ นหรือเป็ นผู้ชมการแข่ งขัน หรือเป็ นผู้ช่วยกรรมการตัดสิ นร่ วมกับครู)
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรชักชวนเพื่อนหรื อสมาชิกในครอบครัวร่ วมเล่นหรื อการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
นอกเวลาเรี ยนเพิ่มเติมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อสร้างเสริ มสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. อุปกรณ์ประกอบการเล่นกีฬาฟุตซอล
2. ลานอเนกประสงค์หรื อโรงฝึ กพลศึกษา
3. ใบกิจกรรมเรื่ อง วางแผนฝึ กปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตซอล
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง สร้ างสรรค์ แบบฝึ กปฏิบัติ
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 38
กีฬาเพือ่ ชีวติ (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล จัดเป็ นวิธีการสร้างเสริ มทักษะและประสบการณ์ในการเล่น
กีฬา ซึ่งนักเรี ยนจะได้นาํ ทักษะจากการเรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั ิมาใช้สร้างเสริ มประสบการณ์โดยตรง โดยใน
การเรี ยนครั้งนี้นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู้และนําทักษะที่ได้ศึกษามาเข้าร่ วมในสถานการณ์ของการแข่งขัน โดย
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล เป็ นการจัดการแข่งขันแบบแบ่งสายที่มีการแข่งรอบคัดเลือก โดยสาย A
ทีมที่ 1 จะพบกับทีมที่ 2 โดยทีมที่ชนะการแข่งขันจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อพบกับผูช้ นะในสาย B ใน
การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

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. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล/คู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด (พ 3.1 ม. 4–6/3)
4. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
5. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
6. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
7. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
8. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายรู ปแบบ วิธีการแข่งขัน และกติกาการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้ออย่างถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้อด้วยความมีระเบียบวินยั มีความสามัคคี และมีน้ าํ ใจ
นักกีฬา (A)
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมการแข่งขันเซปักตะกร้อตามกฎ กติกาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสนุกสนาน
ได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามเกี่ยวกับรู ปแบบ วิธี
การแข่งขัน และกติกาการ
แข่งขันกีฬาฟุตซอล

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การสร้างแผนที่ความคิด

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยคุณภาพ
ระดับ 4 ขึ้นไป

• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กเข้ าร่ วม
จัดการแข่ งขันกีฬาฟุตซอล

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6*

• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสารหรื อความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
4.2 ฟุตซอล (ต่อ)
– การร่ วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล (ต่อ)
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6. แนวทางบูรณาการ
สั งคมศึกษาฯ



คณิ ตศาสตร์



ภาษาไทย



วิทยาศาสตร์



ศึกษาค้ นคว้ าเกีย่ วกับการแข่ งขันกีฬาฟุตซอลในท้ องถิ่น
ต่ าง ๆ และการแข่ งขันฟุตซอลทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน
และในระดับโลก
นับจํานวนการทําคะแนนในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
หรื อคะแนนการแข่งขัน จับเวลาในการแข่งขัน จัดตาราง
การแข่งขันตามผลการแข่งขัน และนับสถิติการทําคะแนน
รวมถึงการทําผิดกติกาการแข่งขันของนักกีฬาแต่ละทีม
อธิ บายรู ปแบบ วิธีการแข่งขัน และกติกาการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอล ตลอดจนเขียนสรุ ปผลการแข่งขัน
เคลื่อนไหวร่ างกายในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตามหลัก
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวหรื อหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาร่ วมกันเพื่อทบทวนความรู ้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมและการเรี ยนรู้ใน
การเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
2. นักเรียนแต่ ละกลุ่มผลัดเปลีย่ นกันส่ งตัวแทนออกมานําเสนอผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม ฝึ กเข้ าร่ วม
จัดการแข่ งขันกีฬาฟุตซอล ตามได้ รับมอบหมาย ในการเรียนครั้งที่ผ่านมาหน้ าชั้นเรียน
3. นักเรี ยนอาสาสมัครประมาณ 3–4 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเพื่อนแสดงท่าทางการ
เคลื่อนไหวในท่าอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่าการเคลื่อนไหวร่ างกายขณะอยูก่ บั ที่
4. ครูสุ่ มนักเรียน 2–3 คน ออกมารายงานผลการแบ่ งทีมและฝึ กซ้ อมแข่ งขันกีฬาฟุตซอล
นอกเวลาเรียน เพือ่ เตรียมจัดการแข่ งขันกีฬาฟุตซอลที่มอบหมายในการเรียนครั้งที่ผ่านมา

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู อธิ บายแนวทางการแข่งขันกีฬาฟุตซอลครั้งที่ 2 ให้นกั เรี ยนทราบ โดยนําตารางแสดงรายการ
การแข่งขันฟุตซอลแบบแบ่งสายให้นกั เรี ยนดูประกอบการอธิบาย และเปิ ดสื่ อวีดิทศั น์ตวั อย่าง
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลให้นกั เรี ยนดูเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเป็ นแนวทางในการจัดการแข่งขัน
ตารางแสดงรายการการแข่ งขันเซปักตะกร้ อแบบแบ่ งสาย
การแข่ งขันครั้งที่
รอบการแข่ งขัน
ทีมที่ลงแข่ งขัน
ชิงชนะเลิศอันดับ 3 ทีมที่แพ้สาย A พบกับ ทีมที่แพ้สาย B
1
ชิงชนะเลิศอันดับ 1 ทีมที่ชนะสาย A พบกับ ทีมที่ชนะสาย B
2
2. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
1. นักเรี ยนในทีมที่แพ้สาย A และทีมที่แพ้ของสาย B ออกมาทําการแข่งขันร่ วมกันเพื่อหาทีมที่ชนะ
ในการชิงชนะเลิศอันดับ 3
2. นักเรี ยนในทีมที่ชนะการแข่งขันเซปักตะกร้อสาย A และทีมที่ชนะการแข่งขันสาย B ออกมาทํา
การแข่งขันร่ วมกันเพื่อหาทีมที่ชนะในรอบชิงชนะเลิศ

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปทีมที่ชนะเลิศอันดับ 3 และทีมที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬา
ฟุตซอล โดยครู แสดงความคิดเห็นต่อการแข่งขันกีฬาฟุตซอลของนักเรี ยนและให้คาํ แนะนํา
เพิ่มเติม

ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ในท่าการเหยียดและ
ยืดกล้ามเนื้อ จากประสบการณื ผา่ นมา แล้วทําความสะอาดร่ างกาย
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับกีฬามวยไทย ตามลําดับ
3. นักเรี ยนบันทึกสรุ ปความรู้และผลการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
4. มอบหมายให้ นักเรียนไปทบทวนความรู้ในหัวข้ อเรื่องที่ 1. การประเมินสมรรถภาพทางกาย
หัวข้ อเรื่องที่ 2. การสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก หัวข้ อเรื่องที่ 3.
วิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวกับการเล่นกีฬา และหัวข้ อเรื่องที่ 4. กีฬาเพือ่ ชีวติ ดังรายละเอียด
ในหนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษาและ พลศึกษา 3 ม. 4–6 มาล่วงหน้ า เพือ่ เข้ ารับ
การทดสอบปลายภาคในการเรียนครั้งต่ อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรชักชวนเพื่อนหรื อสมาชิกในครอบครัวร่ วมเล่นหรื อการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
นอกเวลาเรี ยนเพิ่มเติมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อสร้างเสริ มสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง
2. ครู แจกแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว ให้นกั เรี ยน
ทําเพื่อตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจหลังการเรี ยนรู้ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. ครู เฉลยคําตอบที่ถกู ต้องให้นกั เรี ยนทราบและให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้
ให้กบั นักเรี ยน

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. อุปกรณ์ประกอบการเล่นกีฬาฟุตซอล
2. ลานอเนกประสงค์หรื อโรงฝึ กพลศึกษา
3. ใบกิจกรรมเรื่ อง ฝึ กเข้ าร่ วมจัดการแข่ งขันกีฬาฟุตซอล
4. แบบทดสอบความรู ้หลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
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5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ –
การสอบปลายภาค
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การสอบปลายภาคเป็ นกระบวนการวัดและประเมินผลเพื่อสรุ ปผลการเรี ยนรู้ (Summative
Assessment ) ที่นกั เรี ยนได้รับจากองค์ความรู ้ที่กาํ หนดไว้ในขอบข่ายของตัวชี้วดั ในโครงสร้างของ
หลักสูตร และการสอบปลายภาคยังเป็ นการนําข้อมูลของค่าคะแนนที่ได้นาํ มาใช้เป็ นส่วนสําคัญในการวัด
และประเมินผลเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนหรื อให้ระดับผลการเรี ยน ตลอดจนให้การรับรองความรู้
ความสามารถของผูเ้ รี ยนว่าผ่านรายวิชาหรื อไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรื อไม่ หรื อสามารถจบหลักสูตร
หรื อไม่
การศึกษารายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา เป็ นอีกหนึ่งรายวิชาที่นาํ กระบวนการวัดและประเมินผลมา
เป็ นใช้เพื่อสรุ ปผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน โดยใช้แบบทดสอบทั้งในข้อคําถามที่เน้นกระบวนการการคิด
วิเคราะห์เพื่อตัดสิ นข้อคําตอบ ในรู ปแบบอัตนัยและรู ปแบบปรนัย ครอบคุมองค์ความรู ้และตัวชี้วดั ช่วง
ชั้นในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5

2. ตัวชี้วัดช่ 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. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล/คู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด (พ 3.1 ม. 4–6/3)
4. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
5. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
6. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวิตประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
7. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูการเล่นและการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
8. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา (พ 3.2
ม. 4–6/4)
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9. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก (พ 4.1
ม. 4–6/7)

. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• การสอบปลายภาค

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบทดสอบปลายภาค*/**

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

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

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้ ในการทดสอบ
– หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
1. การประเมินสมรรถภาพทางกาย
2. การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
3. วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา
4. กีฬาเพื่อชีวติ

6. แนวทางบูรณาการ
–

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
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7. กระบวนการจัดการทดสอบ
– ครู ตรวจสอบจํานวนนักเรี ยนที่เข้ารับการทดสอบและแจกแบบทดสอบปลายภาคพร้อมอธิบาย
แนวทางปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนทราบ โดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด

8. กิจกรรมเสนอแนะ
– นักเรี ยนควรไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่ องที่ตอบคําตอบได้ไม่ชดั เจนถูกต้อง

9. สื่ อ/เครื่องมือที่ใช้ ในการทดสอบ
– แบบทดสอบปลายภาค รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ม.5

10. บันทึกหลังการทดสอบปลายภาค
1. ความสําเร็ จในการทดสอบปลายภาค
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการทดสอบปลายภาค
แนวทางในการแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการทดสอบปลายภาค
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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ตอนที่ 3
เอกสารหรือความรู้เสริมสํ าหรับครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
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ตอนที่ 3
เอกสาร/ความรู้ เสริมสํ าหรับครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาชุดนี้ประกอบไปด้วยเอกสารและความรู้
เสริ มสําหรับครู ที่ครู นาํ มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และการวัดและประเมินผลสําหรับนักเรี ยน
1. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สุ ขศึกษาและพลศึกษา ม. 4–6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ความรู้เกี่ยวกับความสําคัญของการจัดการเรี ยนรู้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3. ความรู้เกี่ยวกับแฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio)
4. ความรู้เกี่ยวกับกรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อเน้นสู่ผลลัพธ์ปลายทาง
5. ความรู้เกี่ยวกับรู ปแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมง จากการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ
Backward Design
6. เอกสารแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู้ตวั เรา
– แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู้ตวั เรา
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว
– แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
– แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 ใส่ ใจสุขภาพ
– แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 ใส่ ใจสุ ขภาพ
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 ชีวติ ปลอดภัย
– แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 ชีวิตปลอดภัย
7. เอกสารแบบทดสอบปลายภาค สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
8. เอกสารใบกิจกรรมการเรี ยนรู ้และใบงาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
9. เอกสารแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ ด้านทักษะ/กระบวนการ
10. เอกสารแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
11. เอกสารแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินผลการอภิปราย
12. เอกสารแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินผลการสร้างแผนที่ความคิด
13. เอกสารตัวอย่างใบบันทึกการประเมินและเกณฑ์การประเมินผลเป็ นรายบุคคล
14. เอกสารตัวอย่างแบบบันทึกสรุ ปการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1–5
15. เอกสารแบบประเมินผลการปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานของกีฬาตะกร้อลอดห่วง
16. เอกสารแบบประเมินผลการปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน
17. ความรู ้เกี่ยวกับการจัดทําโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
18. ความรู ้เกี่ยวกับแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
19. ความรู ้เกี่ยวกับผังแสดงเหตุและผล
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ใบความรู้ ที่ 1

เรื่อง สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นหลักสูตรที่มุ่งเน้น
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด เพื่อช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดสมรรถนะสําคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีเป้ าหมายเพื่อการดํารงสุขภาพ การสร้างเสริ มสุ ขภาพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยงั่ ยืน โดยผ่านมาตรฐานการเรี ยนรู้เป็ น
ข้อกําหนดคุณภาพของผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะ/กระบวนการ คุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยม โดยผ่านองค์ความรู้หลัก 5 สาระ และมีการกําหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้ที่ตอ้ งการให้
เกิดขึ้นหลังจากการเรี ยนรู ้แต่ละสาระ รวม 6 ข้อ ประกอบด้วย สาระที่ 1 การเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ ประกอบด้วยมาตรฐานข้อ พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริ ญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์ สาระที่ 2 ชี วิตและครอบครั ว ประกอบด้วยมาตรฐานข้อ พ 2.1 เข้าใจ
และเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกั ษะในการดําเนินชีวิต สาระที่ 3 การ
เคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ประกอบด้วยมาตรฐานข้อ
พ 3.1 เข้าใจ มีทกั ษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา และมาตรฐาน
ข้อ พ 3.2 รักการออกกําลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบตั ิเป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ
มีวินยั เคารพสิ ทธิ กฎ กติกา มีน้ าํ ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมใน
สุ นทรี ยภาพของการกีฬา สาระที่ 4 การสร้ างเสริ มสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค
ประกอบด้วยมาตรฐานข้อ พ 4.1 เห็นคุณค่าและ มีทกั ษะในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การดํารง
สุ ขภาพ การป้ องกันโรค และการสร้างเสริ มสมรรถภาพเพื่อสุ ขภาพ และสาระที่ 5 ความ
ปลอดภัยในชี วิต ประกอบด้วยมาตรฐานข้อ พ 5.1 ป้ องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ ยง
พฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุขภาพ อุบตั ิเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุ นแรง

264
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 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยองค์ความรู้ กี่
สาระ อะไรบ้าง

(แนวคําตอบ: 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)
________________________________________________

2. นักเรี ยนควรเกิดมาตรฐานการเรี ยนรู้อย่างไรบ้าง
หลังการเรี ยนรู้ในกลุ่มสาระที่เป็ นองค์ความรู้
หลักของกลุ่มสุ ขศึกษาและพลศึกษา

________________________________________________
(แนวคําตอบ: หลังการเรี ยนรู้ สาระที่ 1 ควรมีความ
เข้________________________________________________
าใจธรรมชาติของการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของ
________________________________________________
มนุ
ษย์
________________________________________________
หลังการเรี ยนรู้ สาระที่ 2 ควรมีความเข้ าใจและเห็น
คุ________________________________________________
ณค่ าของตนเอง ครอบครั ว เพศศึกษา และมีทักษะในการ
ดํ________________________________________________
าเนินชี วิต
________________________________________________
หลังการเรี ยนรู้ สาระที่ 3:
________________________________________________
1. ควรเข้ าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทาง
_______________________________________________
กาย
การเล่ นเกม และกีฬา
_ 2. รั กการออกกําลังกาย การเล่ นเกม และการเล่ นกีฬา
ปฏิ
บัติเป็ นประจําอย่ างสมํา่ เสมอ มีวินัย เคารพสิ ทธิ กฎ
________________________________________________
กติ
กา มีนา้ํ ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่ งขัน และ
________________________________________________
ชื________________________________________________
่ นชอบในสุนทรี ยภาพของการกีฬา
หลังการเรี ยนรู้ สาระที่ 4 ควรเห็นคุณค่ าและมีทักษะ
________________________________________________
ในการสร้
างเสริ มสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การป้ องกัน
________________________________________________
โรค
และการสร้ างเสริ มสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
________________________________________________
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ประเด็นคําถาม

สรุปความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม

3. การศึกษาในองค์ความรู ้หลักของกลุ่มสาระ การ
เรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาที่กาํ หนดไว้ ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 จะประสบผลสําเร็ จอย่างดี
นักเรี ยนต้องมีแนวทางปฏิบตั ิอย่างไรบ้าง

(แนวคําตอบ: พิจารณาจากคําตอบที่ใช้ หลักเหตุและ
________________________________________________
ผลประกอบในการตอบคําถามของนักเรี ยน)
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

(แนวคําตอบ: พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน
________________________________________________
4. แหล่งความรู ้ใดบ้างที่จะช่วยสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ตัวอย่ างเช่ น ตํารา เอกสาร บทความ นิตยสาร แหล่ ง
________________________________________________
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ความรู้ ในท้ องถิ่น ปราชญ์ ในท้ องถิ่น และการค้ นคว้ า
________________________________________________
ให้ประสบความสําเร็ จได้มากที่สุด
โดยอาศัยการสื บค้ นจากระบบ 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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ใบความรู้ที่ 2
เรื่อง การจัดแบ่ งหน่ วยการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ตลอดจนเกณฑ์ การตัดสิ นผลการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนร่ วมกันศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับการจัดแบ่งหน่วยการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการ
เรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. การแบ่ งหน่ วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หน่ วยการเรียนรู้

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

1

เรี ยนรู้ตวั เรา

3

2

ชีวิตและครอบครัว

2

3

ใส่ใจสุ ขภาพ

9

4

ชีวิตปลอดภัย

6

5

เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว

18

–

สอบเก็บคะแนน/ปลายภาค
รวม

2
40

หมายเหตุ
– เวลาเรี ยนรวม 40 ชัว่ โมง/ปี
การศึกษา (2 ภาคเรี ยน)
– 1 ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
การศึกษา/1 หน่วยกิต หรื อ 1
ชัว่ โมง

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

20
10
10
20
10
30

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

70 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค หมายถึง คะแนนที่ได้จากการวัดความรู ้จากการศึกษาด้านความรู้
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คะแนนคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการวัดจากแบบ
สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน โดยจัดเก็บทุกครั้งในกิจกรรมการเรี ยนการสอน ทั้งเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม
รวมทั้งการเก็บข้อมูลด้านความสมํ่าเสมอของการเข้าเรี ยน
คะแนนภาคปฏิบัติ หมายถึง คะแนนของการจัดทํางานส่งครู อย่างสมํ่าเสมอ ถูกต้อง
คะแนนจากโครงงาน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทําโครงงานที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมายหรื อชิ้นงานที่
ได้รับคัดเลือกเก็บในแฟ้ มสะสมผลงาน
คะแนนสอบย่ อย หมายถึง คะแนนที่ได้จากการวัดความรู ้ในรายชัว่ โมง
คะแนนสอบปลายภาค หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทดสอบความรู้ หลังจากที่นกั เรี ยนได้ศึกษา หน่วย
การเรี ยนรู ้หน่วยสุดท้ายจบลง
3.2 การคิดอัตราเวลาเรี ยนกับการเข้ารับการประเมินผล
– นักเรี ยนที่มีสิทธิในการเข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรี ยนต้องมีเวลาเรี ยนตั้งแต่ 80% ขึ้นไป โดยคิด
จาก
1) เวลาเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 ใช้เวลาประมาณ 20 ชัว่ โมง/ภาค
ร้อยละ 80 ของเวลา =~ 16 ชัว่ โมง/ภาค
2) เวลาเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 2 ใช้เวลาประมาณ 20 ชัว่ โมง/ภาค
ร้อยละ 80 ของเวลา =~ 16 ชัว่ โมง/ภาค
4. เกณฑ์ การตัดสิ นผลการเรียนรู้พลศึกษา
4.1 คะแนนคิดเป็ นสัดส่ วน 70:30 แบ่งเป็ น
รายการที่เก็บคะแนน

คะแนนระหว่ างภาค

คะแนนปลายภาค

รวม

1. ความรู ้

10

5

15

2. คุณธรรมและจริ ยธรรม

10

10

20

3. ทักษะ (ปฏิบตั ิ)

20

5

25

4. สมรรถภาพทางกาย

20

5

25

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รวม

10

5

15

70

30

100

คะแนนสมรรถภาพทางกาย หมายถึง คะแนนที่ได้จากการใช้แบบทดสอบในการวัดสมรรถภาพทางกาย
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการประเมินผลด้านคุณลักษณะต่าง ๆ ที่
สถานศึกษาหรื อผูส้ อนได้ต้ งั ไว้
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4.2 การคิดอัตราเวลาเรี ยนกับการมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
– นักเรี ยนที่มีสิทธิในการเข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรี ยนต้องมีเวลาเรี ยนตั้งแต่ 80% ขึ้นไป โดยคิด
จาก
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
5. การตัดสิ นผลการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
5.1 นําคะแนนดิบที่เป็ นคะแนนรวมของสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามารวมกันแล้ว
เป็ นคะแนนดิบวิชาละเท่ากัน เช่น 100+100÷2
5.2 นําคะแนนที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิ นดังนี้
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
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6. แบบประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม

การแบ่ งหน้ าที่
ทํางาน
ยังต้อง
ใช้ ได้
ปรับปรุง
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

พฤติกรรม

เกณฑ์ การวัด

การฟังความ
คิดเห็น
ยังต้ อง
ใช้ ได้
ปรับปรุง

การแสดงความ
คิดเห็น
ยังต้ อง
ใช้ ได้
ปรับปรุง

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

บรรยากาศ
ในการทํางาน
ยังต้อง
ใช้ ได้
ปรับปรุง

หมายเหตุ
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แบบสั งเกตพฤติกรรมรายบุคคล

การแสดงความ
การยอมรับฟัง ทํางานตามที่ได้รับ
การตอบคําถาม
คิดเห็น
คนอืน่
มอบหมาย
2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0

ความสนใจ

ลําดับที่/
ชื่อ–สกุล

4 3

เกณฑ์ การวัด

ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้

ระดับคุณภาพ

เยีย่ ม

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง

คะแนน

4

3

2

1

0

หมายเหตุ: สํ าหรับครูผ้สู อนหรือสถานศึกษาอาจมีการปรับปรุงหรือปรับเกณฑ์ ที่ให้
ไว้เบือ้ งต้ นได้ ตามความเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา
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1

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 4–6
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
สาระที่ 1: การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ 1.1: เข้าใจธรรมชาติของการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น/ข้ อ
1. อธิ บายกระบวนการสร้างเสริ มและดํารง
ประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ

2. การวางแผนดูแลสุ ขภาพตามภาวะการเจริ ญเติบโต
และพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
• กระบวนการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการ
ทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ
– การทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ
– การสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพของอวัยวะ
ต่าง ๆ (อาหาร การออกกําลังกาย นันทนาการ
การตรวจสุ ขภาพ ฯลฯ)
• การวางแผนดูแลสุ ขภาพของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว

สาระที่ 2: ชีวติ และครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1: เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกั ษะในการดําเนินชีวิต

ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น/ข้ อ
1. วิเคราะห์อิทธิ พลของครอบครัว เพื่อน สังคม
และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ
และการดําเนินชีวิต
2. วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่ องเพศตามวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมอื่น ๆ
3. เลือกใช้ทกั ษะที่เหมาะสมในการป้ องกัน ลดความ
ขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
• อิทธิ พลของครอบครัว เพื่อน สังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อ
พฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวติ
• ค่านิยมในเรื่ องเพศตามวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมอื่น ๆ
• แนวทางในการเลือกใช้ทกั ษะต่าง ๆ ในการป้ องกัน
ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศและ
ครอบครัว
– ทักษะการสื่ อสารและสร้างสัมพันธภาพ
– ทักษะการต่อรอง
– ทักษะการปฏิเสธ
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ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น/ข้ อ

4. วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างนักเรี ยนหรื อเยาวชนในชุมชน
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
– ทักษะการปฏิเสธ
– ทักษะการคิดวิเคราะห์
– ทักษะการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหา ฯลฯ
• ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรี ยนหรื อ
เยาวชนในชุมชน
– สาเหตุของความขัดแย้ง
– ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างนักเรี ยน
หรื อเยาวชนในชุมชน
– แนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดจากความขัดแย้ง
ของนักเรี ยนหรื อเยาวชนในชุมชน

สาระที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1: เข้าใจ มีทกั ษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา

ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น/ข้ อ

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง

1. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
รู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา

• ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรู ปแบบ
ต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา
• การวิเคราะห์ความคิ ดรวบยอดเกี่ ยวกับการเคลื่ อนไหว
รู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกี ฬา
• การใช้ความสามารถของตนในการเล่นกีฬา เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของทีมโดยคํานึงถึงผลที่เกิดต่อผูอ้ ื่นและสังคม

2. ใช้ความสามารถของตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ทีม คํานึงถึงผลที่เกิดต่อผูอ้ ื่นและสังคม
3. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคล/คู่
กีฬาประเภททีมอย่างน้อย 1 ชนิด
4. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์
5. เข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรี ยน และ
นําหลักการแนวคิดไปปรับปรุ งและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนและสังคม

• กีฬาประเภทบุคคล/คู่ ประเภททีม เช่น ฟุตซอล รักบี้
ฟุตบอล ยิมนาสติก ลีลาศ ซอฟท์บอล เทนนิส เซปัก
ตะกร้อ มวยไทย กระบี่กระบอง พลอง ง้าว
• การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ
เชียร์ลีดเดอร์
• การนําหลักการและแนวคิดของกิจกรรมนันทนาการไป
ปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม
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มาตรฐาน พ 3.2: รักการออกกําลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบตั ิเป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ มีวินยั
เคารพสิ ทธิ กฎ กติกา มีน้ าํ ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรี ยภาพ
ของการกีฬา

ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น/ข้ อ

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง

1. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง
• การออกกําลังกายด้วยวิธีที่ชอบ เช่น ฝึ กกายบริ หาร
อย่างสมํ่าเสมอ และใช้ความสามารถของตนเอง
แบบต่าง ๆ ขี่จกั รยาน การออกกําลังกายจากการทํางาน
เพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตนคํานึงถึงผล ในชีวิตประจําวัน การรํากระบอง รํามวยจีน
• การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม
ที่เกิดต่อสังคม
• การใช้ความสามารถของตนในการเพิ่มศักยภาพของ
ทีมในการเล่นกีฬาและการเล่นโดยคํานึงถึงประโยชน์
ต่อสังคม
• การวางแผนกําหนดกิจกรรมการออกกําลังกายและ
เล่นกีฬา
2. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง • สิ ทธิ กฎ กติกาการเล่นกีฬา
ๆ ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับผูอ้ ื่น และ • กลวิธี หลักการรุ ก การป้ องกันอย่างสร้างสรรค์ใน
นําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวิตประจําวัน การเล่นและแข่งขันกีฬา
อย่างต่อเนื่อง
• การนําประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
3. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูการเล่น และการ • การปฏิบตั ิตนในเรื่ องมารยาทในการดู การเล่น การ
แข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และนําไปใช้
แข่งขัน ความมีน้ าํ ใจนักกีฬา
ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี
• บุคลิกภาพที่ดี
4. ร่ วมกิจกรรมทางกายและกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชม • ความสุ ขที่ได้จากการเข้าร่ วมกิจกรรมทางกายและ
ในคุณค่าและความงามของการกีฬา
เล่นกีฬา
• คุณค่าและความงามของการกีฬา
สาระที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1: เห็นคุณค่าและมีทกั ษะในการสร้างเสริ มสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การป้ องกันโรค และการ
สร้างเสริ มสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น/ข้ อ
1. วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของ
บุคคลที่มีต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการ
ป้ องกันโรคในชุมชน

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
• บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการ
สร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
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ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น/ข้ อ
2. วิเคราะห์อิทธิ พลของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับสุ ขภาพ
เพื่อการเลือกบริ โภค
3. ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค
4. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้ องกัน
การเจ็บป่ วยและการตายของคนไทย
5. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสุ ขภาพ
ของตนเองและครอบครัว
6. มีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพของ
บุคคลในชุมชน
7. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
• อิทธิ พลของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับสุ ขภาพ
• แนวทางการเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัย
• สิ ทธิพ้นื ฐานของผูบ้ ริ โภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
• สาเหตุของการเจ็บป่ วยและการตายของคนไทย เช่น โรค
จากการประกอบอาชีพ โรคทางพันธุกรรม
• แนวทางการป้ องกันการเจ็บป่ วย
• การวางแผนการพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
• การมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพของบุคคล
ในชุมชน
• การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางกลไก

สาระที่ 5: ความปลอดภัยในชีวติ
มาตรฐาน พ 5.1: ป้ องกันและหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยง พฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุขภาพ อุบตั ิเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และ
ความรุ นแรง

ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น/ข้ อ
1. มีส่วนร่ วมในการป้ องกันความเสี่ ยงต่อการใช้ยา
การใช้สารเสพติด และความรุ นแรง เพื่อ
สุ ขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม
2. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง
การใช้ และการจําหน่ายสารเสพติด

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
• การจัดกิจกรรมป้ องกันความเสี่ ยงต่อการใช้ยา
สารเสพติด และความรุ นแรง

3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรื อความ
รุ นแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้ องกัน

• การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง
การใช้ และการจําหน่ายสารเสพติด (ตนเอง
ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม)
• โทษทางกฎหมายที่เกิดจากการครอบครอง การใช้
และการจําหน่ายสารเสพติด
• ปัจจัยที่มีผลต่อสุ ขภาพหรื อความรุ นแรงของคนไทย
และเสนอแนวทางป้ องกัน

4. วางแผน กําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุและสร้าง
เสริ มความปลอดภัยในชุมชน

• การวางแผน กําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุ และ
สร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน
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ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น/ข้ อ
5. มีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มความปลอดภัยใน
ชุมชน
6. ใช้ทกั ษะการตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่
เสี่ ยงต่อสุขภาพและความรุ นแรง
7. แสดงวิธีการช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างถูกวิธี

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
• กิจกรรมการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน
• ทักษะการตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อ
สุ ขภาพและความรุ นแรง
• วิธีการช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างถูกวิธี
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ความสําคัญของการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
• ทําไมต้ องเรียนสุ ขศึกษาและพลศึกษา
สุ ข ภาพ ห รื อ สุ ข ภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทาง
ปัญญาหรื อจิตวิญญาณ สุ ขภาพหรื อสุ ขภาวะจึงเป็ นเรื่ องสําคัญ เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวติ ซึ่งทุกคนควร
จะได้เรี ยนรู้เรื่ องสุ ขภาพ เพื่อจะได้มีความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
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 และการปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน
พลศึกษา มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุ ขภาพ
และกีฬา
สาระที่เป็ นกรอบเนื้อหาหรื อขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบด้วย
• การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เรื่ อง ธรรมชาติของการเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการทํางานของระบบต่าง ๆ ของ
ร่ างกาย รวมถึงวิธีปฏิบตั ิตนเพื่อให้เจริ ญเติบโตและมีพฒั นาการที่สมวัย
• ชีวติ และครอบครัว นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู้เรื่ อง คุณค่าของตนเองและครอบครัว การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู ้สึกทางเพศ การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น สุ ขปฏิบตั ิทาง
เพศ และทักษะในการดําเนินชีวิต
• การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เรื่ องการ
เคลื่อนไหวร่ างกายในรู ปแบบต่าง ๆ การเข้าร่ วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมอย่าง
หลากหลายทั้งไทยและสากล การปฏิบตั ิตามกฎ กติกา ระเบียบ และข้อตกลงในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางกายและ
กีฬา และความมีน้ าํ ใจนักกีฬา
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• การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการ
เลือกบริ โภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริ การสุขภาพ การสร้างเสริ มสมรรถภาพเพื่อสุ ขภาพ และการป้ องกันโรคทั้ง
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
• ความปลอดภัยในชีวติ นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู้เรื่ อง การป้ องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ ยงต่าง ๆ ทั้งความ
เสี่ ยงต่อสุขภาพ อุบตั ิเหตุ ความรุ นแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด รวมถึงแนวทางในการสร้างเสริ ม
ความปลอดภัยในชีวติ
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แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
แฟ้มสะสมผลงาน หมายถึง แหล่งรวบรวมเอกสาร ผลงาน หรื อหลักฐาน เพื่อใช้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์
ความสามารถ ทักษะ และพัฒนาการของนักเรี ยน มีการจัดเรี ยบเรี ยงผลงานไว้อย่างมีระบบ โดยนําความรู ้
ความคิด และการนําเสนอมาผสมผสานกัน ซึ่งนักเรี ยนเป็ นผูค้ ดั เลือกผลงานและมีส่วนร่ วมในการประเมิน แฟ้ ม
สะสมผลงานจึงเป็ นหลักฐานสําคัญที่จะทําให้นกั เรี ยนสามารถมองเห็นพัฒนาการของตนเองได้ตามสภาพจริ ง
รวมทั้งเห็นข้อบกพร่ องและแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึนต่อไป
ลักษณะสํ าคัญของการประเมินผลโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน
1. ครู สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการติดตามความก้าวหน้าของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลได้เป็ นอย่างดี
เนื่องจากมีผลงานสะสมไว้ ครู จะทราบจุดเด่น จุดด้อยของนักเรี ยนแต่ละคนจากแฟ้ มสะสมผลงาน และสามารถ
ติดตามพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่อง
2. มุ่งวัดศักยภาพของนักเรี ยนในการผลิตหรื อสร้างผลงาน มากกว่าการวัดความจําจากการทํา
แบบทดสอบ
3. วัดและประเมินโดยเน้นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง คือ นักเรี ยนเป็ นผูว้ างแผน ลงมือปฏิบตั ิงาน รวมทั้ง
ประเมินและปรับปรุ งตนเอง ซึ่งมีครู เป็ นผูช้ ้ ีแนะ เน้นการประเมินผลย่อยมากกว่าการประเมินผลรวม
4. ฝึ กให้นกั เรี ยนรู้จกั การประเมินตนเองและหาแนวทางปรับปรุ งพัฒนาตนเอง
5. นักเรี ยนเกิดความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รู้วา่ 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 คําอธิบายรายวิชา
วิธีการวัดและประเมินผลในหลักสูตร รวมทั้งครู ตอ้ งมีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินโดยใช้แฟ้ มสะสม
ผลงาน จึงจะสามารถวางแผนกําหนดชิ้นงานได้
นักเรียน ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เนื้อหาสาระ การประเมินผลโดยใช้แฟ้ ม
สะสมผลงาน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การกําหนดชิ้นงาน และบทบาทในการทํางานกลุ่ม โดยครู
ต้องแจ้งให้นกั เรี ยนทราบล่วงหน้า
ผู้ปกครอง ต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการคัดเลือกผลงาน การแสดงความคิดเห็น และรับรู้พฒั นาการ
ของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นก่อนทําแฟ้ มสะสมผลงาน ครู ตอ้ งแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบหรื อขอความร่ วมมือ
รวมทั้งให้ความรู ้ในเรื่ อง การประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงานแก่ผปู้ กครองเมื่อมีโอกาส
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2. การรวบรวมผลงานและจัดระบบแฟ้ม ในการรวบรวมผลงานต้องออกแบบการจัดเก็บหรื อแยก
หมวดหมู่ของผลงานให้ดี เพื่อสะดวกและง่ายต่อการนําข้อมูลออกมาใช้ แนวทางการจัดหมวดหมู่ของผลงาน เช่น
– จัดแยกตามลําดับ วัน เวลา ที่สร้างผลงานขึ้นมา
– จัดแยกตามความซับซ้อนของผลงาน เป็ นการแสดงถึงทักษะหรื อพัฒนาการของนักเรี ยนที่มากขึ้น
– จัดแยกตามวัตถุประสงค์ เนื้อหา หรื อประเภทของผลงาน
ผลงานที่อยูใ่ นแฟ้ มสะสมผลงานอาจมีหลายเรื่ อง หลายวิชา ดังนั้นนักเรี ยนจะต้องทําเครื่ องมือใน
การช่วยค้นหา เช่น สารบัญ ดัชนีเรื่ อง จุดสี แถบสี ติดไว้ที่ผลงานโดยมีรหัสที่แตกต่างกัน เป็ นต้น
3. การคัดเลือกผลงาน ในการคัดเลือกผลงานนั้นควรให้สอดคล้องกับเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่โรงเรี ยน
ครู หรื อนักเรี ยนร่ วมกันกําหนดขึ้นมา และผูค้ ดั เลือกผลงานควรเป็ นนักเรี ยนเจ้าของแฟ้ มสะสมผลงาน หรื อมี
ส่วนร่ วมกับครู เพื่อน และผูป้ กครอง
ผลงานที่เลือกเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน ควรมีลกั ษณะดังนี้
– สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้
– เป็ นผลงานชิ้นที่ดีที่สุด มีความหมายต่อนักเรี ยนมากที่สุด
– สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของนักเรี ยนในทุกด้าน
– เป็ นสื่ อที่จะช่วยให้นกั เรี ยนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู ผูป้ กครอง และเพื่อน ๆ
ส่วนจํานวนชิ้นงานนั้นให้กาํ หนดตามความเหมาะสม ไม่ควรมีมากเกินไป เพราะอาจจะทําให้
ผลงานบางชิ้นไม่มีความหมาย แต่ถา้ มีนอ้ ยเกินไปจะทําให้การประเมินไม่มีประสิ ทธิภาพ
4. สร้ างสรรค์ แฟ้มสะสมผลงานให้ มเี อกลักษณ์ ของตนเอง โครงสร้างหลักของแฟ้ มสะสมผลงานอาจ
เหมือนกัน แต่นกั เรี ยนสามารถตกแต่งรายละเอียดย่อยให้แตกต่างกัน ตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล
โดยอาจใช้ภาพ สี สติกเกอร์ ตกแต่งให้สวยงามเน้นเอกลักษณ์ของเจ้าของแฟ้ มสะสมผลงาน
5. การแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่ อผลงาน ในขั้นตอนนี้นกั เรี ยนจะได้รู้จกั การวิพากษ์วิจารณ์
หรื อสะท้อนความคิดเกี่ยวกับผลงานของตนเอง ตัวอย่างข้อความที่ใช้แสดงความรู ้สึกต่อผลงาน เช่น
– ได้แนวคิดจากการทําผลงานชิ้นนี้มาจากไหน
– เหตุผลที่เลือกผลงานชิ้นนี้คืออะไร
– จุดเด่น จุดด้อยของผลงานชิ้นนี้คืออะไร
– รู้สึกพอใจกับผลงานชิ้นนี้มากน้อยเพียงใด
– ได้ขอ้ คิดอะไรจากการทําผลงานชิ้นนี้
6. ตรวจสอบความสามารถของตนเอง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ประเมินความสามารถของ
ตนเอง โดยพิจารณาตามเกณฑ์ยอ่ ย ๆ ที่ครู และนักเรี ยนช่วยกันกําหนดขึ้น เช่น นิสยั การทํางาน ทักษะทางสังคม
การทํางานเสร็ จตามระยะเวลาที่กาํ หนด การขอความช่วยเหลือเมื่อมีความจําเป็ น เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีการ
ตรวจสอบความสามารถของตนเองอีกวิธีหนึ่ง คือ การให้นกั เรี ยนเขียนวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง และ
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข
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7. การประเมินผลงาน เป็ นขั้นตอนที่สาํ คัญเนื่องจากเป็ นการสรุ ปคุณภาพของงานและความสามารถ
หรื อพัฒนาการของนักเรี ยน การประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การประเมินโดยไม่ให้ระดับคะแนน และ
การประเมินโดยให้ระดับคะแนน
การประเมินโดยไม่ ให้ ระดับคะแนน ครู กลุ่มนี้มีความเชื่อว่า แฟ้ มสะสมผลงานมีไว้เพื่อศึกษา
กระบวนการทํางาน ศึกษาความคิดเห็น ความรู้สึกของนักเรี ยนที่มีต่อผลงานของตนเอง ตลอดจนดูพฒั นาการ
หรื อความก้าวหน้าของนักเรี ยนอย่างไม่เป็ นทางการ ครู ผูป้ กครอง และเพื่อนสามารถให้คาํ ชี้แนะแก่นกั เรี ยนได้
ซึ่งวิธีการนี้จะทําให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้และปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าจะได้คะแนนมากน้อยเท่าไร
การประเมินโดยให้ ระดับคะแนน มีท้ งั การประเมินตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ การประเมินระหว่างภาค
เรี ยน และการประเมินปลายภาคเรี ยน ซึ่งจะช่วยในวัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ิเป็ นหลัก การประเมินแฟ้ มสะสม
ผลงานต้องกําหนดมิติการให้คะแนน (Scoring Rubrics) ตามเกณฑ์ที่ครู และนักเรี ยนร่ วมกันกําหนดขึ้น การให้
ระดับคะแนนมีท้ งั การให้คะแนนเป็ นรายชิ้นก่อนเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน และการให้คะแนนแฟ้ มสะสมผลงาน
ทั้งแฟ้ ม ซึ่งมาตรฐานคะแนนนั้นต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดทําแฟ้ มสะสมผลงาน และมุ่งเน้น
พัฒนาการของนักเรี ยนแต่ละคนมากกว่าการนําไปเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่น
8. การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ กบั ผู้อื่น มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้รับฟังความคิดเห็น
จากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ เพื่อน ครู และผูป้ กครอง อาจทําได้หลายรู ปแบบ เช่น การจัดประชุมในโรงเรี ยน
โดยเชิญผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่ วมกันพิจารณาผลงาน การสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อน การส่ง
แฟ้ มสะสมผลงานไปให้ผทู้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยให้ขอ้ เสนอแนะหรื อคําแนะนํา
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์น้ นั นักเรี ยนจะต้องเตรี ยมคําถามเพื่อถามผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะ
เป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งผลงานของตนเอง ตัวอย่างคําถาม เช่น
– ท่านคิดอย่างไรกับผลงานชิ้นนี้
– ท่านคิดว่าควรปรับปรุ งแก้ไขส่วนใดอีกบ้าง
– ผลงานชิ้นใดที่ท่านชอบมากที่สุด เพราะอะไร
– ฯลฯ
9. การปรับเปลีย่ นผลงาน หลังจากที่นกั เรี ยนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้รับคําแนะนําจากผูท้ ี่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องแล้วจะนํามาปรับปรุ งผลงานให้ดีข้ ึน นักเรี ยนสามารถนําผลงานที่ดีกว่าเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน
แทนผลงานเดิม ทําให้แฟ้ มสะสมผลงานมีผลงานที่ดี ทันสมัย และตรงตามจุดประสงค์ในการประเมิน
10. การประชาสั มพันธ์ ผลงานของนักเรียน เป็ นการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรี ยน โดยนําแฟ้ ม
สะสมผลงานของนักเรี ยนทุกคนมาจัดแสดงร่ วมกัน และเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครอง ครู และนักเรี ยนทัว่ ไปได้เข้า
ชมผลงาน ทําให้นกั เรี ยนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
ผูท้ ี่เริ่ มต้นทําแฟ้ มสะสมผลงานอาจไม่ตอ้ งดําเนินการทั้ง 10 ขั้นตอนนี้ อาจใช้ข้ นั ตอนหลัก ๆ คือ การ
รวบรวมผลงานและการจัดระบบแฟ้ ม การคัดเลือกผลงาน และการแสดงความคิดเห็นหรื อความรู ้สึกต่อผลงาน
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องค์ ประกอบสํ าคัญของแฟ้มสะสมผลงาน
1. ส่ วนนํา ประกอบด้วย
– ปก
– คํานํา
– สารบัญ
– ประวัติส่วนตัว
– จุดมุ่งหมายของการทําแฟ้ มสะสม
ผลงาน
2. ส่ วนเนือ้ หาแฟ้ม ประกอบด้วย
– ผลงาน
– ความคิดเห็นที่มีต่อผลงาน
– Rubrics ประเมินผลงาน
3. ส่ วนข้ อมูลเพิม่ เติม ประกอบด้วย
– ผลการประเมินการเรี ยนรู ้
– การรายงานความก้าวหน้าโดย

ครู
– ความคิดเห็นของผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อน ผูป้ กครอง
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กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่ เน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง

(Backward Design Template)
หน่ วยการเรียนรู้ที่...........................................
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยน
จะเข้ าใจว่า...

คําถามสํ าคัญที่กระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจที่
คงทน

1.
2.
ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนจะ
รู้ วา่ ...

–
–

1.
2.

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจ
ที่คงทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้น้ ี นักเรี ยนควรมี
ทักษะและสามารถที่จะ...
1.
2.

ขั้นที่ 2 หลักฐานในการประเมินเพือ่ แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กาํ หนด
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
–

2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
• วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
–
–

3. สิ่ งที่ม่ ุงประเมิน
–
–

ขั้นที่ 3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้
–
–

• เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
–
–
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รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมงจากการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ Backward
Design
Backward Design เขียนโดยใช้รูปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเรี ยงหัวข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
• ชื่อแผน... (ระบุชื่อและลําดับที่ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้)
• สาระที่... (ระบุสาระที่ใช้จดั การเรี ยนรู้)
• ชั้น... (ระบุช้ นั ที่จดั การเรี ยนรู้)
• หน่วยการเรี ยนรู้ที่... (ระบุชื่อและลําดับที่ของหน่วยการเรี ยนรู ้)
• เวลา... (ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ต่อ 1 แผน)
• สาระสําคัญ... (เขียนความคิดรวบยอดหรื อมโนทัศน์ของหัวเรื่ องที่จะจัดการเรี ยนรู ้)
• ตัวชี้วดั ช่วงชั้น... (ระบุตวั ชี้วดั ช่วงชั้นที่ใช้เป็ นเป้ าหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู ้)
• จุดประสงค์การเรี ยนรู้... (กําหนดให้สอดคล้องกับสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรี ยนหลังจากสําเร็ จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ง
ประกอบด้วย
– ด้านความรู ้ความคิด (Knowledge: K)
– ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Affective: A)
– ด้านทักษะ/กระบวนการ (Performance: P))
• การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้... (ระบุวิธีการและเครื่ องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ท้ งั 3 ด้าน)
• สาระการเรี ยนรู้... (ระบุสาระและเนื้อหาที่ใช้จดั การเรี ยนรู ้ อาจเขียนเฉพาะหัวเรื่ องก็ได้)
• กระบวนการจัดการเรี ยนรู้... (กําหนดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระและการ
บูรณาการข้ามสาระ)
• กิจกรรมเสนอแนะ... (ระบุรายละเอียดของกิจกรรมที่นกั เรี ยนควรปฏิบตั ิเพิ่มเติม)
• แนวทางบูรณาการ... (เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระอื่นที่บูรณาการร่ วมกัน)
• สื่ อ/แหล่งเรี ยนรู ้... (ระบุสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู้)
• บันทึกผลหลังการจัดการเรี ยนรู ้... (ระบุรายละเอียดของผลการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนที่กาํ หนดไว้ อาจ
นําเสนอข้อเด่นและข้อด้อยให้เป็ นข้อมูลที่สามารถใช้เป็ นส่วนหนึ่งของการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนได้)
ในส่วนของการเขียนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้น้ นั ให้ครู ที่เขียนแผนฯ นําขั้นตอนหลักของเทคนิค
วิธีการของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เช่น การเรี ยนแบบแก้ปัญหา การศึกษาเป็ นรายบุคคล การ
อภิปรายกลุ่มย่อย/กลุ่มใหญ่ การฝึ กปฏิบตั ิการ การสื บค้นข้อมูล ฯลฯ มาเขียนในขั้นสอน โดยให้คาํ นึงถึง
ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
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แบบทดสอบความรู้ ก่อนเรียน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
แบบทดสอบความรู้ ก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1: เรียนรู้ตวั เรา
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบหน้าคําตอบที่ถกู ต้อง

1. ระบบไหลเวียนโลหิตมีหน้ าที่อย่างไร
ก รักษาสมดุลและควบคุมอุณหภูมิของร่ างกาย
ข ลําเลียงอาหารและแก๊สออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่าง ๆ
ค นําแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และของเสี ย
ต่าง ๆ ออกจากเซลล์
ง ถูกทุกข้อ
2. ข้ อใดกล่าวถึงหัวใจไม่ ถกู ต้ อง
ก ภายในมีลกั ษณะเป็ นโพรงมี 4 ห้อง
ข หัวใจห้องบนเรี ยกว่า เอเตรี ยม ห้องล่าง
เรี ยกว่า เวนตริ เคิล
ค ตั้งอยูใ่ นบริ เวณทรวงอกระหว่างปอดทั้งสอง
ข้าง ค่อนไปทางด้านซ้าย
ง เป็ นอวัยวะที่ประกอบขึ้นด้วยกล้ามเนื้อหัวใจ
ที่อยูภ่ ายใต้อาํ นาจจิตใจ
3. ข้ อใดคือความผิดปกติหรือโรคเกีย่ วกับระบบ
ไหลเวียนโลหิต
ก โรคหัวใจ
ข โรคความดันโลหิ ตสูง
ค โรคหลอดเลือดสมอง
ง ถูกทุกข้อ
4. ข้ อใดคือแนวทางในการบํารุงรักษาระบบหายใจ
ก พยายามไม่ออกนอกบ้าน
ข ออกกําลังกายเป็ นประจําสมํ่าเสมอ
ค หลีกเลี่ยงการอยูใ่ นสถานที่ที่มีมลพิษทาง
อากาศปนเปื้ อนอยูส่ ูง
ง ถูกทั้งข้อ ข และ ค

5. ข้ อใดกล่าวได้ ถูกต้ อง
ก ขณะหายใจออก แผ่นกล้ามเนื้อระหว่าง
กระดูกซี่โครงจะหดตัวทําให้กระดูกซี่โครง
เลื่อนสูงขึ้น กะบังลมจะเลื่อนตํ่าลง
ข ขณะหายใจเข้า แผ่นกล้ามเนื้อระหว่าง
กระดูกซี่โครงจะคลายตัวดึงกระดูกซี่โครง
ให้เลื่อนสูงขึ้น กะบังลมจะเลื่อนตํ่าลง
ค ขณะหายใจเข้า แผ่นกล้ามเนื้อระหว่างกระดูก
ซี่โครงจะหดตัวดึงกระดูกซี่โครงให้เลื่อนตํ่าลง
มาสู่ขนาดปกติ กะบังลมจะเลื่อนสูงขึ้น
ง ขณะหายใจออก แผ่นกล้ามเนื้อระหว่าง
กระดูกซี่โครงจะคลายตัวทําให้กระดูก
ซี่โครงเลื่อนตํ่าลงมาสู่ขนาดปกติ กะบังลม
จะเลื่อนสูงขึ้น
6. บุคคลที่ขาดสารอาหารเป็ นเวลานาน ๆ อาจ
ส่ งผลให้ เป็ นโรคใด
ก โรคโลหิ ตจาง
ข โรคลักปิ ดลักเปิ ด
ค โรคความดันโลหิ ตสูง
ง ถูกทั้งข้อ ก และ ข
7. การรับประทานผักและผลไม้เป็ นประจําจะส่ ง
ผลดีต่อร่ างกายอย่ างไร
ก ช่วยทําให้ไม่เกิดอาการท้องผูก
ข ช่วยทําให้ระบบขับถ่ายในร่ างกายทํางานได้ดียงิ่ ขึ้น
ค ช่วยทําให้ขบั ถ่ายง่ายเพราะในผักและผลไม้มี
กากใยอาหารมาก
ง ถูกทุกข้อ
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8. บุคคลในข้ อใดเสี่ ยงต่ อการป่ วยเป็ นโรคนิ่วใน
ทางเดินปัสสาวะ
ก หนึ่ง ชอบรับประทานอาหารจานด่วนเป็ น
ประจํา
ข สอง ชอบรับประทานไก่ปิ้งหรื อย่างเกรี ยม ๆ
เป็ นประจํา
ค สาม ชอบรับประทานเครื่ องในสัตว์ตม้ หรื อย่าง
เป็ นประจํา
ง สี่ ชอบรับประทานเนื้อเค็ม หมูเค็ม และอาหาร
ที่มีรสเค็มจัดเป็ นประจํา
9. อาหารที่เหมาะสํ าหรับระบบการย่อยอาหารควร
มีลกั ษณะอย่ างไร
ก มีไขมันสูง
ข มีเส้นใยอาหารสูง ย่อยง่าย
ค มีคุณค่าทางสารอาหารและมีรสจัด
ง ถูกทั้งข้อ และ ข และ ค

ก่อนการเรียนรู้

10. เพราะเหตุใดเมือ่ เกิดอาการท้ องผูกจึงไม่ ควรซื้อ
ยากินเอง
ก สิ้นเปลืองเงิน
ข ทําให้เกิดอาการดื้อยาหรื อติดยา
ค อาจทําให้ระบบขับถ่ายทํางานผิดปกติ
ง ถูกทุกข้อ

คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบความรู้
หลังการเรียนรู้

_____________ ครู ผสู ้ อน
หมายเหตุ: แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 ครู /ผูส้ อนสามารถคัดสําเนาแบบทดสอบได้จากสื่ อ
การเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6ของบริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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แบบทดสอบความรู้ ก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2: ชีวติ และครอบครัว
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบหน้าคําตอบที่ถูกต้อง

