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คํานํา
คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1, 2, 3 ม. 4–6 ชุดนี้ เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการจัดการเรี ยนรู ้โดยยึดหลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ Backward Design ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง (Childcentered) ตามหลักการที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ เพื่อให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมและกระบวนการเรี ยนรู ้ สามารถสร้างองค์
ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ทั้งเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม บทบาทของครู มีหน้าที่เอื้ออํานวยความสะดวกให้นกั เรี ยนประสบผลสําเร็ จ โดย
สร้างสถานการณ์การเรี ยนรู ้ท้ งั ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ทําให้นกั เรี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ
ได้ในเชิงบูรณาการด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปความรู ้ดว้ ยตนเอง ทําให้นกั เรี ยน
ได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู ้ ด้านทักษะ/กระบวนการ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นําไปสู่การ
อยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
การจัดทําคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1, 2, 3 ม.4–6 ชุดนี้ ได้จดั ทําตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งครอบคลุมทุกสาระการเรี ยนรู ้ โดยภายในเล่มได้นาํ เสนอแผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นรายชัว่ โมงตาม
หน่วยการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ครู นาํ ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้สะดวกยิง่ ขึ้น นอกจากนี้แต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ยงั มีการวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้ ด้านทักษะ/กระบวนการ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทํา
ให้ทราบผลการเรี ยนรู ้แต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้ทนั ที
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1, 2, 3 ม.4–6 ชุดนี้ นําเสนอเนื้อหาแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 คําชี้แจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยแนวทางการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ สัญลักษณ์แสดงลักษณะ
และเป้ าหมายของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การออกแบบจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ Backward Design (BwD) เทคนิคและวิธีการ
จัดการเรี ยนรู ้–การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของหน่วยการ
เรี ยนรู ้กบั สาระ/มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั ช่วงชั้น โครงสร้างการแบ่งเวลารายชัว่ โมงและขอบข่ายสาระการเรี ยนรู ้
ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมง ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1, 2, 3 ม.4–6 ชุดนี้ แบ่งเป็ นแผนย่อยรายชัว่ โมง ซึ่ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละแผนมี
องค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรู้เสริมสํ าหรับครู ประกอบด้วยตัวอย่างแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู ้เสริ มสําหรับครู ซึ่งบันทึกลงใน
ซีดีรอม (CD-ROM) เพื่ออํานวยความสะดวกให้ครู ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1, 2, 3 ม. 4–6 ชุดนี้ได้ออกแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคและวิธีการสอน
อย่างหลากหลาย หวังว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของนักเรี ยน
ต่อไป
คณะผู้จดั ทํา
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1. แนวทางการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษาเล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางให้ครู ใช้ประกอบการจัดการ
เรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึ กษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4–6 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งการแบ่งหน่วยการเรี ยนรู ้สาํ หรับจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้เป็ นรายชัว่ โมง ในคู่มือครู แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้เล่มนี้ สามารถใช้ควบคู่กบั หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 คู่ มือการสอน สุ ขศึกษา