1. เพราะเหตุใดวัยรุ่นจึงมักประสบกับปัญหา
พฤติกรรมทางเพศมากกว่ าในช่ วงวัยอืน่
ก เพราะวัยรุ่ นเป็ นวัยที่มีพฒั นาการทางเพศ
มากกว่าในช่วงวัยอื่น
ข เพราะวัยรุ่ นเป็ นวัยที่เริ่ มมีความรู ้สึกทางเพศ
อย่างรุ นแรงจนขาดการยับยั้งชัง่ ใจ
ค เพราะวัยรุ่ นมักชอบแสดงออกทางเพศตาม
อารมณ์และความรู ้สึกมากกว่าการใช้เหตุผล
ง ถูกทุกข้อ
2. ข้ อใดเป็ นพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นชาย
ที่จัดว่าเป็ นปัญหา
ก การเล่นกีฬากับกลุ่มเพื่อน
ข การทดลองมีเพศสัมพันธ์กบั คู่รัก
ค การเล่นอินเตอร์เน็ตเพื่ออ่านข่าวกีฬา
ง การฝึ กซ้อมดนตรี ร่วมกับเพื่อน ๆ ต่างโรงเรี ยน
3. บุคคลในข้ อใดมีพฤติกรรมทางเพศที่เป็ นปัญหา
ก ฝ้ าย ยอมมีเพศสัมพันธ์กบั คู่รักขณะอยูใ่ น
วัยเรี ยน
ข พลอย ชอบใส่เสื้ อผ้ารัดรู ปเพื่อดึงดูดความ
สนใจของเพศชาย
ค นํ้าหวาน ชอบไปเที่ยวกลางคืนและยอมให้
เพื่อนชายจับเนื้อต้องตัวเป็ นประจํา
ง ถูกทุกข้อ
4. ข้ อใดเป็ นปัจจัยและสถานการณ์ เสี่ ยงต่ อการ
มีเพศสั มพันธ์
ก การเล่นเกมออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
ข การรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้างสรรพสิ นค้า
ค การเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนต่างเพศสองต่อสอง
ง การนอนหลับตามลําพังในห้องนอนภายใน
บ้านของตนเอง

5. นักเรียนคิดว่ าเพราะเหตุใดการเสพสารเสพติด
จึงนําไปสู่ การมีเพศสั มพันธ์ ได้ ง่าย
ก เพราะเมื่อเสพแล้วจะทําให้ผเู ้ สพขาดสติ
สัมปชัญญะ
ข เพราะเมื่อเสพแล้วจะทําให้ผเู้ สพคล้อยตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย
ค เพราะเมื่อเสพแล้วฤทธิ์ ของยาบางชนิดจะไป
กระตุน้ อารมณ์ทางเพศให้เกิดขึ้นได้
ง ถูกทุกข้อ

6. หากนักเรียนต้ องการไปเที่ยวกลางคืนกับ
เพือ่ น ๆ ควรปฏิบัตติ นอย่างไรจึงจะเหมาะสม
ก ปฏิบตั ิตวั ตามเพื่อน ๆ ในกลุ่ม เพื่อให้
เพื่อนยอมรับ
ข อยูต่ ามลําพังกับเพื่อนต่างเพศสองต่อสอง
เมื่อมีโอกาส
ค ไปเที่ยวโดยไม่ตอ้ งบอกหรื อขออนุญาต
เพื่อไม่ให้ท่านต้องเป็ นห่วง
ง หลีกเลี่ยงเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพื่อไม่ให้
ตนเองขาดสติสมั ปชัญญะ

7. ข้ อใดไม่ ใช่ ปัญหาโดยตรงที่เกิดจากการ
ตั้งครรภ์ ไม่ พงึ ประสงค์
ก ปัญหาสังคม
ข ปัญหาครอบครัว
ค ปัญหาด้านสุ ขภาพ
ง ปัญหาทางเศรษฐกิจ
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8. พฤติกรรมทางเพศจากต่ างประเทศในข้ อใดที่กาํ ลัง
เป็ นปัญหาสํ าหรับสั งคมไทยในปัจจุบันมากที่สุด
ก การมีคู่รักในวัยเรี ยน
ข การกล้าแสดงออกในเรื่ องต่าง ๆ
ค การแต่งกายเลียนแบบศิลปิ นที่ตนชื่นชอบ
ง การแสดงความรักกันอย่างเปิ ดเผยของคู่รัก
9. บุคคลใดมีค่านิยมทางเพศที่ไม่ เหมาะสมกับ
สั งคมและวัฒนธรรมไทย
ก หนุ่ม แอบมีกิ๊ก
ข แก้ม รู ้จกั รักนวลสงวนตัว
ค ตั้ม ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
ง ดาว ไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์กบั แฟนก่อน
แต่งงาน

ก่อนการเรียนรู้

10. ข้ อใดเป็ นการแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้ อง
และเหมาะสม
ก พยายามทําใจให้ยอมรับความจริ ง
ข เรี ยกร้องความสนใจด้วยการทําร้ายตัวเอง
ค ไปเที่ยวกลางคืนและดื่มสุรากับเพื่อนทุกคืน
ง เก็บตัวอยูค่ นเดียวภายในห้องไม่พดู จา
กับใคร

คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบความรู้
หลังการเรียนรู้
_____________ ครู ผสู ้ อน

หมายเหตุ: แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ครู /ผูส้ อนสามารถคัดสําเนาแบบทดสอบได้จากสื่ อ
การเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6ของบริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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แบบทดสอบความรู้ ก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3: ใส่ ใจสุ ขภาพ
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบหน้าคําตอบที่ถูกต้อง

1. ข้ อใดไม่ ใช่ สิทธิของผู้บริโภค
ก มีอิสระในการเลือกซื้อสิ นค้าและบริ การ
ข ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรื อ
บริ การ
ค มีหน้าที่จบั กุมผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การที่เป็ น
อันตราย
ง ได้รับข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สินค้าหรื อ
บริ การ
2. ข้ อใดแสดงถึงการเรียกร้ องสิ ทธิของผู้บริโภค
ก ทําลายทรัพย์สินของร้านจําหน่าย
ข เรี ยกร้องความเสี ยหายเมื่อถูกเอาเปรี ยบ
ค ใช้สินค้าตามคําเชิญชวนของพนักงานขาย
ง เลือกซื้อสิ นค้าจากห้างสรรพสิ นค้าเท่านั้น
3. เพราะเหตุใดผู้บริโภคจึงควรเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์
และบริการให้ ถูกต้อง
ก เพื่อจะได้ปริ มาณจํานวนมาก
ข เพื่อจะได้ของดีและราคาแพง
ค เพื่อเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่าย
ง เพื่อป้ องกันอันตรายจากการบริ โภค
4. หน่ วยงานใดมีหน้ าที่ให้ ความเป็ นธรรมแก่ผ้ทู ี่ถูก
เอารัดเอาเปรียบจากการใช้ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
หรือบริการ
ก ที่วา่ การอําเภอ
ข สาธารณสุ ขจังหวัด
ค องค์การเภสัชกรรม
ง สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

5. สุ ขภาพผู้บริโภคมีความหมายตรงกับข้ อใด
ก ความปลอดภัยทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจของ
ผูซ้ ้ือผลิตภัณฑ์
ข ความปลอดภัยทางด้านจิตใจของผูบ้ ริ โภคที่ใช้
และรับประทานผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
ค ความปลอดภัยทางด้านร่ างกายของผูบ้ ริ โภคที่
ใช้และรับประทานผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
ง ไม่มีขอ้ ใดถูก
6. จากพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่ 3
(แก้ไขเพิม่ เติม) พ.ศ. 2556 ผู้บริโภคต้ องได้ รับ
สิ ทธิยกเว้ นข้ อใด
ก สิ ทธิ ที่จะมีอิสระในการเลือกหาสิ นค้าและ
บริ การ
ข สิ ทธิ ที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความ
เสี ยหาย
ค สิ ทธิ ที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้
สิ นค้าและบริ การ
ง สิ ทธิที่จะได้เป็ นผูต้ ดั สิ นกฎหมายเกี่ยวกับสิ นค้า
และบริ การ
7. ข้ อใดหมายถึงสุ ขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
ก ภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ข ภาวะที่สมบูรณ์ทางร่ างกายของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ค ภาวะที่สมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกายและจิตใจของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ง ภาวะที่ผปู ้ ระกอบอาชีพต่าง ๆ สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ในระยะเวลาที่ยาวนาน
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8. ผู้ประกอบอาชีพด้ านเกษตรกรรมมักประสบ
9. ข้ อใดไม่ จัดอยู่ในกลุ่มของโรคทางพันธุกรรม
ปัญหาความเจ็บป่ วยจากสาเหตุในเรื่องใดมาก
ก โรคฮีโมพีเลีย
ที่สุด
ข โรคธาลัสซีเมีย
ก การใช้รถไถนา
ค โรคความผิดปกติของหลอดเลือด
ข การใช้ปุ๋ยชีวภาพ
ง ถูกทั้งข้อ ก และ ค
ค การใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
ง การใช้สารปราบศัตรู พืช
10. ข้ อใดจัดเป็ นวิธีการป้องกันโรคทางพันธุกรรมที่ถูกต้องและ
ได้ ผลมากที่สุด
ก ห้ามผูท้ ี่มียนี ผิดปกติทาํ การสมรส
ข หากพบว่ามีอาการผิดปกติให้รีบกินยา
ค หลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมกับผูป้ ่ วยโรคทางพันธุกรรม
ง คู่สมรสควรได้ร้บการตรวจสอบคัดกรองสภาพทางพันธุกรรม
เพื่อให้ทราบความเสี่ ยงในโอกาสการถ่ายทอด

ก่อนการเรียนรู้

คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบความรู้
หลังการเรียนรู้
_____________ ครู ผสู ้ อน

หมายเหตุ: แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ครู /ผูส้ อนสามารถคัดสําเนาแบบทดสอบได้จากสื่ อ
การเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6ของบริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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แบบทดสอบความรู้ ก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4: ชีวติ ปลอดภัย
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบหน้าคําตอบที่ถูกต้อง

1. เมทแอมเฟตามีนจัดอยู่ในสารเสพติดให้ โทษ
ประเภทใด
ก ประเภท 1
ข ประเภท 2
ค ประเภท 3
ง ประเภท 4
2. นายบี อายุ 25 ปี ถูกตํารวจจับเนื่องจากลักลอบ
ส่ งออกเฮโรอีนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาที่
สนามบินนานาชาติ สุ วรรณภูมิ อยากทราบ
ว่ า ถ้ าหากนายสมชายถูกจับและตรวจพบเฮโรอีน
จํานวน 200 กรัม เนื่องจากเป็ นผู้รับจ้ างจําหน่ าย
สารเสพติดให้ นายบี นายสมชายจะต้ องได้ รับโทษ
ตามข้ อใด
ก ประหารชีวิต
ข จําคุกตลอดชีวิต
ค จําคุกตั้งแต่ 10 ถึง 30 ปี
ง ถูกทั้งข้อ ก และ ข
3. “นายสมจิตและภรรยาถูกจับเนื่องจากเป็ นผู้เสพ
เมทแอมเฟตามีน” นักเรียนคิดว่ านายสมจิตและ
ภรรยาจะได้ รับโทษตามข้ อใด
ก จําคุกตลอดชีวิต
ข จําคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000
ถึง 50,000 บาท
ค จําคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000
ถึง 100,000 บาท
ง จําคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่
5,000 ถึง 100,000 บาท

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในชุ มชน
มีแนวทาง ในการปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก สร้างเสริ มความอบอุ่นในครอบครัว
ข ให้ความช่วยเหลือและให้กาํ ลังใจผูเ้ สพให้เข้ารับ
การบําบัด
ค ให้ความรู้เรื่ องสารเสพติดที่ถูกต้องแก่ประชาชน
ในชุมชน
ง ถูกทุกข้อ
5. การเกิดความรุนแรงขึน้ ในครอบครัวและคู่ครอง
จัดเป็ นความรุนแรงประเภทใด
ก ความรุ นแรงต่อผูอ้ ื่น
ข ความรุ นแรงต่อตนเอง
ค ความรุ นแรงในสังคม
ง ถูกทุกข้อ
6. การกระทําในข้ อใดที่ไม่ควรให้ เกิดภายใน
ครอบครัว เพือ่ ป้องกันปัญหาความรุนแรง
ก การพูดจาหารื อกัน
ข การเล่นเกมด้วยกัน
ค การช่วยกันทําความสะอาด
ง การใช้ความรุ นแรงทําโทษลูก
7. อารมณ์ ใดที่พ่อแม่ ไม่ควรแสดงให้ ลูกเห็น
มากที่สุด
ก อารมณ์ดี
ข อารมณ์อ่อนไหว
ค อารมณ์เศร้าโศก
ง อารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว
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8. ผลกระทบที่เกิดจากความรุนแรงที่มตี ่ อ
10. ข้ อใดคือองค์ ประกอบของทักษะการตัดสิ นใจ
ผู้ถูกกระทําคือข้ อใด
ที่ดีในการแก้ ไขปัญหาในสถานการณ์ เสี่ ยงต่ อ
ก อ่อนแอ
ข แข็งแกร่ ง
ความรุนแรง
ค พูดเสี ยงเบา
ง มองโลกในแง่ร้าย
ก การนิ่งเฉยและปล่อยวาง
9. ข้ อใดเป็ นสาเหตุที่นําไปสู่ ความรุนแรงใน
ข การรับรู ้และเข้าใจปัญหา
ครอบครัวและสั งคม
ค การแก้ปัญหาอย่างยืดหยุน่
ก การถือว่าไม่ใช่ธุระของตนเอง
ง ข้อ ข และ ค ถูก
ข การใช้สติปัญญาในการแก้ไขปั ญหา
ค การใช้ความเงียบสยบการเคลื่อนไหว
ง การลงโทษเด็กเมื่อกระทําผิดด้วยวิธีเจรจา
คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบความรู้
ก่อนการเรียนรู้
หลังการเรียนรู้

_____________ ครู ผสู ้ อน
หมายเหตุ: แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 ครู /ผูส้ อนสามารถคัดสําเนาแบบทดสอบได้จากสื่ อ
การเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6ของบริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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แบบทดสอบความรู้ ก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5: เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบหน้าคําตอบที่ถูกต้อง

1. การประเมินสมรรถภาพทางกายเป็ นสิ่ งที่จะ
ช่ วยชี้วัดถึงสิ่ งใด
ก ความสามารถทางร่ างกายของตนเองว่ามีความ
สมบูรณ์แข็งแรงของร่ างกายอยูใ่ นระดับใด
ข ความสามารถทางร่ างกายของตนเองว่ามี
ความสามารถในการเคลื่อนไหวอยูใ่ นระดับใด
ค ความสามารถทางร่ างกายของตนเองว่าการ
ทํางานของระบบต่าง ๆ ในร่ างกายอยูใ่ น
ระดับใด
ง ถูกทุกข้อ

2. การแต่ งกายในข้ อใดทีเ่ หมาะกับการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
ก เสื้ อเชิ๊ต กระโปรงสั้น
ข ใส่เสื้ อกล้าม กางเกงยีน
ค สวมถุงเท้ากับรองเท้าแตะ
ง กางเกงกีฬาและเสื้ อยืดแขนสั้น

3. ในการทดสอบยืนกระโดดไกลหากผู้ทดสอบ
กระโดด ไปแล้วหงายหลังมือเท้ าพืน้ ควรปฏิบัติ
อย่ างไร
ก ให้ทดสอบใหม่
ข ให้นบั ครั้งนั้นเป็ นการทดสอบ
ค ถือว่าทดสอบไม่ผา่ นในรายการกระโดดไกล
ง ไม่มีขอ้ ใดถูก

4. ความหมายของวิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหว
คือข้ อใด
ก การศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ
มนุษย์ที่เกี่ยวกับกายวิภาคและกลศาสตร์
ข การศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ
มนุษย์ที่เกี่ยวกับกายวิภาคและ
วิทยาศาสตร์
ค การศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ
มนุษย์ที่เกี่ยวกับกลศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ง ไม่มีขอ้ ใดถูก
5. ถ้ านักเรียนขาดความมีนํา้ ใจนักกีฬา จะเกิดผลต่อ
ผู้เล่นในทีมหรือผู้เล่ นคนอืน่ ๆ อย่ างไร
ก การทําให้ทีมไม่ประสบผลสําเร็จในการแข่งขัน
ข ทําให้เป็ นที่ไม่ประทับใจของนักกีฬาในทีมและ
ผูเ้ ล่นคนอื่น ๆ
ค การทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเล่นกีฬา
หรื ออาจทําให้ผเู้ ล่นคนอื่น ๆ ได้รับบาดเจ็บได้
ง ถูกทุกข้อ
6. ถ้ าต้ องการทดสอบพลังกล้ามเนือ้ ขาควรทดสอบ
ด้ วยวิธีการในข้ อใด
ก การวิ่งระยะสั้น
ข การดึงข้อราวเดี่ยว
ค การยืนกระโดดไกล
ง การว่ายนํ้า 800 เมตร
7. ก่อนชกมวยไทยต้ องปฏิบัตสิ ิ่ งใดทุกครั้ง
ก ไหว้ครู
ข ไหว้คนดู
ค ขึ้นพรหม
ง ยืนสงบนิ่ง
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8. จุดสํ าคัญของร่ างกายทีเ่ ป็ นเป้ าหมายในการชก
10. ผู้เล่นสํ ารองกีฬาฟุตซอลในแต่ ละทีมมีได้
มีท้งั หมดกีจ่ ุด
ไม่เกินกีค่ น
ก 10 จุด
ก 5 คน
ข 12 จุด
ข 6 คน
ค 19 จุด
ค 7 คน
ง 20 จุด
ง 8 คน
9. กีฬาฟุตซอลมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร
ก ฟุตบอล
ข ฟุตซอฟท์
ค ฟุตบอลในร่ ม
ง ฟุตบอล 5 คน
คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบความรู้
ก่อนการเรียนรู้
หลังการเรียนรู้
_____________ ครู ผสู ้ อน
หมายเหตุ: แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 ครู /ผูส้ อนสามารถคัดสําเนาแบบทดสอบได้จากสื่ อ
การเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6ของบริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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ตอนที่ 1
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบหน้าคําตอบที่ถูกต้อง (ข้อละ ½ คะแนน)

1. ข้ อใดกล่าวถึงองค์ ประกอบของระบบไหลเวียน
โลหิตได้ ถูกต้อง
ก ม้าม หลอดลม และหัวใจ
ข เลือด หลอดลม และหัวใจ
ค ม้าม หลอดเลือด และหัวใจ
ง เลือด หลอดเลือด และหัวใจ
2. เลือดมีลกั ษณะอย่างไร
ก เป็ นของเหลว มีสีแดงข้น มีฤทธิ์เป็ นด่าง และ
เหนียวกว่านํ้าประมาณ 5 เท่า
ข เป็ นของเหลว มีสีแดงสด มีฤทธิ์เป็ นกรด และ
เหนียวกว่านํ้าประมาณ 5 เท่า
ค เป็ นของเหลว มีสีแดงข้น มีฤทธิ์เป็ นด่าง และ
เหนียวกว่านํ้าประมาณ 10 เท่า
ง เป็ นของเหลว มีสีแดงข้น มีฤทธิ์เป็ นกรด และ
เหนียวกว่านํ้าประมาณ 10 เท่า
3. ในร่ างกายของคนเรามีเลือดอยู่ประมาณร้ อยละ
เท่ าไรของนํา้ หนักตัว
ก ร้อยละ 5
ข ร้อยละ 7
ค ร้อยละ 10
ง ร้อยละ 17
4. ข้ อใดคือส่ วนประกอบของเลือด
ก นํ้าเลือด พลาสมา และเกล็ดเลือด
ข นํ้าเลือด พลาสมา และเซลล์เม็ดเลือด
ค นํ้าเลือด เซลล์เม็ดเลือด และเกล็ดเลือด
ง พลาสมา เซลล์เม็ดเลือด และเกล็ดเลือด

5. นํา้ เลือดทําหน้ าที่อย่างไร
ก ลําเลียงสารอาหารและเอนไซม์ไปเลี้ยงเซลล์
ต่าง ๆ ของร่ างกาย
ข ลําเลียงของเสี ยจากร่ างกายไปทําลายที่ตบั และ
ขับออกจากร่ างกาย
ค ลําเลียงฮอร์โมนและแก๊สออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์
ต่าง ๆ ของร่ างกาย
ง ถูกทุกข้อ
6. เซลล์เม็ดเลือดมีกชี่ นิด อะไรบ้ าง
ก 1 ชนิ ด คือ เซลล์เม็ดเลือดแดง
ข 2 ชนิด คือ เซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ด
เลือดขาว
ค 2 ชนิด คือ เซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ด
เลือดดํา
ง 3 ชนิด คือ เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลื อด
ดํา และเซลล์เม็ดเลือดขาว
7. ข้ อใดคือแหล่งที่สร้ างเซลล์ เม็ดเลือดแดง
ก ม้าม
ค ไขกระดูก
ข ตับอ่อน ง ต่อมนํ้าเหลือง
8. เซลล์เม็ดเลือดแดงมีอายุประมาณกีว่ นั
ก 60 วัน
ค 150 วัน
ข 120 วัน
ง 180 วัน
9. เซลล์เม็ดเลือดขาวในร่ างกายมีหน้ าที่อย่ างไร
ก ต่อต้านเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย
ข ทําลายสิ่ งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย
ค ช่วยทําให้เลือดแข็งตัวในกรณี ที่เกิดบาดแผล
ง ถูกทั้งข้อ ก และข
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10. ข้ อใดคือแหล่งที่ทําหน้ าที่สร้ างเซลล์เม็ดเลือด
ขาวในร่ างกาย
ก ม้าม
ค ต่อมนํ้าเหลือง
ข ไขกระดูก
ง ถูกทุกข้อ
11. เซลล์เม็ดเลือดขาวมีอายุประมาณกีว่ นั จึงจะ
ถูกทําลาย
ก 5–7 วัน
ค 7–21 วัน
ข 7–14 วัน ง 14–21 วัน
12. หลอดเลือดในร่ างกายของเราแบ่ งออกเป็ น
กีช่ นิด อะไรบ้ าง
ก 2 ชนิด คือ หลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดํา
ข 2 ชนิด คือ หลอดเลือดแดงและหลอดเลือด
ฝอย
ค 2 ชนิด คือ หลอดเลือดดําและหลอดเลือด
ฝอย
ง 3 ชนิด คือ หลอดเลือดแดง หลอดเลือดดํา
และหลอดเลือดฝอย
13. ข้ อใดไม่ ใช่ ความผิดปกติหรือโรคเกีย่ วกับระบบ
ไหลเวียนเลือด
ก โรคหัวใจ
ข โรคถุงลมโป่ งพอง
ค โรคความดันโลหิ ตสูง
ง โรคหลอดเลือดสมอง
14. นักเรียนจะดูแลรักษาระบบไหลเวียนเลือดและ
ระบบหายใจให้ ทํางานได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ได้ อย่ างไร
ก สร้างสุ ขภาพจิตที่ดี
ข ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ
ค รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
ง ถูกทุกข้อ

15. ข้ อใดไม่ ใช่ แนวทางในการบํารุงรักษาระบบ
ไหลเวียนเลือด
ก ทําให้จิตใจให้แจ่มใส
ข ออกกําลังกายเป็ นประจําทุกวัน
ค ไม่รับประทานอาหารประเภทไขมัน
ง รับประทานอาหารเสริ มบํารุ งกําลังให้มาก
16. ระบบหายใจมีหน้ าที่อย่ างไร
ก ขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่ างกาย
ข แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์
ค รับเอาแก๊สออกซิเจนเข้ามาในร่ างกายเพื่อไป
เลี้ยงเนื้อเยื่อของอวัยวะต่าง ๆ
ง ถูกทุกข้อ
17. ระบบหายใจประกอบด้ วยอวัยวะส่ วนใดบ้ าง
ก จมูก หลอดลม และปอด
ข จมูก ปาก หลอดลม และปอด
ค จมูก ปาก คอหอย หลอดลม และปอด
ง จมูก ปาก คอหอย กล่องเสี ยง หลอดลม
และปอด
18. กรวยคอเป็ นชื่อเรียกของอวัยวะใดในระบบหายใจ
ก คอหอย
ค กล่องเสี ยง
ข หลอดลม
ง ถูกทั้งข้อ ก และ ข
19. ข้ อใดเป็ นโรคหรือความผิดปกติที่เกีย่ วข้ องกับ
ระบบหายใจ
ก โรคโลหิ ตจาง
ค โรคหลอดลมอักเสบ
ข โรคมะเร็ งที่ปอด ง ถูกทั้งข้อ ข และ ค
20. ข้ อใดไม่ ใช่ อวัยวะในระบบย่ อยอาหาร
ก ไต
ค ถุงนํ้าดี
ข ลิ้น
ง ตับอ่อน
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21. ฟันชนิดใดใช้ ยดึ ฉีกอาหาร
ก ฟันตัด
ค ฟันเขี้ยว
ข ฟันหน้า ง ฟันกราม
22. เอนไซม์ทริปซินถูกสร้ างขึน้ ที่อวัยวะส่ วนใด
ในระบบย่ อยอาหาร
ก ถุงนํ้าดี
ค ลําไส้เล็ก
ข ตับอ่อน ง กระเพาะอาหาร
23. ในกระบวนการย่ อยอาหาร เอนไซม์ชนิดใด
มีหน้ าที่ย่อยโปรตีนให้ เป็ นกรดอะมิโน
ก เอนไซม์ไลเปส
ข เอนไซม์ทริ ปซิ น
ค เอนไซม์อิเรพซิ น
ง เอนไซม์อะไมเลส
24. ข้ อใดไม่ ใช่ แนวทางในการบํารุงรักษาระบบย่ อย
อาหาร
ก กินยาระบายหรื อยาถ่ายเป็ นประจํา
ข งดหรื อลดเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ค ออกกําลังกายเป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ
ง กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม
25. ข้ อใดไม่ ใช่ กระบวนการในการขับถ่ ายของเสี ย
ออกจากร่ างกาย
ก การกําจัดของเสี ยทางไต
ข การกําจัดของเสี ยทางปาก
ค การกําจัดของเสี ยทางปอด
ง การกําจัดของเสี ยทางลําไส้ใหญ่
26. ของเสี ยที่กาํ จัดออกทางไตเรียกว่ าอะไร
ก เหงื่อ
ค อุจจาระ
ข ปัสสาวะ ง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

27. ผู้ป่วยที่ไตไม่ ทํางานหรือทํางานได้ น้อยกว่ าปกติ
เรียกว่ าอะไร
ก เกิดภาวะไตวาย
ข เกิดภาวะไตพิการ
ค เกิดภาวะไตไม่ทาํ งาน
ง ถูกทั้งข้อ ก และ ค
28. นักเรียนจะมีวธิ ีบํารุงรักษาระบบขับถ่ ายปัสสาวะ
ให้ เป็ นปกติได้ อย่างไร
ก ดื่มนํ้าสะอาดประมาณวันละ 6–8 แก้ว
ข รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะผัก
และผลไม้
ค ออกกําลังกายเป็ นประจําและฝึ กขับถ่ายให้เป็ น
เวลาทุกวัน
ง ถูกทุกข้อ
29. ค่ านิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสั งคมและ
วัฒนธรรมไทยที่ดีมลี กั ษณะอย่ างไร
ก รักนวลสงวนตัว
ข รักเดียวใจเดียว
ค การเผยแพร่ พฤติกรรมเรื่ องเซ็กส์
ง ถูกทั้งข้อ ก และ ข
30. ค่ านิยมทางเพศวัฒนธรรมไทยอืน่ ที่ไม่ ดี
มีลกั ษณะอย่ างไร
ก การปฏิบตั ิตนอยูใ่ นศีลธรรม
ข การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
ค การมีอคติทางเพศ
ง ค่านิยมการแต่งกายที่มิดชิด