และพลศึ กษา 3 ม. 4–6 และสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา ม. 4–6 โดยแบ่งเนื้ อหาออกเป็ น 5 หน่ วยการ
เรี ยนรู้ ประกอบด้วยหน่วยการเรี ยนรู้ดงั นี้
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ตวั เรา
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ีได้นาํ เสนอรายละเอียดไว้ครบถ้วนตามแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ของสถานศึกษา
นอกจากนี้ยงั ได้ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนได้พฒั นาองค์ความรู้ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ครู ควรศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ี
ให้ละเอียด เพือ่ ปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ และสภาพของนักเรี ยน
ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้จะแบ่งแผนการจัดการเรี ยนรู้ออกเป็ นรายชัว่ โมงซึ่งมีจาํ นวนมากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยูก่ บั
ความยาวของเนื้อหาสาระในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้จะระบุ
1. ผังมโนทัศน์ เป้าหมายการเรียนรู้ และขอบข่ ายภาระงาน เป็ นการแสดงขอบข่ายเนื้อหาการจัดการเรี ยนรู ้ที่
ครอบคลุมความรู ้ ทักษะ/กระบวนการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และภาระงาน/ชิ้นงาน
2. กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่ เน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง (Backward Design Template)
เป็ นกรอบแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ แบ่งเป็ น 3 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ตามที่กาํ หนด
ไว้อย่างแท้จริ ง
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรี ยนรู ้จะระบุวา่ ในหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ีแบ่งเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้กี่แผน และแต่ละแผนใช้
เวลาในการจัดกิจกรรมกี่ชวั่ โมง
3. แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามกรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเน้น
สู่ผลลัพธ์ปลายทาง (Backward Design Template) ประกอบด้วย
3.1 ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยลําดับที่ของแผน ชื่อแผน สาระการเรี ยนรู้ที่ระดับชั้น หน่วยการเรี ยนรู ้ที่
และเวลาเรี ยน เช่น แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 เรื่ อง การปฐมนิเทศและระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย สาระการเรี ยนรู ้
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ที่ 1: การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา เวลา 1
ชัว่ โมง
3.2 สาระสํ าคัญ เป็ นความคิดรวบยอดของเนื้อหาที่นาํ มาจัดการเรี ยนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้
3.3 ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น เป็ นตัวชี้วดั ที่ใช้ตรวจสอบนักเรี ยนหลังจากเรี ยนจบเนื้อหาที่นาํ เสนอในแต่ละแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้น้ นั ๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ของหลักสูตร
3.4 จุดประสงค์ การเรียนรู้ เป็ นส่วนที่บอกจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นแก่นกั เรี ยนภายหลังจากการเรี ยนจบใน
แต่ละแผน ทั้งในด้านความรู ้ (K) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) ด้าน
ทักษะ/กระบวนการ (P) ซึ่งสอดคล้องสัมพันธ์กบั ตัวชี้วดั ชั้นปี และเนื้อหาในแผนการจัดการเรี ยนรู้น้ นั ๆ
3.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็ นการตรวจสอบผลการจัดการเรี ยนรู ้วา่ หลังจากจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละ
แผนการจัดการเรี ยนรู้แล้ว นักเรี ยนมีพฒั นาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเป้ าหมายที่คาดหวังไว้หรื อไม่
และมีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุ งส่ งเสริ มในด้านใดบ้าง ดังนั้นในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้จึงได้
ออกแบบวิธีการและเครื่ องมือในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นต่าง ๆ ของนักเรี ยนไว้อย่างหลากหลาย
เช่น การทําแบบทดสอบ การตอบคําถามสั้น ๆ การตรวจผลงานในการปฏิบตั ิกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม ทั้ง