297
31. ข้ อใดจัดเป็ นความหมายของคําว่ า “ค่ านิยม”
ก การมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
ข ความคิด ทัศนคติ
ค แนวคิดเกี่ยวกับสิ่ งที่คนส่วนใหญ่ชอบ ปรารถนา
ต้องการ หรื อความรู ้สึกอื่น ๆ
ง ถูกทั้งข้อ ก และ ข
32. ค่ านิยมทางเพศที่ดีในสั งคมไทยสมัยในอดีตนั้น
ได้ กาํ หนดให้ หญิงไทยมีพฤติกรรมแบบใด
ก การมองเรื่ องเซ็กส์เป็ นเรื่ องเสรี
ข มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งาน
ค รักนวลสงวนตัว
ง ไม่มีขอ้ ใดถูก
33. “sexual behavior” มีความหมายตรงกับข้ อใด
ก การมีค่านิยมทางเพศที่เหมาะสม
ข ความคิด ทัศนคติ
ค วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับเพศ
ง ไม่คบคู่รักมากหน้าหลายตา
34. “ค่ านิยมการแต่ งกายที่มดิ ชิดและการรักษา
พรหมจรรย์ของเพศหญิง” จากข้ อความข้ างต้ น
จัดอยู่ค่านิยมประเภทใด
ก ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทยที่ดี
ข ค่านิยมทางเพศที่เป็ นปัญหาสําหรับสังคมไทย
ค ค่านิยมทางเพศตามวัฒนธรรมอื่นที่ดี
ง ค่านิยมทางเพศตามวัฒนธรรมอื่นที่ไม่ดี
35. การมีค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้ อง
เหมาะสมจะเกิดผลดีอย่ างไร
ก ได้รับคําชื่นชม
ข เกิดผลดีต่อสุ ขภาพ
ค เป็ นที่ยอมรับของสังคม
ง ถูกทุกข้อ

36. การแต่ งตัวเพือ่ ดึงดูดความสนใจของเพศ
ตรงข้ ามมีความเสี่ ยงต่ อการเกิดปัญหาใด
ก ปัญหาความยากจน
ข ปัญหาการติดสารเสพติด
ค ปัญหาการถูกข่มขืนทางเพศ
ง ถูกทุกข้อ
37. ข้ อใดคือผลกระทบที่เกิดกับวัยรุ่นจาก
การมีค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่
ไม่ เหมาะสมกับสั งคมและวัฒนธรรมไทย
ในปัจจุบันที่พบมากที่สุด
ก การเกิดความแปรปรวนทางจิต
ข การเกิดปั ญหาการติดสารเสพติด
ค การเกิดปั ญหาอาชญกรรมทางเพศ
ง การเกิดปั ญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พึง
ประสงค์
38. บุคคลในข้อใดมีพฤติกรรมทางเพศที่เป็ นปัญหา
ก อ้น หมกมุ่นกับการดูสื่อลามกในอินเตอร์เน็ต
ข โดม อ่านหนังสื อและดูสื่ออินเตอร์เน็ตเรื่ อง
เพศศึกษา
ค บอย ทดลองมีเพศสัมพันธ์กบั คู่รักขณะอยูใ่ น
วัยเรี ยน
ง ถูกทั้งข้อ ก และ ค
39. ข้ อใดเป็ นผลกระทบที่เกิดจากการตั้งครรภ์
ไม่พงึ ประสงค์ ในวัยเรียน
ก เกิดปั ญหาเด็กถูกทอดทิ้ง
ข เกิดปั ญหาการทําแท้งผิดกฎหมาย
ค เกิดปั ญหาการติดโรคทางเพศสัมพันธ์
ง ถูกทุกข้อ
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40. ข้ อใดไม่ ใช่ แนวทางในการหลีกเลีย่ งและป้องกัน
การตั้งครรภ์ ไม่ พงึ ประสงค์
ก รู ้จกั ให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน
ข เลือกแต่งกายตามสมัยนิยม
ค ไม่อยูต่ ามลําพังกับเพศตรงข้ามในที่รโหฐาน
ง มีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม รู ้จกั ยับยั้ง
ชัง่ ใจ
41. นักเรียนคิดว่ าพฤติกรรมใดที่ไม่ เหมาะสมกับ
สั งคมและวัฒนธรรมไทย
ก การอยูก่ ่อนแต่ง
ข การรักนวลสงวนตัว
ค การรักเดียวใจเดียว
ง การไม่ชิงสุกก่อนห่าม
42. วัฒนธรรมตะวันตกในลักษณะใดเป็ น
สิ่ งเร้ าที่กระตุ้นให้ เกิดการมีพฤติกรรมทางเพศ
ที่ไม่ ถูกต้ องเหมาะสมในสั งคมขึน้ ได้
ก การฟังเพลงสากล
ข การสื่ อสารด้วยภาษาแสลง
ค การแต่งกายตามสมัยนิยม
ง การคบเพื่อนต่างเพศอย่างอิสระ
43. ในการเลือกผลิตภัณฑสุ ขภาพ ผู้บริโภค
ควรคํานึงถึงเรื่องใดเป็ นสํ าคัญ
ก ปริ มาณ
ค ความพึงพอใจ
ข ความทันสมัย ง ความปลอดภัย
44. สิ นค้ าชนิดใดที่นักเรียนควรเลือกใช้
ก สิ นค้าที่แจกของแถม
ข สิ นค้าที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ
ค สิ นค้าที่ระบุวนั เดือน ปี ที่ผลิต
ง สิ นค้าที่มีปริ มาณมากและราคาถูก

45. ก่อนการซื้อสิ นค้ าหรือบริการ นักเรียน
ควรสั งเกตสิ่ งใด
ก เป็ นสิ นค้าที่มีปริ มาณมาก
ข เป็ นสิ นค้าที่มีการโฆษณาในสื่ อต่าง ๆ
ค มีคาํ อธิ บายสรรพคุณต่าง ๆ ของสิ นค้า
ชนิดนั้น
ง ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วย
งานของรัฐ
46. ผลจากการซื้อสิ นค้ าตามการโฆษณา
ชวนเชื่อผู้บริโภคมักจะได้ รับผลกระทบ
อย่ างไร
ก ได้สินค้าที่ทาํ เลียนแบบ
ข ได้สินค้าที่มีปริ มาณมาก
ค ได้สินค้าที่มีคุณภาพตํ่า ราคาแพง
ง ทําให้สินค้าในท้องตลาดมีราคาแพงขึ้น
47. ผู้บริโภคไม่ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก ซื้อสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยและมีของรางวัล
แจกแถม
ข ก่อนซื้อสิ นค้าควรคํานึงถึงอันตรายที่
จะเกิดขึ้น
ค ซื้อสิ นค้าประเภทอาหารและยาที่มี
ฉลากปิ ดทุกครั้ง
ง ก่อนซื้อสิ นค้าประเภทเดียวกันควร
เปรี ยบเทียบคุณภาพและราคา
48. องค์ กรสหพันธ์ ผ้บู ริโภค ได้ กาํ หนดในเรื่อง สิ ทธิ
ผู้บริโภคระดับสากลไว้กปี่ ระการ
ก 5 ประการ ข 6 ประการ
ค 8 ประการ ง 10 ประการ
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49. กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ ง
แวดล้อมใดที่พบว่ าเป็ นกลุ่มโรคที่มจี ํานวน
ผู้ป่วยมากที่สุดในแต่ ละรอบปี
ก โรคจากพิษโลหะหนัก
ข โรคปอดและทางเดินหายใจ
ค โรคเหตุจากสภาวะทางกายภาพ
ง โรคพิษจากสารเคมีการเกษตรและ
สารเคมีอื่น ๆ
50. ผู้ประกอบอาชีพด้ านเกษตรกรรมควร
ปฏิบัตติ นอย่างไรหากต้ องการเกิดความ
ปลอดภัยในการนําเครื่องจักรกลมาใช้ ใน
การทําการเกษตร
ก เลือกชื้อเครื่ องจักรกลที่ทนั สมัย
ข เรี ยนรู ้และฝึ กหัดให้ชาํ นาญก่อนนํามาใช้
ค เลือกใช้เครื่ องจักรที่มีขนาดกะทัดรัด
และมีราคาที่ประหยัด
ง ขอคําปรึ กษาจากเพื่อนบ้านเกี่ยวกับปั ญหาและ
อุปสรรคในการใช้เครื่ องจักรแต่ละประเภท
51. “วิลาวัลย์ เป็ นคนที่ทาํ อะไรทําจริ งและ
ค่ อนข้ างมีความเครี ยดอยู่ตลอดเวลาใน
แต่ ละวันต้ องใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ประกอบ
การทํางานไม่ ตาํ่ กว่ า 7–8 ชั่วโมง”
จากข้ อมูลข้ างต้ นนักเรียนคิดว่า วิลาวัลย์
ประกอบอาชีพอยู่ในภาคการประกอบอาชีพใด
ก ภาคกสิ กรรม
ข ภาคเกษตรกรรม
ค ภาคอุตสาหกรรม
ง ภาคพาณิ ชยกรรม

52. จากข้ อมูลของวิลาวัลย์ดังกล่ าว ปัจจัยในเรื่องใด
ที่จะเป็ นสาเหตุสําคัญที่จะส่ งผลให้ เป็ นอันตราย
ต่ อสุ ขภาพในการประกอบอาชีพของวิลาวัลย์ ได้
ก สภาพร่ างกายที่อ่อนแอ
ข สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
ค สภาพความผิดปกติทางด้านจิตใจ
ง สภาพการใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการทํางาน
ที่ไม่เหมาะสม
53. จากคําตอบในข้ อ 52 หากจัดเข้ าในกลุ่มโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อมที่ต้องเฝ้ าระวัง
10 กลุ่มโรคอาการที่เกิดกับวิลาวัลลย์ จัดอยู่ในกลุ่ม
โรคใด
ก โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
ข โรคปอดและทางเดินหายใจ
ค โรคพิษสารระเหยและตัวทําลาย
ง โรคเหตุจากสภาวะทางกายภาพ
54. “สมาพร ปวดศีรษะบ่ อยและมีอาการอาเจียน
เป็ นระยะ จากการตรวจสอบร่ างกาย แพทย์ พบว่ า
มีสารประกอบอินทรี ย์ของฟอสฟอรั สในกระแส
เลือดเกินมาตรฐาน....”
จากข้ อมูลข้ างต้ นนักเรียนคิดว่ า สมาพรประกอบ
อาชีพใด
ก อาชีพปศุสตั ว์
ข อาชีพเกษตรกรรม
ค อาชีพพาณิ ชยกรรม
ง อาชีพอุตสาหกรรม
55. สารประกอบที่พบดังกล่าวพบในสารเคมี
ในข้ อใด
ก สารหนู
ข สารพาราควอท
ค สารไดอะซีนอน ง ถูกทุกข้อ
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56. “ประจวบทํางานใน_____ แต่ ขาดการดูแล
61. ข้ อใดไม่ ใช่ ปัจจัยที่เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
สุ ขภาพที่เหมาะสม ส่ งผลให้ มอี าการป่ วย
ในการประกอบอาชีพ
เริ่มจากหายใจติดขัด ไอแห้ ง ๆ มีเสี ยงหายใจ
ก อาหาร
ข ยานพาหนะ
บริเวณหลอดลม...”
ค เชื้อโรคต่าง ๆ ง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ
ข้ อใดเป็ นคําที่ควรเติมลงใน_______
62. โรคที่เกิดจากการแพ้พษิ สารหนูมกั เกิดกับ
ก โรงสี ขา้ ว
ข โรงเลื่อย
ผู้ประกอบอาชีพใด
ค โรงโม่หิน
ง โรงงานทําสี
ก คนงานเหมืองแร่
57. จากอาการและคําตอบข้ อ 56 ประจวบมี
ข คนงานหล่อหลอมโลหะ
ค คนงานทําเครื่ องเคลือบ
โอกาสเป็ นโรคใดมากที่สุด
ก โรคหูตึงจากเสี ยง
ง คนงานชําแหละเนื้อสัตว์
ข โรคฝุ่ นหิ นจับปอด
63. ผู้ประกอบอาชีพสามารถป้องกันตนเองจากโรค
ค โรคเกิดจากพิษของเบนซิน
และอันตรายจากการประกอบอาชีพได้ อย่ างไร
ง โรคเกิดจากพิษของสารตะกัว่
ก ใช้เครื่ องป้ องกันที่เหมาะสมกับงาน
58. จากคําตอบข้ อ 57 โรคดังกล่าวมีชื่อเรียก
ข ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่ งครัด
อีกชื่อหนึ่งตามข้ อใด
ค ตรวจร่ างกายเป็ นประจํา อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ก โรคซิลิโคซิ ส ข โรคธาลัสซีเมีย
ง ถูกทุกข้อ
64. “คุณลักษณะต่ าง ๆ ที่ถ่ายทอดจากรุ่ นหนึ่ง
ค โรคฮีโมฟี เลีย ง ไม่มีขอ้ ใดถูก
ไปยังอี กรุ่ นหนึ่งของสิ่ งที่มีชีวิต” ข้ ออความ
59. ข้ อใดคืออาการผิดปกติของผู้ประกอบอาชีพ
ดังกล่าวเป็ นความหมายของคําใด
ในโรงงานทําแบตเตอรี่รถยนตที่ขาดการป้องกัน
ก ยีน
ข อาร์เอ็นเอ
และดูแลสุ ขภาพที่ดี
ง พันธุกรรม
ค ดีเอ็นเอ
ก เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
65. “ถ้ าพ่ อและแม่ ต่างมียีนแฝง” ข้ อใด
ข เกิดภาวะหูตึงชนิดถาวร
ตรงกับความหมายของยีนแฝง
ค มีอาการหอบเหนื่อยและภาวะไตวาย
ง มีอาการร่ างกายเกิดการชักกระตุกคล้ายลมบ้าหมู ก ยีนที่มีลกั ษณะปกติ
60. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่ วนใหญ่ มกั มี
ข ยีนที่มีลกั ษณะผิดปกติ
ปัญหาของความเจ็บป่ วยจากสาเหตุในข้ อใด
ค ยีนที่ไม่สามารถตรวจพบได้
ก เครื่ องจักร
ง ยีนที่ไม่แสดงลักษณะที่เด่นชัดของ
บุคคล
ข วัสดุสิ่งของ
ค ท่าทางการทํางาน
ง สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช
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66. “ถ้ าพ่ อเป็ นโรคธาลัสซี เมียส่ วนแม่ มียีนปกติ”
ข้ อใดสรุปได้ ถูกต้ อง
ก ลูกเป็ นโรค 25 เปอร์เซ็นต์
ข ลูกมียนี แฝง 25 เปอร์เซ็นต์
ค ลูกมียนี แฝง 50 เปอร์เซ็นต์
ง ลูกมียนี แฝง 100 เปอร์เซ็นต์
67. ข้ อใดกล่าวได้ ถูกต้ อองเกีย่ วกับผู้ป่วยโรค
พร่ องเอนไซม จี–6–พีดี
ก มักมีอาการรุ นแรงของโรคแสดงออกมา
หากป่ วยด้วยโรคติดเชื้อ
ข หากรับประทานยาในกลุ่มซัลฟาจะมี
อาการไข้สูง อ่อนเพลียมาก ตาเหลือง
ค หากรับประทานถัว่ ปากอ้าดิบ ๆ จะส่งผลให้
โรคมีอาการกําเริ บ ปัสสาวะ
ง ถูกทุกข้อ
68. โรคทางพันธุกรรมใดที่พบว่ าสารที่ช่วยใน
การแข็งตัวของเลือดของผู้ป่วยมีความด้ อย
ในประสิ ทธิภาพการทํางาน
ก โรคเบาหวาน
ข โรคฮีโมฟี เลีย
ค โรคธาลัสซีเมีย
ง โรคพร่ องเอนไซม์ จี–6–พีดี
69. พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้ โทษ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545 ได้ จัดแบ่ งยาเสพติดให้ โทษออกเป็ น
กีป่ ระเภท
ก ประเภท 1
ข ประเภท 2
ค ประเภท 3
ง ประเภท 4

70. พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้ โทษ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545 ได้ จัดแบ่ งยาเสพติดให้ โทษออกเป็ น
กีป่ ระเภท
ก 3 ประเภท 1
ข 5 ประเภท
ค 6 ประเภท
ง 8 ประเภท
71. ยาเสพติดให้ โทษประเภทใดที่พระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้ โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กําหนด
จํานวนรายการไว้มากที่สุด
ก ประเภท 1
ข ประเภท 2
ค ประเภท 3
ง ประเภท 4
72. การกระทําในข้ อใดจัดเป็ นประเภทการกระทํา
ความรุนแรงต่ อตนเอง
ก ดวงจิต ทําโทษน้องชายที่ไม่ยอมทําการบ้าน
ข ดวงใจ แต่งกายมิดชิดก่อนออกจากบ้านเพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจ
ค ดวงพร ทะเลาะกับเพื่อนบ้านเพราะไม่พอใจที่กิ่ง
ของต้นไม้เพื่อนบ้านลํ้าเข้ามา
ง ดวงหทัย รู้สึกเครี ยดที่ตนเองมีรูปร่ างไม่สมส่วน
และมีน้ าํ หนักตัวมากจึงงดรับประทานอาหารเย็น
73. พฤติกรรมของเด็กในลักษณะใดที่เป็ นผลสื บ
เนื่องมากจากเหตุการณ์ ความรุนแรง
ก ดื้อรั้น
ข เก็บกด
ค ก้าวร้าว
ง ถูกทั้งข้อ ข และ ค
74. ข้ อใดเป็ นค่านิยมที่นําไปสู่ ความรุนแรงใน
ครอบครัวและสั งคม
ก การคิดว่าธุระไม่ใช่
ข การใช้กาํ ลังในการตัดสิ นปัญหา
ค การลงโทษเด็กเมื่อกระทําผิดด้วยวิธีรุนแรง
ง ถูกทุกข้อ
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75. ความรุนแรงที่มีการกระทําต‹อบุคคลที่
78. การสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
เกีย่ วข้ องแต่ไม่ ใช่ สมาชิกในครอบครัว
ทางกลไกส่ งผลต่ อระบบไหลเวียนโลหิตอย่ างไร
จัดเป็ นการกระทําความรุนแรงในประเภทใด
ก หลอดเลือดแข็งตัวขึ้น
ก ความรุ นแรงในชุมชน
ข เส้นเลือดฝอยมีความยืดหยุน่ ขึ้น
ข ความรุ นแรงต่อตนเอง
ค เส้นใยกล้ามเนื้อหัวใจมีขนาดใหญ่ข้ ึน
ค ความรุ นแรงทางสังคม
ง หัวใจจะเต้นช้าลงแต่มีการสูบฉีดโลหิ ตดีข้ ึน
ง ความรุ นแรงทางเศรษฐกิจ
79. แบบทดสอบใดใช้ วดั ความเร็ว
76. เหตุใดการหลีกเลีย่ งเข้ าไปสู่ สถานการณ์ เสี่ ยง
ก วิง่ ทางไกล
ข ดึงข้อราวเดี่ยว
ต่ อความรุนแรงจึงมีความสํ าคัญต่ อการดําเนิน
ค ยืนกระโดดไกล ง วิ่งเร็ วระยะทาง 50 เมตร
80. การทดสอบสมรรถภาพทางกายมีท้งั หมดกี่
ชีวติ ของคนเรา
รายการ
ก เพราะในสถานการณ์ดงั กล่าวสร้างความ
ไม่ปลอดภัยในการดําเนินชีวติ
ก 6 รายการ ค 8 รายการ
ข เพราะในสถานการณ์ดงั กล่าวมักก่อให้เกิด
ข 7 รายการ ง 10 รายการ
การใช้พฤติกรรมความรุ นแรงในการดําเนินชีวิต 81. ข้ อใดไม่ จัดอยู่ในรายการการทดสอบสมรรถภาพ
ค เพราะในสถานการณ์ดงั กล่าวมักจะเกิด
ทางกาย
ผลกระทบทั้งต่อตัวผูก้ ระทําและผูถ้ ูกกระทบ
ก วิ่งระยะ 50 เมตร
ง ถูกทุกข้อ
ข วิง่ ระยะ 800 เมตร
77. ข้ อใดกล่าวได้ ถูกต้ องเกีย่ วกับสมรรถภาพทางกาย
ค นัง่ งอตัวไปข้างหน้า
และสมรรถภาพทางกลไก
ง กระโดดขึ้น–ลงกล่องต่างระดับ
ก สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก 82. การวิง่ เก็บของเป็ นแบบทดสอบใช้ วดั สิ่ งใด
สามารถที่จะสร้างเสริ มให้ดีข้ ึนได้
ก ความเร็ ว
ข ความว่องไว
ข การออกกําลังกายเบา ๆ ทุกวันช่วยสร้างเสริ ม
ค ความทนทาน ง ความอ่อนตัว
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกได้ 83. ข้ อใดกล่าวไม่ ถกู ต้ อง
ค สมรรถภาพทางกายเป็ นความสามารถของร่ างกาย ก สมรรถภาพทางกายที่ดีอย่างเดียวเท่านั้น
ในการเล่นกีฬาส่วนสมรรถภาพทางกลไกเป็ น
สามารถแข่งขันกีฬาชนะ
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจกรรม
ข สมรรถภาพทางกายที่ดีจะสามารถปฏิบตั ิ
ง ไม่มีขอ้ ใดถูก
กิจกรรมได้ระยะเวลาติดต่อกันโดยไม่เหนื่อย
ค บุคคลที่มีประสิ ทธิภาพทางกายที่ดีจะสามารถ
ประกอบกิจกรรมได้อย่างกระฉับกระเฉง
ว่องไว
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ง สมรรถภาพทางกายเป็ นความสามารถของ
86. การนําหลักวิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวมาใช้ ใน
ระบบต่าง ๆ ของร่ างกายในการทํางานอย่าง
การเล่นกีฬามีประโยชน์ อย่ างไร
84. ข้ อใดคือวิธีการผ่อนคลายหลังการปฏิบัตริ ่ างกาย
ก ช่วยป้ องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อหลังเล่นกีฬา
ที่ถูกต้ อง
ข ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่ วยในขณะเล่น
ก ผ่อนคลายร่ างกายโดยการวิ่งเหยาะรอบสนาม
กีฬา
เป็ นเวลา 30 นาที
ค ช่วยให้ระบบเผาผลาญพลังงานภายในเชลล์
ข ผ่อนคลายร่ างกายโดยการดันพื้นสลับ
ทํางานได้ดีข้ ึน
การกระโดดตบเป็ นเวลา 10 นาที
ง ช่วยป้ องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและ
ค ผ่อนคลายร่ างกายโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
การเคลื่อนไหวที่ผดิ ลักษณะ
และข้อต่ออย่างช้า ๆ 5–15 นาที
87. ข้ อใดคือประโยชน์ โดยตรงของนักกีฬา เมือ่ นํา
ง ไม่มีขอ้ ใดถูก
ความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวมาใช้
85. ใครเข้ าใจความหมายของสมรรถภาพทางกาย
ในการเล่นกีฬา
ได้ ถูกต้ อง
ก มีน้ าํ ใจนักกีฬาเพิ่มขึ้น
ก ต้อม คิดว่าเป็ นความสามารถของระบบต่าง ๆ
ข มีความพึงพอใจเพิม่ ขึ้น
ของร่ างกายในการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ค มีความสามัคคีในหมู่คณะ
และประสิ ทธิ ผล
ง มีความเป็ นเลิศในการแข่งขันมากขึ้น
ข เต้ย คิดว่าเป็ นความสามารถที่มาจากจิตใจของ 88. การแกว่ งตัวของนักกีฬายิมนาสติกรอบอุปกรณ์
แต่ละบุคคล แล้วส่งผ่านไปยังร่ างกายให้เกิด
บาร์ เดี่ยวเป็ นการเคลือ่ นไหวในลักษณะใด
ความทนทาน
ก การเคลื่อนไหวเชิงเส้นเป็ นเส้นตรง
ค ตุม้ คิดว่าเป็ นความสามารถของร่ างกายที่ช่วย
ข การเคลื่อนไหวเชิงเส้นเป็ นเส้นโค้ง
ให้บุคคลสามารถประกอบกิจกรรมทางกาย
ค การเคลื่อนไหวร่ างกายแบบผสมผสาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเล่นกีฬาได้ดี
ง การเคลื่อนไหวเชิงมุมเป็ นเส้นโค้งรอบจุดหมุน
ง ถูกทุกข้อ
89. การออกกําลังกายด้ วยท่ ากายบริหารในท่ าการแกว่ ง
85. ข้ อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ ของการนําวิทยาศาสตร์
แขนหน้ าหลังจัดเป็ นรูปแบบการเคลือ่ นไหวใด
การเคลือ่ นไหว
ก การเคลื่อนไหวเชิงมุม
ก รักษาอาการกระดูกหักได้
ข การเคลื่อนไหวเชิงเส้น
ข ป้ องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ค การเคลื่อนไหวแบบแกว่ง
ค สร้างเสริ มให้เกิดประสิ ทธิ ภาพของการเล่นกีฬา
ง การเคลื่อนไหวกลับไปมา
ง เพื่อให้ร่างกายใช้แรง พลังงาน และพลัง
ออกไปเป็ นประโยชน์ได้สูงสุด
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90. ข้ อใดจัดเป็ นกิจกรรมในรู ปแบบการเคลือ่ นไหว 95. ข้ อใดไม่ ใช่ ทักษะกีฬามวยไทย
เชิงเส้ นเป็ นเส้ นโค้ ง
ก การใช้หมัด
ก การเดาะลูกปิ งปอง
ข การใช้เข่า
ข การโยนลูกโบว์ลิงไปที่ลูกพิน
ค การใช้ศอก
ค การโยนลูกบาสเกตบอลไปลงห่วง
ง การใช้ศีรษะ
ง การเตะลูกฟุตบอลไปที่ผรู้ ักษาประตู
96. ท่ าแม่ ไม้ มวยไทยมีท้งั หมดกีท่ ่ า
91. ทักษะกีฬามวยไทยทักษะใดจัดเป็ นการเคลือ่ นไหว ก 10 ท่า
ค 15 ท่า
เชิงเส้ นเป็ นเส้ นโค้ ง
ข 12 ท่า
ง 18 ท่า
97. ข้ อใดคือชื่อของท่ าแม่ไม้ มวยไทย
ก การชกหมัดเสย
ก ปักษาแวกรัง
ข การใช้ศอกกระทุง้
ข ไกสรข้ามห้วย
ค การใช้ทกั ษะเตะเหวี่ยงกลับ
ค เอราวัณเสยงา
ง ถูกทุกข้อ
ง พระรามน้าวศร
92. ข้ อใดกล่าวผิด
98. ประเทศไทยจัดการแข่ งขันกีฬาฟุตซอลครั้งแรก
ก มวยไทยเป็ นการต่อสูใ้ นระยะประชิด
ปี พ.ศ.ใด
ข ผูท้ ี่ฝึกมวยไทยได้ตอ้ งเป็ นทหารเท่านั้น
ก 2539
ค 2541
ค มวยไทยใช้ฝึกในนักรบเพื่อใช้ในการทหาร
ข 2540
ง 2547
ง วัดเป็ นสถานที่สอนมวยไทยในสมัยโบราณ
93. สมัยใดที่ปรากฏตํารามวยไทยโบราณ
99. การเปลีย่ นตัวผู้เล่นเปลีย่ นได้ เมือ่ ใด
ก สมัยสุ โขทัย
ก เมื่อลูกตาย
ข สมัยกรุ งธนบุรี
ข ทุก ๆ 1 นาที
ค สมัยกรุ งศรี อยุธยา
ค ตลอดเวลาที่ตอ้ งการ
ง สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์
ง เมื่อมีผเู ้ ล่นในสนามบาดเจ็บ
94. สิ่ งใดไม่ ได้ เขียนไว้ในตํารามวยไทยโบราณ
100. ในการแข่ งขันแต่ ละครึ่งเวลาใช้ เวลานานเท่ าใด
ก ภาพเขียนแม่ไม้
ก 10 นาที
ค 20 นาที
ข ภาพเขียนลูกไม้
ข 15 นาที
ง 25 นาที
ค ภาพเขียนไม้แก้
ง ภาพเขียนสนามแข่งขัน
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ตอนที่ 2 นักเรียนตอบคําถามต่ อไปนี้ (ข้ อละ 10 คะแนน)
1. อธิบายแนวทางป้องกันอุบัตเิ หตุของบุคคลในวัยต่ าง ๆ มาพอสั งเขป

แนวคํ
าตอบ
________________________________________________________________________________
แนวทางป้ องกันอุบัติเหตุของบุคคลในวัยต่ าง ๆ มีดังนี ้
________________________________________________________________________________
1. ทารก พ่ อแม่ และคนในครอบครั วต้ องช่ วยดูแลและป้ องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ให้ โดย
________________________________________________________________________________
อย่
าทิ ง้ ทารกไว้ บนเตียงที่ ไม่ มีที่กั้นหากไม่ มีใครอยู่ด้วย ระวังสิ่ งของจะตกใส่ ทารก ระวังทารก
________________________________________________________________________________
หยิ
บสิ่ งของใส่ ปากหรื อจมูก ไม่ วางของร้ อน ของแหลม ของมีพิษ หรื อยาไว้ ในระยะที่ ทารกจะ
________________________________________________________________________________
หยิ
บถึงได้ ติดตั้งปลัก๊ ไฟให้ ห่างจากทารก อย่ าให้ ทารกเอานิว้ แหย่ ได้
________________________________________________________________________________
2. เด็ก พ่ อแม่ และสมาชิ กในครอบครั วควรระวังและสอนเรื่ องการป้ องกันอุบัติเหตุ
________________________________________________________________________________
ภายในบริ
เวณบ้ านให้ แก่ เด็ก จัดสภาพแวดล้ อมภายในบ้ านให้ ปลอดภัย และสอนให้ เด็กรู้ จักการ
________________________________________________________________________________
เดิ________________________________________________________________________________
นทางอย่ างปลอดภัย
3. วัยรุ่ น ควรระมัดระวังและไม่ ประมาทในการปฏิ บตั ิกิจกรรมต่ าง ๆ ปฏิ บัติตามกฎ
________________________________________________________________________________
จราจรอย่
างเคร่ งครั ด รวมทั้งศึกษาวิธีการใช้ อุปกรณ์ ของมีคมต่ าง ๆ ก่ อนใช้ จนเกิดความชํานาญ
________________________________________________________________________________
4. ผู้ใหญ่ ควรมีการป้ องกันอุบัติเหตุจากการทํางานและการเดินทางทั้งทางบก ทางนํา้
________________________________________________________________________________
และทางอากาศ
โดยต้ องปฏิ บัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางานของสถานที่ ทาํ งานอย่ าง
________________________________________________________________________________
เคร่
งครั ด
________________________________________________________________________________
5. ผู้สูงอายุ ในวัยนีค้ วรระวังในเรื่ องการหกล้ มและหากจะขับรถหรื อข้ ามถนนจะต้ อง
________________________________________________________________________________
ระมัดระวังให้ มาก
________________________________________________________________________________
2. หากนักเรียนผิดหวังในความรักจะปฏิบัตอิ ย่ างไรจึงจะเหมาะสมมากที่สุด

________________________________________________________________________________
แนวคําตอบ
________________________________________________________________________________
พยายามทําใจให้ ยอมรั บความจริ งและหาอะไรทําให้ เกิดความเพลิดเพลิน ไม่ ระบายความ
________________________________________________________________________________
ผิดหวังด้ วยการหั นไปทําสิ่ งที่ ไม่ ดี และพยายามระงับและผ่ อนคลายอารมณ์ โดยไม่ ทาํ ร้ ายตนเอง
________________________________________________________________________________
และผ้ อื่น รวมถึงพยายามตั้งใจทําหน้ าที่ ของตนเองในการศึกษาเล่ าเรี ยนต่ อไปให้ ดีที่สด
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3. นักเรียนมีหลักในการพิจารณาถึงสุ ขลักษณะของโรงอาหารในโรงเรียนอย่ างไร

________________________________________________________________________________
แนวคํ
าตอบ
1. ต้ องมีโต๊ ะอาหารและที่นั่งเหมาะสมเพียงพอกับจํานวนนักเรี ยน
________________________________________________________________________________
2. จัดให้ มีนา้ํ สะอาดสําหรั บดื่มและใช้
________________________________________________________________________________
3. มีที่รองรั บเศษอาหารที่ ถกู สุขลักษณะอย่ างเพียงพอ
________________________________________________________________________________
4. มีลวดตาข่ ายเพื่อป้ องกันแมลงวันหรื อถ้ าไม่ สามารถจัดทําได้ กค็ วรมีรั้วป้ องกันสัตว์ เลีย้ ง
________________________________________________________________________________
5. อาหารที่แม่ ค้านํามาขายควรได้ รับการควบคุมอย่ างใกล้ ชิด เป็ นอาหารที่ ถกู อนามัย มี
________________________________________________________________________________
ภาชนะใส่
อาหารที่ สะอาด รวมทั้งต้ องควบคุมความสะอาดของผู้ปรุ ง ผู้ขาย และผู้เสิ ร์ฟอาหารด้ วย
________________________________________________________________________________
และควรกํ
าหนดราคาที่ เหมาะสมของอาหารแต่ ละประเภทที่ วางจําหน่ าย
________________________________________________________________________________
4. อธิบายแนวทางในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาสารเสพติดในชุ มชนมาพอสั งเขป

________________________________________________________________________________
แนวคํ
าตอบ
________________________________________________________________________________
1. การให้ ความรู้ ที่ถกู ต้ องและเหมาะสมแก่ ประชาชนในชุมชนให้ เห็นโทษหรื ออันตรายของ
________________________________________________________________________________
สารเสพติ
ด
2. สร้ างเสริ มความอบอุ่นในครอบครั ว
________________________________________________________________________________
3. ครอบครั วและชุมชนร่ วมกันกระตุ้นให้ ผ้ เู สพสารเสพติดมารั บการบําบัดรั กษาและฟื ้ นฟู
________________________________________________________________________________
สมรรถภาพ
พร้ อมทั้งช่ วยเหลือและให้ กาํ ลังใจผู้เสพให้ เข้ ารั บการบําบัด ให้ โอกาสในการฝึ กอาชี พ
________________________________________________________________________________
การประกอบอาชี
พ และ การใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนคนทั่วไป และช่ วยกันดูแลผู้ที่ผ่านการ
________________________________________________________________________________
บํ________________________________________________________________________________
าบัดรั กษาแล้ วไม่ ให้ หวนกลับไปเสพอีก
4. ส่ งเสริ มกิจกรรมยามว่ างให้ แก่ ประชาชนในชุมชน
________________________________________________________________________________
5. ตั้งศูนย์ รับแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับสารเสพติด โดยประชาชนในชุมชนช่ วยกันสอดส่ องดูแล
________________________________________________________________________________
หากพบว่
า มีการซื ้อ ขาย หรื อเสพสารเสพติดในชุมชน ให้ แจ้ งแก่ ทางราชการเพื่อดําเนินการตาม
________________________________________________________________________________
กฎหมายต่ อไป
________________________________________________________________________________
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5. การออกกําลังกายเพือ่ สร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกจะทําให้ เกิดผลดีต่อร่ างกาย
อย่ างไร อธิบายมาพอสั งเขป

แนวคําตอบ
________________________________________________________________________________
การออกกําลังกายเพื่อสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกจะทําให้
________________________________________________________________________________
เกิ________________________________________________________________________________
ดผลดีต่อร่ างกาย ดังนี ้
1. ระบบหายใจ กล้ ามเนือ้ ที่ ทาํ หน้ าที่ หายใจแข็งแรง มีกาํ ลังมากขึน้ ปอดขยายใหญ่ ขึน้ ทํา
________________________________________________________________________________
ให้
มีความ จุปอดเพิ่มขึน้
________________________________________________________________________________
2. ระบบไหลเวียนโลหิ ต หั วใจแข็งแรงขึน้ และเต้ นช้ าลง หลอดเลือดจะมีความยืดหยุ่นมาก
________________________________________________________________________________
ขึ________________________________________________________________________________
น้
3. ระบบกล้ ามเนือ้ ขนาดของเส้ นใยกล้ ามเนือ้ และมัดกล้ ามเนือ้ ใหญ่ โตแข็งแรงขึน้
________________________________________________________________________________
กล้
ามเนือ้ มีความทนทานมากขึน้ จํานวนของเส้ นเลือดฝอยในกล้ ามเนือ้ เพิ่มมากขึน้ ทําให้ เซลล์
________________________________________________________________________________
กล้
ามเนือ้ ได้ รับออกซิ เจนจาก เซลล์ เม็ดเลือดแดงได้ มากขึน้
________________________________________________________________________________
4. ระบบกระดูก ความกว้ าง ความหนา และความยาวของกระดูกจะเพิ่มขึน้ ในวัยเด็กและ
________________________________________________________________________________
วั________________________________________________________________________________
ยรุ่ น นอกจากนีใ้ นบุคคลแต่ ละวัยยังทําให้ ข้อต่ อต่ าง ๆ มีการเคลื่อนไหวได้ มากขึน้ และกระดูกมี
ความแข็
งแรง
________________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________________
ระบบประสาท การทํางานของระบบประสาทมีความสัมพันธ์ กบั ระบบกล้ ามเนือ้ ดียิ่งขึน้ และลด
ความตึ
งเครี ยดของประสาท
________________________________________________________________________________

ก่อนการเรียนรู้

คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบความรู้
หลังการเรียนรู้
_____________ ครู ผสู้ อ
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8

3.5 ใบกิจกรรมการเรียนรู้
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ตวั เรา

ใบกิจกรรมที่ 1 เขียนแผนทีค่ วามคิดสรุ ปความเข้ าใจ

14

• สรุ ปความเข้ าใจในเรื่อง หลักการของกระบวนการสร้ างเสริมและดํารงประสิทธิภาพ
การทํางานของระบบต่ าง ๆ ในร่ างกาย ลงในกรอบแผนทีค่ วามคิด

รักษาอนามัยส่วนบุคคล
ป้ องกันอุบตั ิเหตุ

ตรวจร่ างกาย

บริ โภคอาหารให้ถูกต้องและเหมาะสม

หลักการของกระบวนการสร้ าางเสริม
และดํา รงประสิ ทธิภาพ
การทํา งานของระบบต่ าง ๆ ในร่ างกาย

หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่ งเสพติดให้โทษ

ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ

พักผ่อนให้เพียงพอ
ทํา จิตใจให้ร่าเริ งแจ่มใจอยูเ่ สมอ
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ใบกิจกรรมที่ 2 สรุ ปข่ าวหรือบทความทีเ่ กีย่ วข้ องและตอบคําถาม

• นักเรียนสรุ ปข่ าวหรือบทความทีเ่ กีย่ วกับความผิดปกติ หรือโรคทีพ่ บบ่ อยของอวัยวะในระบบไหลเวียน
โลหิตและระบบหายใจ โดยระบุแหล่ งทีม่ าของข่ าวหรือบทความลงในกรอบทีก่ าํ หนด และตอบคําถาม
ต่ อไปนี้
แบบบันทึก
เรื่ อง ______________________________________________________________________
เนื้อหาโดยสังเขป
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
แหล่งที่มา
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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1) นักเรี ยนจะนําข้อคิดหรื อความรู ้จากข่าวหรื อบทความดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้ อย่างไร
บ้าง
(แนวคําตอบ: พิจารณาคําตอบของนักเรี ยนตามกิจกรรมอื่ น ๆ ทุกกิจกรรม)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2) ระบบไหลเวียนโลหิ ตและระบบหัวใจแต่ละระบบมีความสําคัญต่อร่ างกายอย่างไร
(แนวคําตอบ: ระบบไหลเวียนโลหิ ต เป็ นระบบที่ทาํ หน้ าที่ ลาํ เลียงอาหาร แก๊ สออกชิ เจนไปสู่
__________________________________________________________________________
เซลล์ ต่าง ๆ และนําแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ และของเสี ยต่ าง ๆ ออกจากเซลล์ ช่ วยรั กษา
__________________________________________________________________________
ความสมดุลของร่ างกาย และระบบหายใจ เป็ นระบบที่ทาํ หน้ าที่ แลกเปลี่ยนแกส๊ เพื่อให้ ร่างกาย
__________________________________________________________________________
ขับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ ออกไปและรั บเอาแก๊ สออกชิ เจนเข้ ามา เพื่อให้ กระบวนการเผาผลาญ
__________________________________________________________________________
พลังงานจากสารอาหารในเซลล์ ของร่ างกายทํางานได้ อย่ างปกติ)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3) นักเรี ยนจะมีวิธีบาํ รุ งรักษาระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจอย่างไร
(แนวคําตอบ: การบํารุ งรั กษาระบบไหลเวียนโลหิ ตและระบบหายใจ มีแนวทางปฏิบัติที่สาํ คัญ
__________________________________________________________________________
ได้ แก่ รั บประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่ ออกกําลังกายอย่ างสมํา่ เสมอ พักผ่ อนให้ เพียงพอกับ
__________________________________________________________________________
วัยและสภาพร่ างกาย หลีกเลี่ยงการเข้ าไปอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ มีมลภาวะสู ง และควรได้ รับ
__________________________________________________________________________
การตรวจสุขภาพเป็ นประจําทุกปี )
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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ใบกิจกรรมที่ 3 เติมคําศัพท์ ทีเ่ กีย่ วกับส่ วนต่ าง ๆ ของหัวใจ
• ให้ นักเรียนนําคําศัพท์ เกีย่ วกับส่ วนต่ าง ๆ ของหัวใจในกรอบ เขียนลงบน
_____หน้ าหมายเลข 1–6 ให้ ตรงกับความหมายในตําแหน่ งของภาพที่กาํ หนด

หลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ (aorta)

หัวใจห้องบนซ้าย (left atrium)

หัวใจห้องบนขวา (right atrium)

หลอดเลือดแดง (arteries)

หัวใจห้องล่างซ้าย (left ventricle)

หลอดเลือดดํา (veins)

หลอดเลือดดํา (veins)
หั วใจห้ องล่ างซ้ าย (left ventricle)
หั วใจห้ องบนซ้ าย (left atrium)

หั วใจห้ องบนขวา (right atrium)
______________________________________1
หลอดเลือดแดง (arteries)
______________________________________2
หลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ (aorta)
______________________________________3
หั วใจห้ องล่ างซ้ าย (left ventricle)
______________________________________4
หลอดเลือดดํา (veins)
______________________________________5
หั วใจห้ องบนซ้ าย (left atrium)
______________________________________6
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ใบกิจกรรมที่ 4 ระบุชื่อและหน้ าทีข่ องอวัยวะในระบบหายใจ
• นักเรียนนําคําศัพท์ เกีย่ วกับส่ วนต่ าง ๆ ของระบบหายใจในกรอบ
ให้ ตรงกับความหมายในตําแหน่ งของภาพทีก่ าํ หนด
คอหอย (oharynx)
หลอดลม (trachea)
ปาก (mouth)

1

ใส่ หน้ า___ หมายเลข 1-6

กลองเสียง (larynx)
ปอด (lungs)
กระบังลม (diaphragm)
จมูก (nose)

5

2
6
3

4

7

จมูก (nose)
1. _______________________________________________________________________
ปาก (mouth)
2. _______________________________________________________________________
หลอดลม (trachea)
3. _______________________________________________________________________
กระบังลม (diaphragm)
4. _______________________________________________________________________
คอหอย (pharynx)
5. _______________________________________________________________________
กลองเสียง (larynx)
6. _______________________________________________________________________
ปอด (lungs)
7. _______________________________________________________________________

313

ใบกิจกรรมที่ 5 ระบุชื่อหน้ าทีแ่ ละการบํารุ งรักษาอวัยวะใน
ระบบย่ อยอาหาร

02

05

14

1. นักเรียนระบุชื่อและหน้ าทีข่ องอวัยวะในระบบย่อยอาหารตามลําดับหมายเลขในภาพ โดย
เขียนชื่อและหน้ าทีข่ องอวัยวะดังกล่ าว เรียงตามลําดับหมายเลขในช่ องว่ างทีก่ าํ หนดให้

1

2

6
3
7

ลําไส้ ใหญ่

8

9

ไส้ ตงิ่

4
5

314
หมายเลข 1 อวัยวะ คอหอย หน้าที่ เป็ นทางผ่ านของอาหารจากปากลงไปสู่หลอดอาหาร
หมายเลข 2 อวัยวะ หลอดอาหาร หน้าที่ เป็ นทางผ่ านของอาหาร โดยมีการบีบตัวให้ อาหารลงไปสู่กระเพาะ
อาหาร

หมายเลข 3 อวัยวะ กระเพาะอาหาร หน้าที่ รองรั บอาหารที่มาจากหลอดอาหารและหลัง่ นํา้ ย่ อยออกมาเพื่อย่ อย
อาหารที่เรารั บประทานเข้ าไปให้ มีขนาดเล็กลงและบีบตัวให้ อาหารที่ผ่านการย่ อยบางส่ วนเคลื่อนตัวไปสู่
ลําไส้ เล็กต่ อไป
หมายเลข 4 อวัยวะ ลําไส้ ใหญ่ ส่วนไส้ ตรง หน้าที่ เป็ นบริ เวณที่ มีการดูดนํา้ จากกากอาหารที่ ส่งผ่ านมาจาก
ลําไส้ เล็กกลับคืนสู่ร่างกาย และยังช่ วยบีบตัวเพื่อให้ กากอาหารที่ ไม่ มีประโยชน์ แล้ วที่ เรี ยกว่ า อุจจาระ ออกมา
ภายนอกร่ างกายทางทวารหนัก
หมายเลข 5 อวัยวะ ทวารหนัก หน้าที่ เป็ นทางผ่ านหรื อทางปิ ดกั้นของอุจจาระ
หมายเลข 6 อวัยวะ ตับ หน้าที่ สร้ างนํา้ ดีแล้ วส่ งไปเก็บไว้ ที่ถงุ นํา้ ดีเพื่อช่ วยย่ อยกระจายอาหารไขมันให้ แตกตัว
และยังเป็ นแหล่ งสะสมอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรตในรู ปของไกลโคเจน สะสมเหล็กและวิตามิน และยังช่ วย
กําจัดของเสี ยในเลือดเมื่อเลือดไหลผ่ านเข้ าสู่ ตับ
หมายเลข 7 อวัยวะ ถุงนํา้ ดี หน้าที่ เก็บกักนํา้ ดีที่สร้ างจากตับโดยจะปล่ อยนํา้ ดีออกไปสู่ลาํ ไส้ เล็กตอนต้ น
หมายเลข 8 อวัยวะ ตับอ่ อน หน้าที่ สร้ างนํา้ ย่ อยออกไปสู่ลาํ ไส้ เล็กตอนต้ นเพื่อช่ วยย่ อยอาหารในลําไส้ เล็กให้ มี
การแตกตัวให้ มีโมเลกุลที่ เล็กลง
หมายเลข 9 อวัยวะ ลําไส้ เล็ก หน้าที่ สร้ างนํา้ ย่ อยออกมาย่ อยอาหารจนเป็ นโมเลกุลเล็กได้ สารอาหารที่ร่างกาย
สามารถดูดซึ มไปใช้ ได้

2. บอกวิธีการบํารุ งรักษาระบบขับถ่ าย
(แนวคําตอบ:
__________________________________________________________________________
1. รั บประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่ อย่ างเพียงพอและเหมาะสม
__________________________________________________________________________
2. งดหรื อลดเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
__________________________________________________________________________
3. ออกกํา ลังกายเป็ นประจํา อย่ างสมํา่ เสมอ
__________________________________________________________________________
4. สุขภาพจิตดี ไม่ โกรธหรื อเครี ยดบ่ อย ๆ)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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ใบกิจกรรมที่ 6 ระบุชื่อและหน้ าาทีข่ องอวัยวะในระบบขับถ่ ายปัสสาวะ
และตอบคํา ถาม
• นักเรียนระบุชื่อและความสํ าคัญของอวัยวะในระบบขับถ่ ายปัสสาวะตามหมายเลขในภาพ
พร้ อมเขียนชื่อและหน้ าที่ของอวัยวะดังกล่าวเรียงตามลําดับตามหมายเลขในช่ องว่ างที่กาํ หนดให้

1
2
3
4

หมายเลข 1 อวัยวะ ไต หน้าที่ กรองของเสี ยตลอดจนสารพิษที่อยู่ในเลือดที่ ผ่านเข้ ามาให้ เป็ นนํา้ ปั สสาวะ
ขับเข้ าสู่กระเพาะปั สสาวะ
หมายเลข 2 อวัยวะ ท่ อไต หน้าที่ เป็ นทางผ่ านของนํา้ ปั สสาวะที่ออกมาจากไตโดยมีการบีบตัวเป็ นระยะ ๆ
ให้ นา้ํ ปั สสาวะเข้ าสู่กระเพาะปั สสาวะ
หมายเลข 3 อวัยวะ กระเพาะปั สสาวะ หน้าที่ กักเก็บนํา้ ปั สสาวะก่ อนที่จะมีการขับถ่ ายออกสู่ภายนอกร่ างกาย
หมายเลข 4 อวัยวะ ท่ อปั สสาวะ หน้าที่ เป็ นทางผ่ านของนํา้ ปั สสาวะจากกระเพาะปั สสาวะ เพื่อขับถ่ ายออก
สู่ภายนอกร่ างกาย
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว

ใบกิจกรรมที่ 7 ช่ วยกันเขียนค่ านิยมและพฤติกรรมทางเพศ
ทีเ่ หมาะสมและไม่ เหมาะสมของวัยรุ่ นในปัจจุบัน

• นักเรี ยนระบุพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่ นชายและวัยรุ่ นหญิงลงในตาราง
ที่กาํ หนดให้ แล้วตอบคําถามตามประเด็นที่กาํ หนด
พฤติกรรมทางเพศทีไ่ ม่ เหมาะสมในวัยรุ่นชาย

(แนวคําตอบ: การอ่ านการ์ ตูนลามก)

พฤติกรรมทางเพศทีไ่ ม่ เหมาะสมในวัยรุ่นหญิง

(แนวคําตอบ: การแต่ งตัวเป็ นที่ดึงดูดใจของเพศตรง
ข้ าม)

1) นักเรี ยนมีวิธีการแก้ไขพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่ นที่เป็ นปั ญหาได้อย่างไร
(แนวคําตอบ: พิจารณาจากคํา ตอบของนักเรี ยน เช่ น ชี ใ้ ห้ วยั รุ่ นเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
________________________________________________________
มีพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสม)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

2) นักเรี ยนคิดว่าปั จจัยใดบ้างที่ก่อให้เกิดสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น
(แนวคําตอบ: พิจารณาจากคํา ตอบของนักเรี ยน เช่ น ปั จจัยที่ทาํ ให้ เกิดสถานการณ์ เสี่ ยงต่ อการมี
_____________________________________________________________________________________
เพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่ นมีหลายปั จจัย ทั้งที่ เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่ างกายและจิตใจ
_____________________________________________________________________________________
ตามช่ วงวัย หรื อปั จจัยที่มาจากการได้ รับอิทธิ พลของวัฒนธรรมอื่นโดยเฉพาะการยอมรั บค่ านิยม
_____________________________________________________________________________________
และพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ เหมาะสมนํา มาใช้ ปฏิบัติ)
________________________________________________________________
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ใบกิจกรรมที่ 8 ตอบคําถามกระตุ้นทักษะกระบวนการคิด

0

• นักเรี ยนตอบคําถามลงในช่องว่างให้ถูกต้องและสมบูรณ์
1) การมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยจะส่ งผลดีต่อผูป้ ฏิบตั ิ
อย่างไร
(แนวคําตอบ:
_____________________________________________________________________________________
การมีพฤติกรรมทางเพศที่ ถกู ต้ องเหมาะสมนั้นจะส่ งผลดีต่อสุขภาพ และเป็ นที่ยอมรั บต่ อสังคม และยังทําให้ เป็ น
_____________________________________________________________________________________
ที่ไว้ วางใจแก่ ผ้ อู ยู่ใกล้ ชิด รวมทั้งไม่ ก่อให้ เกิดปั ญหาครอบครั ว และสังคมตามมา)
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

2) นักเรี ยนระบุค่านิยมทางเพศที่ดีของสังคมไทยในอดีตว่ามีอะไรบ้าง
______________________________________________________________________________________
(แนวคําตอบ:
______________________________________________________________________________________
ค่ านิยมทางเพศที่ดีของสังคมไทยในอดีตมีดังนีค้ ือ หญิงไทยรั กนวลสงวนตัว ไม่ ไปไหนกับผู้ชายที่ไม่ ใช่ บุคคล
______________________________________________________________________________________
ในครอบครั วตามลําพัง ไม่ ชิงสุกก่ อนห่ าม เพศชายจะต้ องผ่ านการบวชก่ อนจึงจะแต่ งงาน เป็ นต้ น)
________________________________________________________________