ที่เป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม เป็ นต้น โดยเน้นการปฏิบตั ิให้สอดคล้องและเหมาะสมกับตัวชี้วดั และมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ วิธีการและเครื่ องมือในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้เหล่านี้ ครู สามารถนําไปใช้ประเมินนักเรี ยน
ได้ ทั้งในระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการนําความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
3.6 สาระการเรียนรู้ เป็ นหัวข้อย่อยที่นาํ มาจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู ้แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.7 แนวทางบูรณาการ เป็ นการเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ องที่เรี ยนรู ้ของแต่ละแผนให้
เชื่อมโยงสัมพันธ์กบั สาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ ได้แก่ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เพื่อให้การเรี ยนรู้สอดคล้องและครอบคลุมสถานการณ์จริ ง
3.8 กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็ นการเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เนื้อหาในแต่ละเรื่ อง โดยใช้แนวคิด
และทฤษฎีการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ครู นาํ ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอนที่
สําคัญ ได้แก่
ขั้นที่ 1 นําเข้าสู่บทเรี ยน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรี ยนรู้
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
ขั้นที่ 4 การนําไปใช้
ขั้นที่ 5 สรุ ปความรู ้
(หมายเหตุ: ในแผนที่ 1 ของการจัดการเรี ยนรู้ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้ ครู อาจเพิ่ม
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู้อีก 1 ขั้น เป็ นขั้นเตรี ยมก่อนนําเข้าสู่บทเรี ยนเพิ่มก่อนเข้าสู่ข้ นั ที่ 1 นําเข้าสู่บทเรี ยน
หรื ออาจยุบเข้าสู่ข้ นั ที่ 1 เลยก็ได้)
3.9 กิจกรรมเสนอแนะ เป็ นกิจกรรมเสนอแนะสําหรับให้นกั เรี ยนได้พฒั นาเพิม่ เติมในด้าน ต่าง ๆ นอกเหนือจากที่
ได้จดั การเรี ยนรู ้มาแล้วในชัว่ โมงเรี ยน กิจกรรมเสนอแนะมี 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมสําหรับผูท้ ี่มีความสามารถ
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พิเศษและต้องการศึกษาค้นคว้าในเนื้อหานั้น ๆ ให้ลึกซึ้งกว้างขวางยิง่ ขึ้น และกิจกรรมสําหรับผูท้ ี่ยงั ไม่เข้าใจ
เนื้อหาหรื อยังไม่เกิดการเรี ยนรู้ตามเป้ าหมาย ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนซํ้าหรื อซ่อมเสริ มตลอดจนการใช้เวลา
ว่างในการฝึ กสร้างเสริ มเสริ มทักษะเพิ่มเติม โดยเฉพาะในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับทักษะในการเคลื่อนไหวร่ างกาย
และทักษะกีฬาโดยเฉพาะ
3.10 สื่ อ/แหล่งการเรียนรู้ เป็ นรายชื่อสื่ อการเรี ยนรู ้ทุกประเภทที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีท้ งั สื่ อธรรมชาติ
สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยี และสื่ อบุคคล เช่น หนังสื อ เอกสารความรู ้ รู ปภาพ เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
วีดิทศั น์ ปราชญ์ชาวบ้าน
3.11 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เป็ นส่วนที่ให้ครู บนั ทึกผลการจัดการเรี ยนรู้วา่ ประสบความสําเร็ จหรื อไม่ มี
ปั ญหาหรื ออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้าง ได้แก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นอย่างไร และข้อเสนอแนะสําหรับ
การจัดการเรี ยนรู้ครั้งต่อไป
นอกจากนี้ยงั อํานวยความสะดวกให้ครู โดยการจัดทําแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู้เสริ มสําหรับครู บนั ทึกลง
ในซี ดี (CD) ประกอบด้วย
1) แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน เป็ นแบบทดสอบเพื่อใช้วดั และประเมินผลนักเรี ยนก่อนการจัด
การเรี ยนรู้และหลังการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งครู สามารถที่จะนําแบบทดสอบดังกล่าวมาใช้ตรวจสอบความรู้พ้นื ฐาน
และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมก่อนเรี ยน นอกจากนี้การนําแบบทดสอบดังกล่าวมาใช้ยงั จะช่วยให้ครู ทราบถึง
ระดับของการพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่มีการพัฒนาการขึ้น และปกติการวัดและประเมินผลดังกล่าวนี้จะ
ไม่นาํ ผลมาใช้พิจารณาตัดสิ นผลการเรี ยน