3) นักเรี ยนระบุพฤติกรรมจากต่างประเทศที่เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดปั ญหาสําหรับสังคมไทยในปั จจุบนั
พร้อมระบุแนวทางในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
(แนวคําตอบ: พิจารณาจากคํา ตอบของนักเรี ยน เช่ น พฤติกรรมจากต่ างประเทศที่เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้ เกิดปั ญหา
_______________________________________________________________________________________
สําหรั บสังคมไทยในปั จจุบันมีหลายลักษณะ เป็ นต้ นว่ า การแต่ งกายของผู้หญิงให้ ดึงดูดเพศตรงข้ ามตามแบบ
_______________________________________________________________________________________
ตะวันตก ซึ่ งพฤติกรรมดังกล่ าวนํา มาสู่การเกิดปั ญหาการถูกข่ มขืนได้ ง่าย แนวทางในการแก้ ไขต้ องมีการรณรงค์
_______________________________________________________________________________________
ชี ช้ วนให้ วยั รุ่ นตระหนักถึงผลกระทบดังกล่ าว)
_________________________________________________________________
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ใบกิจกรรมที่ 9 เขียนเปรียบเทียบระหว่ างค่ านิยมและพฤติกรรมทางเพศ
• นักเรี ยนเขียนแสดงแนวคิดที่อยูใ่ นความหมายของค่านิยมและลักษณะของการแสดงออกของบุคคล
ที่จดั เป็ นพฤติกรรมทางเพศทั้งที่ดีและไม่ดี พร้อมระบุตวั อย่างของค่านิยมหรื อพฤติกรรมทางเพศ
ดังกล่าวลงในตารางที่กาํ หนดให้

ลักษณะทีจ่ ดั เป็ นค่ านิยมทางเพศ
(ตัวอย่ างแนวคําตอบ: ค่ านิยมทางเพศที่ ดี
เช่ น การรั กนวลสงวนตัว)
(ตัวอย่ างแนวคําตอบ: ค่ านิยมทางเพศที่ ไม่ ดี
เช่ น การมองเรื่ องเซ็กส์ เป็ นเรื่ องเสรี )

ลักษณะทีจ่ ดั เป็ นพฤติกรรมทางเพศ
(ตัวอย่ างแนวคําตอบ: พฤติกรรมทางเพศที่ ดี เช่ น
การไม่ อยู่ตามลําพังสองต่ อสองกับเพศตรงข้ าม)
(ตัวอย่ างแนวคําตอบ: พฤติกรรมทางเพศที่ ไม่ ดี
เช่ น การมีค่ ูนอนหลายคนหรื อมีค่ ูนอนไปเรื่ อย ๆ)
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ

ใบกิจกรรมที่ 10 อธิบายความหมายของคําและระบุหลักสิทธิพนื้ ฐาน
ของผู้บริโภค
• นักเรี ยนเขียนอธิบายความหมายของคําที่กาํ หนดให้และสิ ทธิพ้ืนฐานของผูบ้ ริ โภคตามที่
ระบุในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ฉบับที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2556 ลงในช่องว่างให้
สมบูรณ์ถูกต้อง
1. การบริ โภค หมายถึง______________________________________________________________________
การใช้ ประโยชน์ จากสิ่ งของทั้งของกิน ของใช้ เพื่อตอบสนองความต้ องการของมนุษย์
_________________________________________________________________________________________
การบริ โภคมิได้ หมายถึงการกินเท่ านั้น แต่ ยงั หมายถึงการใช้ ผลิตภัณฑ์ และบริ การต่ าง ๆ ด้ วย
_________________________________________________________________________________________
2. ผูบ้ ริ โภค หมายถึง________________________________________________________________________
ผู้ซือ้ หรื อผู้ได้ รับบริ การจากผู้ประกอบธุรกิจ หรื อผู้ซึ่งได้ รับการเสนอหรื อการชักชวน
_________________________________________________________________________________________
จากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ ซือ้ สิ นค้ าหรื อรั บบริ การ
ความปลอดภัยทั้งด้ านร่ างกายและจิตใจของผู้ซือ้ ผลิตภัณฑ์ ไม่ ว่าจะเป็ นของกิน
3. สุ ขภาพผูบ้ ริ โภค หมายถึง __________________________________________________________________
ของใช้ ตลอดจนการใช้ บริ การต่ าง ๆ ในการดํารงชี วิต
_________________________________________________________________________________________
อาหาร อาหารเสริ มสุขภาพ ยา ชี ววัตถุ เครื่ องมือแพทย์ เครื่ องสําอาง วัตถุอันตราย
4. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง_____________________________________________________________
และวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท
___________________________________________________________________________________
5. สิ ทธิผบู ้ ริ โภคตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค มีดงั นี้
– สิ ทธิ ที่จะได้ รับข่ าวสาร รวมทั้งคํา พรรณนาคุณภาพที่ถกู ต้ อง
___________________________________________________________________________________
– สิ ทธิ ที่จะมีอิสระในการเลือกหาสิ นค้ าและบริ การ
___________________________________________________________________________________
– สิ ทธิ ที่จะได้ รับความปลอดภัยจากการใช้ สินค้ าหรื อบริ การ
___________________________________________________________________________________
– สิ ทธิ ที่จะได้ รับความเป็ นธรรมในการทํา สัญญา
___________________________________________________________________________________
– สิ ทธิ ที่จะได้ รับการพิจารณาและชดเชยความเสี ยหาย
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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ใบกิจกรรมที่ 11 เขียนแผนภูมแิ สดงวิธีการป้องกันตนเองในการเลือกซื้อ
สิ นค้ าหรือบริการ
• นักเรี ยนเติมข้อความแสดงวิธีการป้ องกันตนเองในการเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การลงใน
แผนภูมิที่กาํ หนดให้ถูกต้อง
วิธีการป้องกันตนเองในการเลือกซื้อสิ นค้ าหรือบริการของผู้บริโภค

5. ไม่ควรหลงเชื่อคํา
โฆษณาที่เป็ นเท็จ
เกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ

เริ่มต้ น

4. หากสงสัยในคุณภาพ
หรื อปริ มาณของสิ นค้าที่ระบุ
ในฉลาก สามารถร้องเรี ยน
เพื่อตรวจสอบได้

1. ตรวจสอบรายละเอียดของฉลากสิ นค้า
แต่ละชนิดก่อนเลือกซื้อ

2. ศึกษาหรื อสอบถามข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับคุณภาพหรื อการ
ให้บริ การของสิ นค้า

3. ศึกษารายละเอียดของ
สิ นค้าเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี
ที่ผลิตหรื อหมดอายุ
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ใบกิจกรรมที่ 12 หาภาพหรือข่ าวแล้ ววิเคราะห์ สาเหตุและการป้องกันโรค

0

ทีเ่ กิดจากการประกอบอาชีพ
6
• นักเรี ยนหาภาพหรื อข่าวเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพมา 1 เหตุการณ์ พร้อมทั้งตั้งชื่อ
ภาพ และระบุที่มา แล้ววิเคราะห์วา่ เหตุการณ์ในภาพเกิดจากสาเหตุใด และมีหลักในการป้ องกัน
อย่างไรบ้าง

ชื่อภาพ/ข่ าว __________________________________________________________________
ทีม่ า _______________________________________________________________________________
สาเหตุ _____________________________________________________________________________
การป้ องกัน _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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ใบกิจกรรมที่ 13 วิธีการป้องกันและอันตรายจากการประกอบอาชีพ
ในลักษณะเฉพาะ
• นักเรี ยนศึกษาค้นคว้าหรื อขอรับความรู ้จากผูม้ ีความรู ้หรื อมีหน้าที่เกี่ยวกับการป้ องกันและอันตราย
จากการประกอบอาชีพ โดยเลือกศึกษาในอาชีพที่สนใจเป็ นพิเศษมา 1 อาชีพ วิเคราะห์ถึงปั จจัยที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายและแนวทางในการป้ องกันการเกิดอันตรายดังกล่าว บันทึกลงในแบบบันทึก
ที่กาํ หนดให้

แบบบันทึกการศึกษาค้ นคว้ าหรือขอรับความรู้
1. อาชีพที่สนใจเป็ นพิเศษ___________________________________________________________________
เหตุผลเพราะ_______________________________________________________________________________
2. แหล่งศึกษาค้นคว้าหรื อขอรับความรู ้_______________________________________________________
3. โรคหรื ออันตรายที่เกิดขึ้น_________________________________________________________________
อาการผิดปกติที่เกิดขึ้น______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

4. ปัจจัยที่เป็ นสาเหตุให้เกิดโรคหรื ออันตรายที่เกิดขึ้น__________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5. ปัจจัยที่เป็ นสาเหตุให้เกิดโรคหรื ออันตรายที่เกิดขึ้น__________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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ใบกิจกรรมที่ 14 เขียนระบุหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับการควบคุม
ป้องกันปัญหาสุ ขภาพจากการประกอบอาชีพ
• นักเรี ยนเขียนระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้ องกันปั ญหาสุ ขภาพจากการ
ประกอบอาชีพ โดยอธิบายขอบข่ายหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานมาอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง
(แนวคําตอบ: ตัวอย่ างของหน่ วยงาน เช่ น
________________________________________________________________________________
1. สํานักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็ นหน่ วยงานที่ มีหน้ าที่ ใน
________________________________________________________________________________
การจัดฐานข้ อมูล คลังความรู้ ด้านการป้ องกัน ควบคุมโรค และเผยแพร่ สู่สาธารณะ พัฒนาระบบ
________________________________________________________________________________
และรั บรองมาตรฐานงานวิชาการ ให้ มีคุณค่ าและเป็ นที่ ยอมรั บ และส่ งเสริ ม/สนับสนุนการนํา
________________________________________________________________________________
ความรู้ ที่มีอยู่ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดในการพัฒนานโยบาย และจัดทํามาตรฐานการป้ องกัน
________________________________________________________________________________
และควบคุมโรค
________________________________________________________________________________
2. สํานักโรคจากการประกอบอาชี พและสิ่ งแวดล้ อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
________________________________________________________________________________
เป็ นหน่ วยงานที่ ศึกษา ค้ นคว้ า วิจัย พัฒนา ประสานเครื อข่ าย และถ่ ายทอดองค์ ความรู้ เทคโนโลยี
________________________________________________________________________________
ด้ านการป้ องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชี พและสิ่ งแวดล้ อมที่ ได้ มาตรฐาน และประยุกต์ ใช้
________________________________________________________________________________
ได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพให้ แก่ ประชาชนและหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ อง)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ใบกิจกรรมที่ 15 พิจารณาภาพและข้ อความทีส่ ั มพันธ์ กับโรคพันธุกรรม
• นักเรี ยนพิจารณาภาพ แล้วนําตัวเลขหน้าข้อความที่เป็ นข้อมูลประกอบใส่ ลงใน
ใต้ภาพ ให้มีความสัมพันธ์หรื อเกี่ยวข้องกับภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคทาง
พันธุกรรม

2, 4, 7, 10

ข้ อมูลประกอบ
1. ทําให้เลือดออกง่าย เลือดแข็งตัวช้า
2. ความรุ นแรงของอาการของโรคแบ่งเป็ น
3 กลุ่ม
3. ไม่ควรกินยาแอสไพริ น
4. เม็ดเลือดแดงมีการแตกสลายตัวเร็ วกว่า
เสี่ ยงปกติ
5. ผูป้ ่ วยจะแสดงอาการของโรคโดยมีอาการ
ในของข้ออักเสบ

1, 3, 5, 6, 8, 9

6. ควรรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วย
แร่ ธาตุ และวิตามิน
7. เกิดอาการฟันผุได้ง่าย
8. พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
9. ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรื อกีฬาที่
ให้เกิดบาดเจ็บ
10. ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเครื่ อง
สัตว์
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ใบกิจกรรมที่ 16 สรุปรายละเอียดเกีย่ วกับโรคทางพันธุกรรม
• นักเรียนทบทวนความรู้เกีย่ วกับโรคทางพันธุกรรมโดยระบุรายละเอียดที่เกีย่ วข้ องกับโรคที่ระบุลง
ในช่ องว่ างที่กาํ หนดท้ ายข้ อความที่กาํ หนด

โรคธาลัสซีเมีย (thalassemia)
เกิดจากพ่ อและแม่ ที่มีการถ่ ายทอดความผิดปกติของยีนที่ ทาํ หน้ าที่ สร้ าง
• สาเหตุของโรค_______________________________________________________________
เฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงที่ มีลกั ษณะผิดปกติโดยมีการแตกสลายเร็ วกว่ าที่ ควรไปสู่ ลกู
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
แบ่ งออกเป็ น 3 กลุ่ม ซึ่ งมีความรุ นแรงของโรคแตกต่ างกันไป
• อาการที่โรคแสดงออกที่สาํ คัญ:_________________________________________________
ตั้งแต่ ไม่ แสดงอาการของโรคออกมาจนถึงขัน้ รุ นแรงถึงเสี ยชี วิต ซึ่ งประกอบด้ วย
____________________________________________________________________________
– กลุ่มโรคเฮโมโกลบินเอช เป็ นชนิดที่มีความรุ นแรงน้ อย ผู้ป่วยจะไม่ มีอาการผิดปกติ
____________________________________________________________________________
แต่ อย่ างใด แต่ จะมีอาการซี ดเหลืองเป็ นบางครั้ งขณะที่ เป็ นหวัด เจ็บคอ หรื อเป็ นโรคติดเชื อ้
____________________________________________________________________________
อื่น ๆ
____________________________________________________________________________
– กลุ่มโรคเฮโมซัยกัสเบต้ าธาลัสซี เมีย เป็ นชนิดที่มีความรุ นแรงปานกลาง จะเริ่ มปรากฏ
____________________________________________________________________________
อาการเมื่อทารกอายุครบขวบปี แรก โดยมีอาการตัวซี ด อ่ อนเพลีย ตาเหลือง ตับและม้ ามโต
____________________________________________________________________________
กระดูกใบหน้ าเปลี่ยนแปลง คือดั้งจมูกแฟบลง โหนกแก้ มสูง ขากรรไกรกว้ าง ฟั นเหยิน
____________________________________________________________________________
ลูกตาอยู่ห่างกันมากกว่ าปกติ เจ็บป่ วยบ่ อย หากรุ นแรงอาจเกิดอาการหอบและหัวใจวายได้
____________________________________________________________________________
– กลุ่มโรคเฮโมโกลบินบาร์ ทไฮดรอพส์ ฟิทัลลิส เป็ นชนิดที่ มีความรุ นแรงมาก มักพบว่ าทารก
____________________________________________________________________________
มักเสี ยชี วิตตั้งแต่ อยู่ในครรภ์ หรื อหลังคลอด ทารกจะมีลกั ษณะบวมนํา้ คลอดลําบาก ตัวซี ด
____________________________________________________________________________
ตับม้ ามโต
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ควรรั บประทานอาหารที่ มีประโยชน์ ตรวจสุขภาพฟั นทุก 6 เดือน
• ข้อควรปฏิบตั ิสาํ หรับผูป้ ่ วย:____________________________________________________
การใช้
ยาต้ องปรึ กษาแพทย์ ทุกครั้ ง และหลีกเลี่ยงการใช้ ยาที่ ส่งผลให้ เกิดเลือดจางเพิ่มขึน้
____________________________________________________________________________
งดสู
บบุหรี่ และดื่มสุรา
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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โรคพร่ องเอนไซม จี–6–พีดี (G–6–PD deficiency)
เป็ นโรคที่ เกิดจากความผิดปกติของเอนไซม์ G6PD ซึ่ งมาจากความผิดปกติ
• สาเหตุของโรค_______________________________________________________________
ของพันธุกรรม
____________________________________________________________________________
มักจะเกิดขึน้ ทันทีหลังเป็ นโรคติดเชื อ้ หรื อหลังจากได้ รับยา
• อาการที่โรคแสดงออกที่สาํ คัญ:_________________________________________________
ที่ กระตุ้นให้ โรคมีอาการที่ รุนแรงขึน้ หรื อหลังจากรั บประทานถัว่ ปากอ้ าดิบ ๆ มีไข้ สูง
____________________________________________________________________________
หนาวสั่นซี ดเหลือง อ่ อนเพลียมาก ปั สสาวะมีสีนา้ํ ปลาหรื อโคล่ า จะมีภาวะซี ด ตาเหลือง
____________________________________________________________________________
ตัวเหลือง แต่ ตับ ม้ ามไม่ โต ถ้ าเป็ นรุ นแรงอาจมีภาวะไตวายแทรกซ้ อน
____________________________________________________________________________
หลีกเลี่ยงการรั บประทานอาหารประเภทพืชตระกูลถัว่ และ
• ข้อควรปฏิบตั ิสาํ หรับผูป้ ่ วย:____________________________________________________
การสัมผัสหรื อสูดดมกับสารเคมี ผู้ป่วยที่ มีอาการแสดงของโรคนีไ้ ม่ ควรแต่ งงานกัน เพราะ
____________________________________________________________________________
ลูกที่เกิดมาไม่ ว่าชายหรื อหญิงจะมีอาการแสดงของโรคนีท้ ุกคน และถ้ ามีอาการของโรคให้
____________________________________________________________________________
รี บส่ งโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมง ถ้ ามีโรคแทรกซ้ อนต้ องระวังการใช้ ยาที่ จะทํา ให้
____________________________________________________________________________
เม็ดเลือดแดงแตกมากขึน้ ผู้ป่วยต้ องดื่มนํา้ มาก ๆ เพื่อป้ องกันไตวาย
____________________________________________________________________________

โรคฮีโมฟี เลีย (Hemophilia)
สาเหตุจากความผิดปกติของพันธุกรรม โรคนีม้ กั จะพบในผู้ชายเป็ นส่ วนมาก
• สาเหตุของโรค_______________________________________________________________
ผู้หญิงที่ มีความผิดปกติทางพันธุกรรมสามารถถ่ ายทอดได้ แต่ ไม่ แสดงอาการนอกจากทั้งพ่ อ
____________________________________________________________________________
และแม่ เป็ นโรคนีล้ ูกที่ เกิดมาเป็ นผู้หญิงจึ งจะแสดงอาการของโรคนีด้ ้ วย โรคนีพ้ บไม่ มากนัก
____________________________________________________________________________
ประมาณ 1 ใน 1–2 หมื่นคน
____________________________________________________________________________
ผู้ป่วยมีเลือดออกใต้ ผิวหนังเป็ นจํา้ ๆ เวลาได้ รับความ
• อาการที่โรคแสดงออกที่สาํ คัญ:_________________________________________________
กระทบกระเทือน เมื่อมีบาดแผลเลือดจะหยุดยาก แม้ จะเป็ นแผลเล็ก ๆ แต่ เลือดจะออกมาก
____________________________________________________________________________
ผู้ป่วยอาจตกใจ เพลีย ซี ด และทําให้ ช็อกได้ อาจมีเลือดออกในข้ อต่ อบริ เวณต่ าง ๆ
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
• ข้อควรปฏิบตั ิสาํ หรับผูป้ ่ วย:____________________________________________________
หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกหรื ออุบัติเหตุต่าง ๆ เพื่อไม่ ให้
เกิดแผลที่ทาํ ให้ เลือดออกได้ หลีกเลี่ยงกิจกรรมหรื อกีฬาที่ เสี่ ยงให้ เกิดอาการบาดเจ็บ ควร
____________________________________________________________________________
ทราบหมู่เลือดของตัวเอง และทําบัตรประจําตัวที่ แสดงว่ าเป็ นโรคนี ้ และแสดงหมู่เลือดติดตัว
____________________________________________________________________________
ไว้ เสมอ เมื่อประสบอุบัติเหตุแพทย์ จะได้ ให้ การรั กษาได้ ถกู ต้ องและทันท่ วงที ควรั บประทาน
____________________________________________________________________________
อาหารที่ อุดมไปด้ วยแร่ ธาตุและวิตามิน
____________________________________________________________________________
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย

ใบกิจกรรมที่ 17 จัดทําสมุดภาพเกีย่ วกับปัญหาสั งคมที่
มีผลสื บเนื่องจากสารเสพติด
• นักเรี ยนจัดทําสมุดภาพประกอบการนําเสนอข่าวหรื อบทความเกี่ยวกับปั ญหาทางสังคม
ที่มีผลสื บเนื่องจากสารเสพติด โดยใช้รูปแบบของกรอบและบันทึกจัดทําเป็ นฉบับสมบูรณ์ต่อไป
ทีต่ ดิ ภาพ

ที่มาของภาพหรื อข่าว________________________________________________________
เหตุการณหรื อบทความที่เกี่ยวข้องโดยสรุ ป_______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ข้อคิดเห็นและแนวทางในการป้ องกันแก้ไขเพื่อป้ องกันปั ญหาที่เกิดขึ้น_________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ใบกิจกรรมที่ 18 ระดมสมอง แล้ วสรุ ปเป็ นแผนที่ความคิด
• นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ระดมสมองร่ วมกันคิดแนวทางการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
สารเสพติดในชุมชน แล้วสรุ ปวิธีการที่สรุ ปร่ วมกัน เขียนเป็ นแผนที่ความคิดลงในกรอบด้านล่าง
(ตัวอย่ างรู ปแบบการเขียนแผนที่ ความคิด)

ให้ความรู ้ที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชนให้เห็นโทษหรื ออันตรายของสารเสพติด

จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับสารเสพติดขึ้น
ในชุมชนเพือ่ แจ้งข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สร้างเสริ มความอบอุ่นในครอบครัว

แนวทางการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาสารเสพติดในชุมชน
ส่ งเสริ มกิจกรรมยามว่างให้แก่ประชาชนใน
ชุมชนได้มีกิจกรรมเพื่อการปฏิบตั ิที่เกิด
ประโยชน์

ครอบครัวและชุมชนร่ วมกันกระตุน้
ให้ผเู ้ สพสารเสพติดมารับการบําบัด
รักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพ

เด็กและเยาวชนในชุมชนในชุมชนควรมีส่วนร่ วมหรื อให้ความร่ วมมือในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
สารเสพติด
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ใบกิจกรรมที่ 19 จัดทําสมุดภาพข่ าวหรือเหตุการณเกีย่ วกับ
ผู้กระทํา ผิดกฎหมายยาเสพติด
• นักเรี ยนจัดทําสมุดภาพประกอบการนําเสนอข่าวหรื อบทความเกี่ยวกับผลการจับกุมผูก้ ระทําผิด
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นโดยระบุฐานความผิดและบทกําหนดโทษ
ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2545)
ทีต่ ดิ ภาพ

ที่มาของภาพหรื อข่าว________________________________________________________
เหตุการณหรื อบทความที่เกี่ยวข้องโดยสรุ ป_______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ฐานความผิดและบทกําหนดโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2545)______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ใบกิจกรรมที่ 20 เขียนแผนทีค่ วามคิดสรุ ปประเภทของความรุ นแรง
และลักษณะของการกระทําความรุ นแรง
• นักเรี ยนเขียนแผนที่ความคิดแสดงประเภทของความรุ นแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมระบุลกั ษณะ
ของความรุ นแรงประกอบโดยออกแบบตามความเหมาะสมเขียนลงในกรอบด้านล่าง
(ตัวอย่างรู ปแบบการเขียนแผนที่ความคิดและแนวคําตอบ)
การฆ่าตัวตาย
ความรุ นแรงต่อตนเอง
การทําร้ายตนเอง
ความรุ นแรงในครอบครัวและคู่ครอง

ประเภทของความรุนแรง

ความรุ นแรงต่อผูอ้ ื่น
ความรุ นแรงในชุมชน
ความรุ นแรงทางสังคม

ความรุ นแรงในสังคม

ความรุ นแรงทางการเมือง
ความรุ นแรงทางเศรษฐกิจ
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ใบกิจกรรมที่ 21 วาดภาพและวิเคราะห์ ผลกระทบของความรุ นแรง
• นักเรี ยนวาดภาพเหตุการณ์ความรุ นแรงที่นกั เรี ยนเคยพบเห็นลงในกรอบที่กาํ หนด พร้อม
เขียนผลกระทบของความรุ นแรงและแนวทางในการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดงั กล่าว
กรอบวาดภาพ

ผลกระทบของความรุ นแรง:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
แนวทางในการหลีกเลีย่ ง:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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ใบกิจกรรมที่ 22 วิเคราะห์ ข่ าวสถานการณ์ เสี่ ยงต่ อความรุ นแรง
• นักเรี ยนรวบรวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เสี่ ยงต่อความรุ นแรง พร้อมระบุแหล่งที่มา
และแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นลงในช่องว่างที่กาํ หนด

แบบบันทึกการวิเคราะห์ ข่าว
1. หัวข้ อข่ าวเรื่อง_____________________________________________________
แหล่ งทีม่ า________________________________________________________
รายละเอียด_______________________________________________________
________________________________________________________________
ผลการวิเคราะห์ ข่าว________________________________________________
________________________________________________________________
แนวทางในการแก้ ไข________________________________________________
________________________________________________________________
2. หัวข้ อข่ าวเรื่อง_____________________________________________________
รายละเอียด________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ผลการวิเคราะห์ ข่าว________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
แนวทางในการแก้ ไข________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ใบกิจกรรมที่ 23 สรุ ปความรู้ ลงในกรอบที่กาํ หนดให้
• นักเรี ยนยกตัวอย่างวิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเองมา 1 ตัวอย่าง
พร้อมทั้งอธิบายถึงอุปกรณ์ และวิธีการทดสอบ
(แนวคําตอบ: ตัวอย่ างเช่ น การวัดแรงบีบมือที่ถนัด
อุปกรณ์ – เครื่ องวัดแรงบีบมือ วัดได้ ตั้งแต่ 5.0 ถึง 100 กิโลกรั ม มีหน่ วยวัด 0.1 กิโลกรั มและผงแมกนีเซี ยม
คาร์ บอเนต
วิธีทดสอบ ผู้รับการทดสอบใช้ มือลูบผงแมกนีเซี ยมคาร์ บอเนตเพื่อกันลื่น แล้ วปรั บเครื่ องวัดแรงบีบมือ
จับเครื่ องวัดให้ เหมาะมือที่สุด โดยให้ ข้อนิว้ ที่ 2 รั บนํา้ หนักของเครื่ องวัด ยืนตรง ปล่ อยแขนห้ อยข้ างลําตัว
เมื่อพร้ อมแล้ วให้ แยกแขนออกห่ างลํา ตัวเล็กน้ อย กํา มือบีบเครื่ องวัดจนสุดแรง
การบันทึ ก บันทึกผลการวัดเป็ นกิโลกรั ม
ระเบียบการทดสอบ อ่ านผลจากมือข้ างที่ถนัด ทําการทดสอบ 2 ครั้ ง และบันทึ กผลแต่ ละครั้ งไว้
โดยพิจารณาครั้ งที่ดีที่สุด และระหว่ างทดสอบห้ ามไม่ ให้ มือหรื อเครื่ องวัดถูกร่ างกาย และไม่ อนุญาตให้
เหวี่ยงหรื อกระโจนโถมตัวไปข้ างหน้ า ถ้ าฝ่ าฝื นการทดสอบครั้ งนั้นถือเป็ นโมฆะ ให้ ทดสอบใหม่ )
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ใบกิจกรรมที่ 24 อธิบายคําลงในกรอบทีก่ าํ หนด
• นักเรี ยนเขียนอธิบายความหมายของคําและผลดีของการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพทางกลไกต่อร่ างกายลงในกรอบด้านล่าง
สมรรถภาพทางกาย
(แนวคําตอบ: หมายถึง ความสามารถของ
ระบบต่ าง ๆ ของร่ างกายในการทํางานอย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล บุคคลที่มี
ประสิ ทธิ ภาพทางกายที่ จะประกอบกิจกรรม
ในชี วิตประจําวันได้ อย่ างกระฉั บกระเฉง
โดยไม่ เหนื่อยล้ าจนเกินไป)

สมรรถภาพทางกลไก
(แนวคําตอบ: หมายถึง ความสามารถของ
ร่ างกายที่ช่วยให้ บุคคลสามารถประกอบ
กิจกรรมทางร่ างกาย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
การเล่ นกีฬาได้ ดี)

ผลดีของการสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกต่ อร่ างกาย
(แนวคําตอบ:
1. ระบบหายใจ กล้ ามเนือ้ ที่ทาํ หน้ าที่ หายใจ แข็งแรง ปอดขยายใหญ่ ขึน้
2. ระบบไหลเวียนโลหิ ต หั วใจแข็งแรงขึน้ และเต้ นช้ าลง
3. ระบบกล้ ามเนือ้ จะแข็งแรงขึน้ มีความทนทานมากขึน้
4. ระบบกระดูก ความกว้ าง ความหนา และความยาวของกระดูกจะเพิ่ม
ในวัยเด็กและวัยรุ่ น ข้ อต่ อเคลื่อนไหวได้ มากขึน้ กระดูกมีความแข็งแรง
5. ระบบประสาท การทํางานของระบบประสาทมีความสัมพันธ์ กับ
กล้ ามเนือ้ ดียิ่งขึน้ ลดความตึงเครี ยดของประสาท)
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ใบกิจกรรมที่ 25 ตอบคําถามเพือ่ สรุ ปความรู้
• นักเรี ยนเขียนอธิบายหลักในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
ในแต่ละด้าน พร้อมกิจกรรมประกอบ ตามประเด็นที่กาํ หนดให้ต่อไปนี้
1. การสร้างเสริ มความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ
______________________________________________________________________________
(แนวคําตอบ: กระทําได้ โดยการวิ่ง ว่ ายนํา้ ถีบจักรยาน เต้ นแอโรบิก โดยจะต้ องปฏิ บตั ินาน
______________________________________________________________________________
ติดต่ อกันอย่ างน้ อย 10 นาที ขึน้ ไป ทั้งนีจ้ ะยังไม่ รวมเวลาในการอบอุ่นร่ างกายและผ่ อนคลาย
______________________________________________________________________________
ร่ างกาย ซึ่ งในการปฏิ บัติแต่ ละครั้ งจะต้ องให้ อัตราการเต้ นของชี พจรหรื อหั วใจอยู่ที่ 150–180
______________________________________________________________________________
ครั้ งต่ อนาที และร่ างกายมีเหงื่อออก)
2. การสร้างเสริ มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
______________________________________________________________________________
(แนวคําตอบ: กระทําได้ โดยการใช้ นา้ํ หนักของตัวเองเช่ น ดันพืน้ ดึงข้ อ บาร์ เดี่ยว บาร์ ค่ ู และ
______________________________________________________________________________
การใช้ อุปกรณ์ พวกดัมเบล บาร์ เบล สปริ ง การปฏิ บัติจะต้ องปฏิ บัติเร็ ว ๆ ใช้ เวลาน้ อย เช่ น
______________________________________________________________________________
ในแต่ ละท่ ากายบริ หารให้ ปฏิ บัติชุดละ 6–8 ครั้ ง ปฏิ บัติประมาณ 3–5 ชุด โดยใช้ เวลาพัก
ระหว่ างชุดนาน 3–4 นาที )
______________________________________________________________________________
3. การสร้างเสริ มความอดทนของกล้ามเนื้อ
______________________________________________________________________________
(แนวคําตอบ: กระทําเช่ นเดียวกับการสร้ างเสริ มความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ แต่ ให้ ปฏิ บัติซา้ํ
______________________________________________________________________________
หลาย ๆ ครั้ ง ปฏิ บัติช้า ๆ และแต่ ละครั้ งให้ ใช้ เวลานาน เช่ น ในแต่ ละท่ ากายบริ หารให้ ปฏิ บัติ
ชุดละ 15–25 ครั้ ง ปฏิ บัติประมาณ 1–3 ชุด และใช้ เวลาพักระหว่ างชุดประมาณ 1 นาที )
______________________________________________________________________________
4. การสร้างเสริ มความยืดหยุน่ หรื อความอ่อนตัว
(แนวคําตอบ: กระทําโดยการยืดกล้ ามเนือ้ และการแยกข้ อต่ อส่ วนต่ าง ๆ โดยให้ คงการยืดเหยียด
______________________________________________________________________________
ไว้ ประมาณ 5–10 วินาที ในการฝึ กครั้ งแรกและค่ อย ๆ เพิ่มเวลาการยืดเหยียดให้ ได้ 30–45 วินาที
______________________________________________________________________________
ซึ่ งการสร้ างเสริ มความยืดหยุ่นนีใ้ ห้ ปฏิ บัติเป็ นการอบอุ่นและผ่ อนคลายร่ างกายได้ )
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. การสร้างเสริ มความคล่องแคล่วว่องไว
(แนวคําตอบ: กระทําได้ โดยการวิ่งกลับตัว วิ่งสลับฟั นปลาหรื อการวิ่งเร็ ว)
______________________________________________________________________________
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ใบกิจกรรมที่ 26 ปฏิบตั แิ ล้ วบันทึกการปฏิบัตลิ งในตารางทีก่ าํ หนด
• นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรมโดยเลือกปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างเสริ ม
ความยืดหยุน่ หรื อความอ่อนตัวและกิจกรรมสร้างเสริ มความคล่องแคล่วว่องไว มาหัวข้อ
ละ 2 กิจกรรม ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ม. 4–6 บันทึกผลการปฏิบตั ิลงในตารางที่กาํ หนด

รายการ/กิจกรรมสร้ างเสริม

วิธีการปฏิบัติ

ความรู้ สึกและผลที่ได้ รับ

ความยืดหยุ่นหรือความอ่ อนตัว
(แนวคําตอบ: ตัวอย่ าง
ท่ าดัดแขน

ตัวอย่ าง ท่ ายืดกล้ ามเนือ้ ต้ นขา
ด้ านหน้ าและหัวเข่ า

ยืนเท้ าห่ างกันประมาณช่ วงไหล่ เข่ า
งอเล็กน้ อยดึงข้ อศอกด้ านหลัง
ศีรษะโดยเอนจากสะโพกไป
ด้ านข้ างค้ างไว้ 10 วินาที ปฏิบัติ
สลับข้ างซ้ าย–ขวา
มือซ้ ายวางที่ผนัง จากนั้นใช้ มือขวา
จับปลายเท้ าขวา แล้ วดึงเข้ าหา
สะโพกให้ มากที่ สุดให้ หัวเข่าชี ้ลง
พืน้ เสมอ ปฏิ บัติสลับข้ างซ้ าย–ข้ าง
ขวา

รู้ สึกสดชื่ น หมุนตัวและเคลื่อนไหว
ร่ างกายคล่ องแคล่ วขึน้

รู้ สึกสดชื่ น หมุนตัวและเคลื่อนไหว
ร่ างกายคล่ องแคล่ วขึน้ )

ความคล่ องแคล่ วว่ องไว
(แนวคําตอบ: ตัวอย่ าง
วิ่งอ้ อมหลัก

ตัวอย่ าง วิ่งสลับฟั นปลา

วิ่งจากจุดเริ่ มต้ นอย่ างรวดเร็ วไป
อ้ อมหลักซึ่ งอยู่ห่างจากจุดเริ่ มต้ น
ประมาณ 10 เมตรเมื่อวิ่งกลับ
มายังจุดเริ่ มต้ น ถือเป็ น 1 เที่ยว
ทําซํา้ 5 เที่ยว
วิ่งอย่ างรวดเร็ วอ้ อมหลักที่ ปักห่ าง
กัน 2 เมตร จํานวน 10 หลักจากซ้ าย
ไปขวาและขวามาซ้ าย เมื่อครบทุก
หลักแล้ วให้ วิ่งย้ อนกลับมาใน
ลักษณะเดิมกลับสู่จุดเริ่ มต้ น ถือ
เป็ น 1 เที่ยวทําซํา้ 4–5 เที่ยว

รู้ สึ กสดชื่ น หมุนตัวและเคลื่อนไหว
ร่ างกายคล่ องแคล่ วขึน้

รู้ สึ กสดชื่ น หมุนตัวและเคลื่อนไหว
ร่ างกายคล่ องแคล่ วขึน้ )
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ใบกิจกรรมที่ 27 วางแผนโปรแกรมสํ าหรับการพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกลไก
• นักเรี ยนเขียนรายละเอียดการวางโปรแกรมสําหรับสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก โดยใช้ระยะเวลาในการปฏิบตั ิ 1 เดือน แล้วบันทึกลงในแบบบันทึก
ผลการปฏิบตั ิกิจกรรม

สั ปดาห์ ที่
1

2
3
4

รู ปแบบการปฏิบัตเิ พือ่ สร้ างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย และสมรรถภาพทางกลไก
(แนวคําตอบ: เต้ นแอโรบิกในวันจันทร์ พุธ และ
ศุกร์ ส่ วนวันอังคาร วันพฤหั สบดี และวันเสาร์ ให้
วิ่งเหยาะ ว่ ายนํา้ และเดินเร็ วตามลําดับ โดยในแต่
ละวันให้ ปฏิ บตั ิกิจกรรมสร้ างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกายเป็ นเวลา 15–20 นาที
– เพิ่มความหนักของกิจกรรมขึน้ โดยใช้ เวลาใน
การปฏิ บัติกิจกรรมเพิ่มขึน้
– เพิ่มความหนักของกิจกรรมขึน้ โดยใช้ เวลาใน
การปฏิ บัติกิจกรรมเพิ่มขึน้
– เพิ่มความหนักของกิจกรรมขึน้ โดยใช้ เวลาใน
การปฏิ บัติกิจกรรมเพิ่มขึน้

จุดมุ่งหมาย/เป้าหมาย
ของการปฏิบัติ
– เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของ
ร่ างกาย
– เพื่อสร้ างเสริ มความอดทน
ของระบบไหลเวียนโลหิ ตและ
ระบบหายใจ สร้ างเสริ มความ
แข็งแรงและความอดทนของ
กล้ ามเนือ้ ความยืดหยุ่นตัว
และความคล่ องแคล่ วว่ องไว
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ใบกิจกรรมที่ 28 เขียนแผนภูมสิ รุ ปองค์ ความรู้
• นักเรี ยนเขียนแผนภูมิสรุ ปองค์ความรู ้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหมาย ความสําคัญ และ
องค์ความรู ้ของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวลงในกรอบที่กาํ หนดให้

(แนวคําตอบ: ตัวอย่ างการเขียนแผนภูมิสรุ ป)

วิทยาศาสตรการเคลือ่ นไหว

ความหมายของ
วิทยาศาสตร์

การศึกษาทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ ที่ เกี่ยวข้ องกับ
การศึกษาการเคลื่อนไหวของ
มนุษย์ โดยใช้ องค์ ความรู้
ทางด้ านกายวิภาคศาสตร์
กลศาสตร์ และสรี รวิทยา

องค์ ความรู้ ของวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหว

ประกอบด้ วยองค์
ความรู้ 2 ด้ าน ได้ แก่ องค์
ความรู้ ด้ านกายวิภาคศาสตร์
และด้ านกลศาสตร์

ความสําคัญของวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหว

ช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และความปลอดภัยในการ
เคลื่อนไหวร่ างกายในการ
เล่ นกีฬาประเภทต่ าง ๆ
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ใบกิจกรรมที่ 29 จัดทําสมุดภาพ
• นักเรี ยนจัดทําสมุดภาพ โดยนําภาพการเคลื่อนไหวร่ างกายของนักกีฬาประเภทต่าง ๆ
ที่ชอบติดลงในกรอบภาพ จากนั้นวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะการเคลื่อนไหว (ศึกษา
วิธีการวิเคราะห์ในหัวข้อ 3.3 รู ปแบบการเคลื่อนไหวโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวกับกีฬามวยไทยและกีฬาฟุตซอล ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษา
และพลศึกษา 2 ม. 4–6 ประกอบ) แล้วนําผลการวิเคราะห์มาพูดคุยและแลกเปลี่ยนกันใน
ชั้นเรี ยน

ทีต่ ดิ ภาพ

• ผลการวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะการเคลื่อนไหวร่ างกายของนักกีฬาในภาพ
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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ใบกิจกรรมที่ 30 เขียนแผนทีค่ วามคิด
• นักเรี ยนเขียนแผนที่ความคิดเพือ่ แสดงให้เห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ของการนําหลัก
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาใช้ในการเล่นกีฬาลงในกรอบที่กาํ หนดให้
(แนวคําตอบ: ตัวอย่ างการเขียนแผนที่ความคิด)
ช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการเคลื่อนไหว
สร้ างเสริ มให้ เกิดประสิ ทธิ ภาพของการ
เล่ นกีฬา

เพื่อให้ ร่างกายใช้ แรง
พลังงาน และใช้ พลังออกไป
เป็ นประโยชน์ ได้ สูงสุด

วิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหว

บําบัดและป้ องกันการปวด
ของกล้ ามเนือ้ ได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ

ป้ องกันการบาดเจ็บ
จากการเล่ นกีฬา จากการ
เคลื่อนไหวที่ผิดลักษณะ
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ใบกิจกรรมที่ 31 วิเคราะห์ ภาพรู ปแบบการเคลือ่ นไหวใน
กีฬามวยไทยและกีฬาฟุตซอล
• นักเรี ยนนําภาพแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวของนักกีฬามวยไทยและนักกีฬาฟุตซอลใน
ลักษณะท่าทางที่ชอบติดลงในกรอบภาพ จากนั้นวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะการ
เคลื่อนไหวดังกล่าว แล้วนําผลการวิเคราะห์มาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน
ชั้นเรี ยน

ทีต่ ดิ ภาพแสดงท่ าทางการเคลือ่ นไหว
ของนักกีฬามวยไทย

ที่ตดิ ภาพแสดงท่ าทางการเคลือ่ นไหว
ของนักกีฬาฟุตซอล

• ผลการวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะการเคลื่อนไหวร่ างกายของนักกีฬาในภาพ
(พิจารณาจากความถูกต้ องในการวิเคราะห์ รูปแบบของการเคลื่อนไหวกับความสัมพันธ์
______________________________________________________________________________
ของทักษะหรื อท่ าทางการเคลื่อนไหว)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ใบกิจกรรมที่ 32 ระดมความคิดค้ นหาประวัตกิ ฬ
ี ามวยไทย

• นักเรี ยนระดมความคิดกลุ่มละ 5-6 คน ร่ วมกันศึกษาและค้นหาแหล่งข้อมูล เช่น เว็บไซต์
หนังสื อ เกี่ยวกับประวัติของกีฬามวยไทยลงในแบบบันทึกการปฏิบตั ิกิจกรรมและนํามารายงานหน้า
ชั้นเรี ยน
แบบบันทึกการปฏิบัตกิ จิ กรรม
___________________________________________________________________
(แนวคําตอบ: พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ใบกิจกรรมที่ 33 ทบทวนความรู้ ควบคู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

• นักเรี ยนร่ วมกันฝึ กปฏิบตั ิและเขียนลําดับขั้นตอนท่าไหว้ครู และรํามวยไทยท่าพรหมสี่ หน้า
ลงในช่องบันทึกที่กาํ หนดให้
แบบบันทึก
(แนวคําตอบ:
___________________________________________________________________________________
ขัน้ ตอนที่ 1 นั่งคุกเข่ าลงกับพืน้ กลางสังเวียน วางฝ่ ามือทั้งสองไว้ บนต้ นขานิว้ ชี เ้ ข้ าหากัน
___________________________________________________________________________________
กราบเบญจางคประดิษฐ์ ลงบนพืน้ 3 ครั้ ง (เพื่อแม่ ธรณี )
___________________________________________________________________________________
ขัน้ ตอนที่ 2 เหยียดแขนไปด้ านหลัง เคลื่อนสันมือไปข้ าง ๆ ลําตัว ลากให้ สัมผัสพืน้
___________________________________________________________________________________
จนมือทั้งสองมาชิ ดกันอยู่ด้านหน้ าแล้ วดึงมือทั้งสองมาชิ ดหน้ าอก พนมมือ
___________________________________________________________________________________
ขัน้ ตอนที่ 3 ถวายบังคมโน้ มตัวไปด้ านหน้ า
___________________________________________________________________________________
แขนทั้งสองเหยียดตึงพุ่งไปข้ างหน้ าแล้ วยกมือขึน้ เหนือศีรษะ ตามองตามมือ โน้ มตัวไปด้ านหน้ า
___________________________________________________________________________________
พร้ อมกับยื่นมือทั้งสองข้ างลงกอบพืน้ ด้ านหน้ า ดึงมือเข้ าหาหน้ าอก พนมมือ (ปฏิบัติ 3 ครั้ ง)
___________________________________________________________________________________
ขัน้ ตอนที่ 4 ยกตัวขึน้ เข่ าขวาตั้งฉาก ลําตัวตั้งตรง โน้ มตัวไปข้ างหน้ า กระดกเท้ าซ้ ายขึน้
___________________________________________________________________________________
พร้ อมทั้งวาดแขนขนาดกับพืน้ ออกไปด้ านข้ างลําตัวจนถึงด้ านหน้ าแล้ วควงหมัดเป็ นวงกลมจาก
___________________________________________________________________________________
ข้ างหน้ า 3 รอบ โน้ มตัวกลับด้ านหลัง นั่งทับส้ นเท้ าซ้ ายพร้ อมกับชักศอกขวาไปด้ านหลัง
___________________________________________________________________________________
ยกแขนซ้ ายป้ องหน้ าโดยหงายฝ่ ามือออกไปด้ านหน้ า หั นหน้ ามองศอกขวาของตนเองแล้ วหั นกลับ
___________________________________________________________________________________
ขัน้ ตอนที่ 5 โน้ มตัวไปข้ างหน้ า ควงหมัดเป็ นวงกลมข้ างหน้ า 3 รอบ (ไม่ ต้องวาดแขน
___________________________________________________________________________________
ออกด้ านข้ าง) โน้ มตัวกลับด้ านหลัง นั่งทับส้ นเท้ าซ้ ายพร้ อมกับชักศอกขวาไปด้ านหลัง ยกแขนซ้ าย
___________________________________________________________________________________
ป้ องหน้ าโดยหงายฝ่ ามือออกไปด้ านหน้ า หั นหน้ ามองศอกขวาของตนเองแล้ วหั นหลับ โน้ มตัว
___________________________________________________________________________________
ไปด้ านหน้ า ควงหมัดเป็ นวงกลมข้ างหน้ า 3 รอบ (ไม่ ต้องวาดแขนออกด้ านข้ าง
___________________________________________________________________________________
ขัน้ ตอนที่ 6 พนมมือไว้ ที่หน้ าอก ลุกขึน้ ยืน ลากเท้ าซ้ ายมาชิ ดเท้ าขวา ขาเหยียดตรง พนมมือ
___________________________________________________________________________________
ที่หน้ าอกแล้ วโค้ งไหว้ 1 ครั้ ง
___________________________________________________________________________________
ขัน้ ตอนที่ 7 ยกเท้ าขวาขึน้ ขาท่ อนบนขนานพืน้ ควงหมัดเป็ นวงกลมข้ างหน้ า 3 รอบ
___________________________________________________________________________________
วางเท้ าขวาลงด้ านหน้ าประมาณ 1 ก้ าว ยกเข่ าซ้ ายขึน้ ขาท่ อนบนขนานพืน้ ควงหมัดเป็ นวงกลม
___________________________________________________________________________________
ข้ างหน้ า 3 รอบ วางเท้ าซ้ ายลงข้ างหน้ าประมาณ 1 ก้ าว ยกเข่ าขวามือขวาวางบนเข่ าขวา มือซ้ าย
___________________________________________________________________________________
ยกป้ องหน้ า หมุนตัวไปทางขวา 1 มุมฉาก (หั นขวา) วางเท้ าขวาชิ ดเท้ าซ้ าย พนมมือไว้ ที่หน้ าอก
___________________________________________________________________________________
โค้ งไหว้ 1 ครั้ ง
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___________________________________________________________________________________
ขัน้ ตอนที่ 8 ยกเท้ าซ้ ายขึน้ ขาท่ อนบนขนานพืน้ ควงหมัดเป็ นวงกลมข้ างหน้ า 3 รอบ วางเท้ า
___________________________________________________________________________________
ซ้___________________________________________________________________________________
ายลงด้ านหน้ าประมาณ 1 ก้ าว ยกเข่ าขวาขึน้ ขาท่ อนบนขนานพืน้ ควงหมัดเป็ นวงกลม ข้ างหน้ า 3
รอบ
วางเท้ าขวาลงข้ างหน้ าประมาณ 1 ก้ าว ยกเข่ าซ้ ายมือซ้ ายวางบนเข่ าซ้ าย มือขวายกป้ องหน้ า
___________________________________________________________________________________
หมุ
นตัวไปทางซ้ าย 2 มุมฉาก (กลับหลังหั น) วางเท้ าซ้ ายชิ ดเท้ าขวา พนมมือไว้ ที่หน้ าอก โค้ งไหว้ 1
___________________________________________________________________________________
ครั
้ง
___________________________________________________________________________________
ขัน้ ตอนที่ 9 ยกเข่ าขวาขึน้ ขาท่ อนบนขนานพืน้ ควงหมัดเป็ นวงกลมข้ างหน้ า 3 รอบ วางเท้ า
___________________________________________________________________________________
ขวาลงด้
านหน้ าประมาณ 1 ก้ าว ยกเข่ าซ้ ายขึน้ ขาท่ อนบนขนานพืน้ ควงหมัดเป็ นวงกลมข้ างหน้ า 3
___________________________________________________________________________________
รอบ
วางเท้ าซ้ ายลงข้ างหน้ าประมาณ 1 ก้ าว ยกเข่ าขวา มือขวาวางบนเข่ าขวา มือซ้ ายยกป้ องหน้ า
___________________________________________________________________________________
หมุ
นตัวไปทางขวา 3 มุมฉาก (หั นหน้ าเข้ าหามุม) พร้ อมกับวางเท้ าขวาลงด้ านหน้ าห่ างจากเท้ าซ้ าย
___________________________________________________________________________________
ประมาณ
1 ก้ าว โล้ ตัวไปด้ านหน้ า พนมมือไว้ ที่ด้านหน้ า โค้ งไหว้ 1 ครั้ ง
___________________________________________________________________________________
ขัน้ ตอนที่ 10 กํามือทั้งสองข้ างอย่ างหลวม ๆ เสมอหน้ าอกในท่ าตั้งการ์ ดหั นหน้ ามองกลับหลัง
___________________________________________________________________________________
ไปทางซ้
าย (มองคู่ต่อสู้) พยักหน้ า 3 ครั้ ง หั นหน้ ามองมุมตัวเอง ควงหมัดเป็ นวงกลมข้ างหน้ า 3 รอบ
___________________________________________________________________________________
พร้
อมกับกระทืบเท้ าขวาลงด้ านหน้ า 3 ครั้ ง แล้ วยกเข่ าซ้ ายขึน้ มือซ้ ายวางบนเข่ าซ้ าย มือขวาป้ องหน้ า
___________________________________________________________________________________
หมุ
นตัวกลับหลังทางซ้ าย วางเท้ าซ้ ายชิ ดเท้ าขวา ยืนตรงพนมมือไว้ ที่หน้ าอก โค้ งไหว้ 1 ครั้ ง
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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ใบกิจกรรมที่ 34 ทดลองฝึ กปฏิบัตแิ ล้ วสรุ ปผล

• นักเรี ยนแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันศึกษาทดลองปฏิบตั ิตาม
ฐานศึกษาเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานมวยไทย โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด และปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
ครู หรื อ ผูด้ ูแลอย่างเคร่ งครัดด้วยความระมัดระวัง ประกอบด้วย
ฐานศึกษาที่ 1 การกําหมัด
ฐานศึกษาที่ 2 การตั้งท่าหรื อการจดมวย
ฐานศึกษาที่ 3 การใช้หมัด
ฐานศึกษาที่ 4 การใช้เท้า
บันทึกผลการปฏิบตั ิ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขลงในแบบบันทึกผล
การปฏิบตั ิกิจกรรมที่กาํ หนดให้
แบบบันทึกการปฏิบัตกิ จิ กรรม
(แนวคําตอบ: พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ใบกิจกรรมที่ 35 วาดภาพและอธิบายทักษะการใช้ เข่ าและการใช้ ศอก

• นักเรี ยนวาดภาพทักษะการใช้ศอกและการใช้เข่าของทักษะการฝึ กมวยไทย พร้อมทั้ง
อธิบายขั้นตอนการฝึ ก
1) เข่ าตรง
(แนวคําตอบ: เริ่ มจากท่ าตั้งการ์ ด มือทั้งสองข้ าง
__________________________________________
จับคอคู่ต่อสู้โน้ มลงมา งอเข่ าพร้ อมกับส่ งแรงจาก
__________________________________________
สะโพกพุ่งไปยังเป้ าหมาย ตรง ๆ ความสูงเหนือเอว)
__________________________________________
__________________________________________

2) เข่ าเฉียง
(แนวคําตอบ: เริ่ มจากท่ าตั้งการ์ ด มือทั้งสองข้ าง
________________________________________
จับคอคู่ต่อสู้โน้ มลงมา งอเข่ าพร้ อมกับส่ งแรงจาก
________________________________________
สะโพกเหวี่ยงเข่ าไปทางด้ านข้ างลําตัว บิดสะโพก
________________________________________
กดหั วเข่ าพุ่งไปยังเป้ าหมาย)
________________________________________
3) ศอกตี
________________________________________
(แนวคําตอบ: เริ่ มจากท่ าตั้งการ์ ด งอแขนข้ างเดียว
________________________________________
กับเท้ าที่อยู่ด้านหน้ า เหวี่ยงศอกไปข้ างลําตัวแล้ วมายัง
เป้ าหมาย ตําแหน่ งของมือข้ างที่ เหวี่ยงศอกอยู่
________________________________________
ระดับอก)
________________________________________
4) ศอกสั บ
(แนวคําตอบ: เริ่ มจากท่ าตั้งการ์ ด งอแขนข้ างเดียว
________________________________________
กับเท้ าที่อยู่ด้านหลัง เหวี่ยงศอกจากด้ านบนของ
________________________________________
ศีรษะพุ่งไปยังเป้ าหมายด้ านล่ าง)
________________________________________
________________________________________
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ใบกิจกรรมที่ 36 วางแผนฝึ กปฏิบัตทิ กั ษะกีฬามวยไทย

• นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันวางแผนเลือกฝึ กทักษะมวยไทย 5 ทักษะ แล้วบันทึกผล
การปฏิบตั ิลงในแบบบันทึกผลการปฏิบตั ิกิจกรรมตามประเด็นที่กาํ หนด
แบบบันทึกผลการปฏิบัติกจิ กรรม
ชื่อ _____________________________________ ชั้น ม. 5/______________
ช่วงระยะเวลาในการฝึ กปฏิบตั ิ _________________________________________
ทักษะทีฝ่ ึ ก

วิธีการปฏิบัติ
โดยสั งเขป

ปัญหาและ
อุปสรรคทีพ่ บ
ขณะฝึ ก

แนวทาง
ในการแก้ ไข

ความรู้ สึก
ต่ อการฝึ ก

1) _____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
2) _____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
3) _____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
4) _____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
5) _____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
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ใบกิจกรรมที่ 37 ฝึ กเข้ าร่ วมจัดการแข่ งขันกีฬามวยไทย

• นักเรี ยนร่ วมกันวางแผนจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยนอกเวลาเรี ยน แล้วบันทึกผลการ
ปฏิบตั ิลงในแบบบันทึกผลการจัดการแข่งขันตามประเด็นที่กาํ หนด
แบบบันทึกผลการจัดการแข่ งขัน
ชื่อ _____________________________________ ชั้น ม. 5/______________
ช่วงระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน ______________________________________
ทักษะทีฝ่ ึ ก

ความรู้ สึกต่ อบทบาท

ความรู้ สึกต่ อกิจกรรม

1. ผู้เล่ น
_______________
_______________
_______________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

2. ผู้ตัดสิ น
_______________
_______________
_______________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

3. ผู้ชม
_______________
_______________
_______________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

4. อืน่ ๆ (ระบุ)
_______________
_______________
_______________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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ใบกิจกรรมที่ 38 จัดทําสมุดภาพกีฬาฟุตซอล

• นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาค้นคว้าและหาภาพประกอบเกี่ยวกับประวัติความ
เป็ นมา นักกีฬาฟุตซอลที่มีชื่อเสี ยง และเกร็ ดความรู ้ต่าง ๆ เกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล จัดทําเป็ นสมุดภาพ
และนํามาอภิปรายในชั้นเรี ยน

ใบกิจกรรมที่ 39 วางแผนฝึ กปฏิบัตทิ กั ษะกีฬาฟุตซอล

• นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันวางแผนฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะกีฬาฟุตซอลลนอกเวลาเรี ยน
แล้วบันทึกผลการปฏิบตั ิลงในแบบบันทึกผลการปฏิบตั ิกิจกรรมตามประเด็นที่กาํ หนด
แบบบันทึกผลการปฏิบัติกจิ กรรม
ชื่อ _____________________________________ ชั้น ม. 5/______________
ช่วงระยะเวลาในการฝึ กปฏิบตั ิ _________________________________________
ทักษะทีฝ่ ึ ก

วิธีการปฏิบัติ
โดยสั งเขป

ปัญหาและ
อุปสรรคทีพ่ บ
ขณะฝึ ก

แนวทาง
ในการแก้ ไข

ความรู้ สึก
ต่ อการฝึ ก

1) _____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
2) _____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
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ทักษะทีฝ่ ึ ก

วิธีการปฏิบัติ
โดยสั งเขป

ปัญหาและ
อุปสรรคทีพ่ บ
ขณะฝึ ก

แนวทาง
ในการแก้ ไข

ความรู้ สึก
ต่ อการฝึ ก

3) _____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
4) _____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
5) _____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
6) _____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
7) _____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
8) _____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
9) _____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
_____________ _______________ _______________ _______________ _______________
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ใบกิจกรรมที่ 40 สร้ างสรรค์แบบฝึ กปฏิบัติ

• นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันคิดแบบฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตซอล ทักษะละ 1 แบบฝึ ก แล้วให้แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกมาสาธิตวิธีการปฏิบตั ิและนําเพือ่ น
ปฏิบตั ิร่วมกันหน้าชั้นเรี ยน

ใบกิจกรรมที่ 41 ฝึ กเข้ าร่ วมจัดการแข่ งขันกีฬาฟุตซอล

• นักเรี ยนร่ วมกันวางแผนจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนอก เวลาเรี ยน แล้วบันทึกผลการปฏิบตั ิ
ลงในแบบบันทึกผลการจัดการแข่งขันตามประเด็นที่กาํ หนด
แบบบันทึกผลการจัดการแข่ งขัน
ชื่อ _____________________________________ ชั้น ม. 5/______________
ช่วงระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน ______________________________________
ทักษะทีฝ่ ึ ก

ความรู้ สึกต่ อบทบาท

ความรู้ สึกต่ อกิจกรรม

________________________________ ________________________________
1. ผู้เล่ น
_______________ ________________________________ ________________________________
_______________ ________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
2. ผู้ตัดสิ น
_______________ ________________________________ ________________________________
_______________ ________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
3. ผู้ชม
_______________ ________________________________ ________________________________
_______________ ________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
4. อืน่ ๆ (ระบุ)
_______________ ________________________________ ________________________________
_______________ ________________________________ ________________________________

2. การประเมินด้ านทักษะและกระบวนการ
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9

รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ
หน่ วยการ
หน่ วยการ
หน่ วยการ
หน่ วยการ
หน่ วยการ
เรียนรู้ที่ 5
เรียนรู้ที่ 1
เรียนรู้ ที่ 2
เรียนรู้ ที่ 3
เรียนรู้ ที่ 4

หมายเหตุ

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. ทักษะ
ความสามารถใน
การสื่อสาร

2. ทักษะ
กระบวนการคิด
3. ทักษะ
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

1. พูดคุยแลกเปลี่ยนและซักถามข้อมูล เพือ่ สร้างองค์ความรู ้และแนวทางในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมกับบุคลอื่นในโอกาสที่เหมาะสม
2. สื่ อสารกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ สร้างเสริ มสุ ขภาพและความ
ปลอดภัย
3. นําผลจากการศึกษาเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิมาประยุกต์ใช้เพือ่ สร้างองค์ความรู ้และ
แนวทางในการปฏิบตั ิที่หลากหลาย
4. แปลความ ตีความหรื อขยายความในคํา ข้อความ ภาพ และสัญลักษณ์ในเรื่ อง
หรื อกิจกรรมที่ปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม
5. คิดอย่างสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณเพื่อการได้มาของ องค์ความรู ้
6. ช่วยลดข้อขัดแย้งและแก้ไขปั ญหาของกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
7. สามารถกําหนดเป้ าหมาย การวางแผน และการปฏิบตั ิกิจกรรมเพือ่ การแก้ไข
ปั ญหาต่าง ๆ ให้บรรลุผลสําเร็จ

8. ปฏิเสธสถานการณ์เสี่ ยงที่ส่งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ
9. แก้ไขสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสุ ขภาพหรื อการปฏิบตั ิกิจกรรมอย่าง
4. ความสามารถใน
ทันท่วงที
การใช้ ทกั ษะชีวติ
10. เลือกแหล่งขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุที่ไม่ปลอดภัยด้วยตนเองและผูอ้ ื่นได้
อย่างเหมาะสม

4 หมายถึง ปฏิบัติเป็ น
ประจําสมํ่าเสมอ/
ปฏิบัติได้ อย่ าง
คล่ องแคล่ ว
3 หมายถึง ปฏิบัติเป็ ย
ประจําเท่ าที่ได้รับ
มอบหมาย/ปฏิบัติได้
ด้ วยตนเองแต่ ไม่
คล่ องแคล่ ว
2 หมายถึง ปฏิบัติบ้าง
เป็ นครั้งคราว/ปฏิบตั ิ
ได้ โดยไม่ ต้องแก้ ไข
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ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ
หน่ วยการ
หน่ วยการ
หน่ วยการ
หน่ วยการ
หน่ วยการ

พฤติกรรมการแสดงออก

เรียนรู้ ที่ 1

เรียนรู้ ที่ 2

เรียนรู้ ที่ 3

เรียนรู้ ที่ 4

เรียนรู้ที่ 5

หมายเหตุ

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
11. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู ้และแนวทางในการ
5. ทักษะ
ปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ความสามารถใน
12. เลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าในการสร้างองค์ความรู ้และแนวทางใน
การใช้ เทคโนโลยี
การปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างเหมาะสม

1 หมายถึง
เคยปฏิบัติ
นาน ๆ ครั้ง/ปฏิบตั ิ
ได้ แต่ ต้องมีการ
แก้ไข
0 หมายถึง
ไม่ เคยปฏิบัติ/
ปฏิบตั ิไม่ ได้ เลย

6. ทักษะการ 13. บริ หารและจัดการสุ ขภาพทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของตนเองเพือ่ สุขภาพที่ดี
14. ออกกําลังกายและสร้างเสริ มสุขภาพตามแผนที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสม
จัดการและการ
15. ตรวจสอบและประเมินภาวะสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกายและจิตใจของตนเองและ
สร้ างเสริมสุ ขภาพ
ผูอ้ ื่นอย่างถูกต้องได้
คะแนนที่ได้

เกณฑ์ การตัดสินคุณภาพ
ช่ วงคะแนนเฉลีย่

4.00–3.51

ระดับคุณภาพ

3.50–2.51

2.50–1.51

1.50–0.51

0.50–0.00

3
ดี

2
ปานกลาง

1
พอใช้

0
ควรปรับปรุ ง

4
ดีเยีย่ ม

คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย่

หมายเหตุ การคิดคะแนนเฉลี่ยคิดได้จากการนําเอาคะแนนรวมในแต่ละช่องรายการปฏิบตั ิมารวมกัน แล้วหารด้วยจํานวนข้อ จากนั้นนําคะแนน
เฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพและสรุ ปผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน (เขียนเครื่ องหมาย  ลงใน  )
ระดับคุณภาพที่ได้

4

3

2

1

0

ระดับคุณภาพ
สรุปผลการวัดประเมินผล
1

ด้ านความรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่
2
3

4

5

1

ด้ านทักษะและกระบวนการ
หน่ วยการเรียนรู้ ที่
2
3
4

5

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่
1
2
3
4

5

3. การประเมินด้ านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

10

รายการประเมิน
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวนิ ัย
4. ใฝ่ เรียนรู้
5. อยู่อย่ าง
พอเพียง

พฤติกรรมการแสดงออก
1. ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองไทยที่ดี
2. เคารพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
3. สนใจและเข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือ
4. ไม่ยดึ ถือสิ่ งของของคนอื่นมาเป็ นของตนเอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของ
5. แสดงความจริ งใจโดยพูดและให้ขอ้ มูลที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
6. ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสังคม
7. ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
8. สนใจติดตามข่าวสารและความรู ้ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
9. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมที่สร้างเสริ มความรู ้และทักษะความชํานาญต่าง ๆ
10. ใช้จ่ายอย่างพอประมาณตามฐานะของตน
11. ใช้ชีวิตอย่างเรี ยบง่าย มีความสุ ขตามฐานะของตน
12. ละเว้นการใช้ชีวิตอย่างฟุ้ งเฟ้ อตามกระแสวัตถุนิยม

ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ
หน่ วยการ
หน่ วยการ
หน่ วยการ
หน่ วยการ
หน่ วยการ
เรียนรู้ ที่ 1
เรียนรู้ที่ 2
เรียนรู้ที่ 3
เรียนรู้ ที่ 4
เรียนรู้ 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
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หมายเหตุ

4 หมายถึง
ปฏิบตั ิเป็ นประจําสมํ่าเสมอ/
ปฏิบตั ิได้ อย่ างคล่ องแคล่ ว
3 หมายถึง
ปฏิบตั ิเป็ นประจําเท่ าที่ได้ รับ
มอบหมาย/ปฏิบัติได้ ด้วย
ตนเองแต่ ไม่ คล่องแคล่ ว
2 หมายถึง
ปฏิบตั ิบ้างเป็ นครั้งคราว/
ปฏิบตั ิได้ โดยไม่ ต้องแก้ ไข
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รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

13. หมัน่ คิดและตรวจสอบผลการทํางานของตนเองและการทํางานของกลุ่ม
อย่างเต็มความสามารถ
6. มุ่งมัน่ ในการ
14. ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความรับผิดชอบ
ทํางาน
15. อดทนต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ยงุ่ ยากซับซ้อนและมีอุปสรรคจนบรรลุผล
สําเร็ จ
7. รักความเป็ น 16. ชื่นชมในประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของประเทศชาติ
17. ดําเนินชีวิตตามวิถีไทย
ไทย
18. มีจิตใจเอื้ออาทรและเสี ยสละให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น
19. เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสมํ่าเสมอ
8. มีจติ สาธารณะ
20. อาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบกับความทุกข์ยากโดยไม่ได้รับการร้อง
ขอ

ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ
หน่ วยการ
หน่ วยการ
หน่ วยการ
หน่ วยการ
หน่ วยการ
เรียนรู้ ที่ 1
เรียนรู้ ที่ 2
เรียนรู้ ที่ 3
เรียนรู้ที่ 4
เรียนรู้ที่ 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
ปฏิบตั ิ นาน ๆ
ครั้ง/ปฏิบตั ิได้แต่
ต้ องมีมีการแก้ ไข
0 หมายถึง ไม่ เคย
ปฏิบตั ิ/ปฏิบัติ
ไม่ ได้ เลย
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ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ
หน่ วยการ
หน่ วยการ
หน่ วยการ
หน่ วยการ
หน่ วยการ
เรียนรู้ที่ 1
เรียนรู้ ที่ 2
เรียนรู้ ที่ 3
เรียนรู้ ที่ 4
เรียนรู้ที่ 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. ดําเนินชีวิตตามแนวทางการปฏิบตั ิดา้ นสุ ขภาพที่ดี

22. ชื่นชมในความงามของสุ นทรี ยภาพของการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเล่นกีฬา
และกิจกรรมนันทนาการทั้งในฐานะผูป้ ฏิบตั ิและผูช้ ม
9. คุณลักษณะอัน
23. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การออกกําลังกาย การกีฬา
พึงประสงค์ ด้าน
นันทนาการ และสมรรถภาพทางกายด้วยความกระตือรื อร้น

สุ ขภาพ

24. หมัน่ คิดและตรวจสอบภาวะสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ
25. ภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั กฎ กติกาในการเข้าร่ วมกิจกรรมสุ ขภาพ การออก
กําลังกาย กีฬา และนันทนาการ
คะแนนที่ได้

เกณฑ์ การตัดสินคุณภาพ
ช่ วงคะแนนเฉลีย่
ระดับคุณภาพ

4.00–3.51

4
ดีเยีย่ ม

3.50–2.51

250–1.51

1.50–0.51

0.50–0.00

3
ดี

2
ปานกลาง

1
พอใช้

0
ควรปรับปรุ ง

สรุปผลการประเมิน (เขียนเครื่ องหมาย  ลงใน  )
ระดับคุณภาพที่ได้

4

3

2

1

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
หมายเหตุ การคิดคะแนนเฉลี่ยคิดได้จากการนําเอาคะแนนรวมในแต่ละช่องรายการปฏิบตั ิมารวมกัน แล้วหารด้วยจํานวนข้อ จากนั้นนําคะแนน
เฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพและสรุ ปผลการประเมิน

0

ระดับคุณภาพ
สรุ ปผลการวัดประเมินผล
1

ด้ านความรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่
2
3

4

5

1

ด้ านทักษะและกระบวนการ
หน่ วยการเรียนรู้ ที่
2
3
4

5

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่
1
2
3
4
5
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รายการประเมิน

4

ระดับคุณภาพ
3
2
1

0

1. ความมัน่ ใจในการแสดงความคิดเห็น
2. การแสดงเหตุผลต่อการแสดงความคิดเห็นของตนเองและความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
3. ความถูกต้องของการใช้ภาษาในการสื่ อสาร
4. การประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อเชื่อมโยงสู่การนําเสนอผลการอภิปราย
5. ความถูกต้องสมบูรณ์ของการสรุ ปผลการอภิปราย
คะแนนที่ได้
คะแนนเฉลีย่
คะแนนรวม
หมายเหตุ การคิดคะแนนเฉลี่ยคิดได้จากการนําคะแนนรวมใน
แต่ ล ะช่ อ งรายการปฏิ บ ัติ ม ารวมกัน แล้ว หารด้ว ยจํา นวนข้อ
จากนั้นนําคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
และสรุ ปผลการประเมิน

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนนเฉลีย่
ระดับคุณภาพ

4.00–3.51

3.50–2.51

250–1.51

1.50–0.51

0.50–0.00

3
ดี

2
ปานกลาง

1
พอใช้

0
ควรปรับปรุ ง

4
ดีเยีย่ ม

( สรุประดับคุณภาพการอภิปราย (เขียนเครื่องหมาย  ลงใน
ระดับคุณภาพที่ได้

4

3

2

1

0

)
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แบบประเมินและเกณฑ์ การประเมินผลการสร้ างแผนที่ความคิด

รายการประเมิน

4

ระดับคุณภาพ
3
2
1

0

1. ความถูกต้องของข้อมูลที่นาํ เสนอ
2. ความครอบคลุมรายละเอียดสําคัญ
3. การใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
4. การจัดเรี ยงลําดับความเชื่อมโยงของข้อมูล
5. จํานวนของข้อมูลที่นาํ เสนอ
คะแนนที่ได้
คะแนนเฉลีย่
คะแนนรวม
หมายเหตุ การคิดคะแนนเฉลี่ยคิดได้จากการนําคะแนนรวมใน
แต่ ล ะช่ อ งรายการปฏิ บ ัติ ม ารวมกัน แล้ว หารด้ว ยจํา นวนข้อ
จากนั้นนําคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
และสรุ ปผลการประเมิน

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนนเฉลีย่
ระดับคุณภาพ

4.00–3.51

3.50–2.51

250–1.51

1.50–0.51

0.50–0.00

3
ดี

2
ปานกลาง

1
พอใช้

0
ควรปรับปรุ ง

4
ดีเยีย่ ม

( สรุประดับคุณภาพการอภิปราย (เขียนเครื่องหมาย  ลงใน
ระดับคุณภาพที่ได้

4

3

2

1

0

)
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ตัวอย่ างใบบันทึกผลการประเมินการนําเสนอข้ อมูล/การอภิปราย/การสร้ างแผน
ที่ความคิดเป็ นรายบุคคล

สํ าหรับครู

ตรวจสอบการบันทึกผลการปฏิบัติกจิ กรรมของนักเรียนเป็ นรายบุคคล เพือ่ ประเมินระดับคุณภาพการเรียนรู้
โดยใช้ เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพที่กําหนด

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
0 หมายถึง นําเสนอข้อมูลไม่ชดั เจนและไม่ครอบคลุมรายละเอียดสําคัญ
1 หมายถึง นําเสนอข้อมูลได้ชดั เจนพอใช้ แต่ไม่ครอบคลุมรายละเอียดสําคัญ
2 หมายถึง นําเสนอข้อมูลได้ชดั เจนปานกลางและครอบคลุมรายละเอียดสําคัญบางส่ วน
3 หมายถึง นําเสนอข้อมูลได้ชดั เจนดีและครอบคลุมรายละเอียดสําคัญเป็ นส่ วนใหญ่
4 หมายถึง นําเสนอข้อมูลได้ชดั เจนดีเยีย่ มและครอบคลุมรายละเอียดสําคัญทั้งหมด
รายชื่อนักเรียน
ระดับคุณภาพ
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ตัวอย่ างแบบบันทึกสรุ ปการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนหน่ 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.

สรุ ปผลการประเมิน
ผลการเรียนรู้ หน่ วยที่

ด้ านความรู้

ด้ านทักษะ/
กระบวนการ

ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม ค่ านิยม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
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แบบประเมินผลการปฏิบัตทิ ักษะพืน้ ฐานของกีฬามวยไทย

ลําดับท่ าทาง
การเคลือ่ นไหว
แสดงท่าทางเป็ น
ความตั้งใจในการ
มีความต่อเนื่องของท่ า
ถูกต้อง
สง่างามและแข็งแรง
ธรรมชาติ
ปฏิบัติ
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

รายการ
การไหว้ครู และการร่ ายรํามวยไทย
ท่าพรหมสี่ หน้า
การกําหมัด
การตั้งท่าหรื อการจดมวย
การใช้หมัด
การใช้เท้า
การใช้เข่า
การใช้ศอก
แม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 1 สลับฟันปลา
แม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 2 ปักษาแหวกรัง
แม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 3 ชวาซัดหอก
แม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 4 อิเหนาแทงกริ ช
แม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 5ยอเขาพระสุ เมรุ
แม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 6 ตาเถรคํ้าฟัก
แม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 7 มอญยันหลัก
แม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 8 ปักลูกทอย
แม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 9 จระเข้ฟาดหาง
แม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 10 หักงวงไอยรา
แม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 11 นาคาบิดหาง
แม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 12 วิรุฬหกกลับ
แม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 13 ดับชวาลา
แม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 14 ขุนยักษ์จบั ลิง
แม่ไม้มวยไทย ไม้ที่ 15 หักคอ
เอราวัณ

เกณฑ์ การวัด

ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้

ระดับคุณภาพ

เยีย่ ม

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง

คะแนน

4

3

2

1

0

หมายเหตุ: สํ าหรับครูผ้สู อน/สถานศึกษาอาจมีการปรับปรุงหรือปรับเกณฑ์ ที่ให้ ไว้
เบือ้ งต้ นได้ ตามความเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา
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โครงงาน แผนทีค่ วามคิด ผังแสดงเหตุและผล
การจัดทําโครงงานสุ ขศึกษาและพลศึกษา
โครงงานเป็ นการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิกิจกรรมการศึกษาค้นคว้า
และลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความสนใจ ถ้านักเรี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยการทําโครงงานตลอดเวลา จะทําให้นกั เรี ยน
ได้พฒ
ั นาการคิด โครงงานจะต้องเกิดขึ้นจากนักเรี ยน เช่น ขณะที่เรี ยนนักเรี ยนมีข้อสงสั ย หรื อมีความต้ องการ หรื อ
มีความสนใจ ต้องการคําตอบ จะเป็ นจุดเริ่ มต้นของโครงงานของนักเรี ยน
วัตถุประสงค์ของการทําโครงงานเพื่อให้นกั เรี ยนได้ประยุกต์ ใช้ ทักษะในกลุ่มวิชาต่ าง ๆ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ มีทักษะทางสั งคม ทักษะการนําเสนอ เห็นคุณค่ าในวิชาที่เรียน เน้ นถึงพลังความอยากรู้อยากเห็น
ของนักเรียน 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 ยนรู ้
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
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2. ถ้าเป็ นโครงงานการสํ ารวจ จะใช้ ข้นั ตอนเหมือนข้ อ 1 เพียงแต่ไม่ต้อง
ตั้งสมมุตฐิ าน/การคาดคะเนคําตอบ
1) ปัญหา/ข้อสงสัย
2) การสํารวจ
3) การรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์
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 ยนรู้หลาย ๆ กลุ่ม
ไปพร้อมกัน ดังนั้นนักเรี ยนสามารถจะนําวิธีการหรื อกระบวนการของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้หลาย ๆ กลุ่ม มา
ประยุกต์ใช้ในการทําโครงงานของนักเรี ยน ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
ในการเสนอหัวข้อการทําโครงงานของนักเรี ยน ถ้าครู ได้ร้ ูความต้ องการของนักเรียนจะช่ วยให้ รู้ว่าโครงงาน
ของนักเรียนเป็ นโครงงานประเภทใด ครู สามารถจะแนะนํานักเรี ยนได้วา่ การทําโครงงานของนักเรี ยน จะมีข้ นั ตอน
อย่างไร และขั้นตอนดังกล่าวนี้ จะช่วยให้นกั เรี ยนทําโครงงานได้ทุก ๆ กลุ่มสาระการเรี 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 นโครงงานการประดิษฐ์/สร้าง
ชิ้นงาน จะใช้ข้ นั ตอนกระบวนการของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินการ
หรื อถ้าเป็ นโครงงานการทดลองจะใช้ข้ นั ตอนวิธีการหรื อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบการ
ดําเนินการ
7. ผลการศึกษาค้นคว้า
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สําหรับการสรุ ปและข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ถ้าเห็นว่ายังไม่จาํ เป็ น ก็อาจจะไม่มีกไ็ ด้เพราะ
จุดมุ่งหมายของการทําโครงงานที่แท้ จริงคือการพัฒนานักเรียนแบบองค์ รวม (พัฒนาสมองด้านซ้ายและด้านขวา
หรื อพัฒนาพหุปัญญา)
ขั้นตอนที่ 4 การนําเสนอ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เสนอผลงาน และได้รับฟังข้อเสนอแนะจาก
เพื่อน

แผนทีค่ วามคิด (Mind Mapping)
ในการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานและทักษะการคิดขั้นสูง (การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ)
ให้กบั นักเรี ยน มีเทคนิควิธีการหลายวิธี แผนที่ความคิดเป็ นวิธีการหนึ่งที่โทนี่ บูซาน ได้พฒั นาขึ้นโดยบูรณาการ
การทํางานของสมองด้านซ้ายและด้านขวา นักเรี ยนที่จะสร้างแผนที่ความคิดได้จะต้องใช้สมองด้านซ้ายในการ
วิเคราะห์และใช้สมองด้านขวาในการสังเคราะห์ แผนที่ความคิดใช้ได้ต้ งั แต่อายุ 5 ขวบขึ้นไป การฝึ กให้นกั เรี ยนใช้
แผนที่ความคิดอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรี ยน และการพัฒนาการคิดเชิงระบบ (การ
คิดเชิงองค์รวมหรื อภาพรวม) และถ้าฝึ กให้นกั เรี ยนใช้การระดมสมองควบคู่กบั การสร้างแผนที่ความคิด ยิง่ จะทําให้
นักเรี ยนได้พฒั นาทักษะการคิด
นักเรี ยนที่เรี ยนในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 นั้น แผนที่ความคิดที่สร้างอาจจะใช้ภาพแทนคําหรื อข้อความ ครู
ควรจะฝึ กให้นกั เรี ยนใช้แผนที่ความคิดเป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู้และเครื่ องมือในการทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
วางแผน การสรุ ป การบันทึก การจํา การนําเสนอผลงานการอภิปราย

ผังแสดงเหตุและผล
ผังแสดงเหตุและผล คือ ผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหาที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ
ผังแสดงเหตุและผล มีชื่อเรี ยกอีกหลายชื่อ เช่น ผังก้ างปลา ผังอิชิกาวา ผังต้ นไม้ หรื อผังลํานํา้ สร้าง
ขึ้นโดย ดร.อิชิกาวา แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว
ในการจัดการเรี ยนรู ้ตามบทเรี ยน ถ้าครู ตอ้ งการให้นกั เรี ยนค้ นหาสาเหตุ หรื อวิเคราะห์ สาเหต◌ุ ทีท่ าํ
ให้ เกิดปัญหา ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์โดยใช้ ผงั ก้ างปลา เช่น หาสาเหตุที่ทาํ ให้นกั เรี ยนเจ็บป่ วย หาสาเหตุที่เกิด
อุบตั ิ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 และมีความ
ประสงค์ตอ้ งการหาทางแก้ปัญหาในแต่ละสาเหตุ ใช้แผนที่ความคิดหาภาพรวมวิธีแก้ปัญหา แล้วจึงเลือก
วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดมาดําเนินการแก้ปัญหา