2) แบบทดสอบระหว่างเรียน เป็ นทั้งรู ปแบบของกิจกรรมพัฒนาการเรี ยนรู ้และแบบทดสอบประจําหน่วย
การเรี ยนรู ้แต่ละหน่วยทั้งแบบปรนัยและอัตนัยที่จดั ทําไว้ทา้ ยหน่วยการเรี ยนรู้แต่ละหน่วย ซึ่งครู สามารถ
นํามาใช้วดั และประเมินผลเพื่อตรวจสอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนว่าบรรลุผลหรื อเป้ าหมายตามตัวชี้วดั
ในแต่ละหน่วยหรื อไม่ หากพบข้อบกพร่ องครู ผสู ้ อนจะสามารถให้คาํ แนะนําและแก้ไขในส่วนดังกล่าวนั้นได้
นอกจากนี้ ครู ยงั สามารถตรวจสอบผลการประเมินตนเองของนักเรี ยนในแต่ละหน่วยเพื่อประเมินความคิดเห็นของ
นักเรี ยนต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ซ่ ึงจะช่วยให้ครู สามารถนํามาใช้พฒั นาด้านความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional
Quotient (EQ)) ความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient (IQ)) ความฉลาดทางด้านสังคม (Social
Quotient (SQ)) ฯลฯ ให้กบั นักเรี ยนได้อีกด้วย
3) แบบทดสอบ เป็ นแบบทดสอบเพื่อใช้วดั และประเมินผลการเรี ยนปลายภาค 3 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ มีแบบทดสอบทั้งที่เป็ นแบบปรนัยและอัตนัย
(2) ด้านทักษะ/กระบวนการ เป็ นตารางการประเมิน
(3) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นตารางการประเมิน
4) ความรู้เสริมสํ าหรับครู เป็ นการนําเสนอความรู ้ในเรื่ องต่าง ๆ แก่ครู เช่น
(1) หลักการจัดทําแฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) และวิธีการคัดเลือกผลงานเพื่อเก็บในแฟ้ มสะสมผลงาน
(2) ความรู้เรื่ องโครงงาน

(3) ความรู ้เกี่ยวกับแผนที่ความคิด
(4) ความรู ้เกี่ยวกับผังแสดงเหตุและผล
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4. แบบฟอร์ มโครงสร้ างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Backward Design เป็ น
รูปแบบของผังการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design ที่ช่วยให้ ครูเข้ าใจครูเข้ าใจถึงลําดับ
การสร้ างกระบวนการสอน
ครู ควรศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อเตรี ยมการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้
พัฒนาครบทุกสมรรถนะสําคัญที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตร กล่าวคือ สมรรถนะในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา
การใช้ทกั ษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและกิจกรรมเสนอแนะ เพื่อ
การเรี ยนรู ้เพิ่มเติมให้เต็มตามศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละคน ซึ่งได้กาํ หนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู้น้ ีแล้ว
นอกจากนี้ครู สามารถปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับสภาพความพร้อมของนักเรี ยน และ
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ ซึ่งจะใช้เป็ นผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้ แผนการจัดการเรี ยนรู้น้ ีได้อาํ นวยความ
สะดวกให้ครู โดยได้พิมพ์โครงสร้างแผนการเรี ยนรู ้ที่ออกแบบการเรี ยนรู้แบบ Backward Design ให้ครู เพิ่มเติม
เฉพาะส่วนที่ครู ปรับปรุ งเองไว้ดว้ ยแล้ว

2. สั ญลักษณ์ แสดงลักษณะและเป้าหมายของกิจกรรมการเรียนรู้
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษาและพลศึกษาเล่มนี้สามารถใช้ควบคู่กบั หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 และยังสอดรับกับคู่มือการสอน ฯ สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint (CD) และแบบฝึ ก
ทักษะรายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษาซึ่ง ทุกเล่มได้มีสญ
ั ลักษณ์กาํ กับกิจกรรมการเรี ยนรู้ไว้ทุกกิจกรรมเพื่อ
ช่วยให้ครู และนักเรี ยนรู้และเข้าใจถึงลักษณะและเป้ าหมายของกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดกิจกรรมได้ดี
ยิง่ ขึ้น สัญลักษณ์แสดงลักษณะกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีดงั นี้
โครงงาน เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนพัฒนาการคิด การวางแผน และการแก้ปัญหา
การพัฒนากระบวนการคิด เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดด้านต่าง ๆ

การประยุกต์ ใช้ ในชีวติ เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนนําความรู ้ ทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
การทําประโยชน์ ให้ สังคม เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการทําประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อการ
อยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
การปฏิบัตจิ ริง/ฝึ กทักษะ เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิจริ งหรื อฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อเกิดทักษะอันจะช่วย
ให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปตามเป้ าหมายอย่างสมบูรณ์และติดตัวคงทน
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การสั งเกต เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนรู ้จกั สังเกตสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้จนสร้าง องค์ความรู้ได้อย่างเป็ น
ระบบและมีเหตุผล
ทักษะทางภาษา เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางภาษาเพื่อเป็ นพื้นฐานในการ
พัฒนาทักษะทางภาษาต่อไป
ทักษะการฟัง/ดู เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการฟังและการดูต่าง ๆ
ทักษะการพูด เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการพูดประเภทต่าง ๆ

ทักษะการอ่าน เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการอ่านประเภทต่าง ๆ
ทักษะการเขียน เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการเขียนประเภทต่าง ๆ
การคิดคํานวณ เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการคิดคํานวณ
กิจกรรมสํ าหรับกลุ่มพิเศษ เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้เพิม่ เติม เพื่อการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพ
ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนใช้พฒั นาทักษะการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

การเคลื่อนไหวร่ างกาย เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกายของตนเองให้ดี
ยิง่ ขึ้น

3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ Backward Design (BwD)
การจัดการเรี ยนรู ้หรื อการสอนเป็ นงานที่ครู ทุกคนต้องใช้กลวิธีต่าง ๆ มากมายเพื่อให้นกั เรี ยนสนใจที่จะเรี ยนรู ้และ
เกิดผลตามที่ครู คาดหวัง การจัดการเรี ยนรู้จดั เป็ นศาสตร์ที่ตอ้ งใช้ความรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์อย่างมาก ครู
บางคนอาจจะละเลยเรื่ องของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้หรื อการออกแบบการสอน ซึ่งเป็ นงานที่ครู จะต้องทําก่อนการ
เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทําอย่ างไร ทําไมจึงต้ องออกแบบการจัดการเรียนรู้
ครู ทุกคนผ่านการศึกษาและได้เรี ยนรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรี ยนรู้มาแล้ว ในอดีตการออกแบบการ
เรี ยนรู ้จะเริ่ มต้นจากการกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การดําเนินการจัดการเรี ยนรู้
และการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ปั จจุบนั การเรี ยนรู้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และ
สังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ซึ่ง
นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้จากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่มีอยูร่ อบตัว ดังนั้นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้จึง
เป็ นกระบวนการสําคัญที่ครู จาํ เป็ นต้องดําเนินการให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละบุคคลวิกกินส์และ
แมกไท(Grant Wiggins & Jay Mc Tighe) นักการศึกษาชาวอเมริ กนั ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ ซึ่งเขาเรี ยกว่า Backward Design เป็ นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่ครู จะต้องกําหนดผลลัพธ์
ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนก่อน โดยทั้งสองให้ชื่อว่า ความเข้ าใจที่คงทน (Enduring
Understandings) เมื่อกําหนดความเข้าใจที่คงทนได้แล้ว ครู จะต้องบอกให้ได้วา่ ความเข้าใจที่คงทนของนักเรี ยนนี้
เกิดจากอะไร นักเรี ยนจะต้องมีหรื อแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง ครู มีหรื อใช้วิธีการวัดอะไรบ้างที่จะบอกว่านักเรี ยนมี
หรื อแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นแล้ว จากนั้นครู จึงนึกถึงวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่จะทําให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจที่
คงทนต่อไป

แนวคิดของ Backward Design
Backward Design เป็ นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้ผลลัพธ์ปลายทางเป็ นหลัก ซึ่งผลลัพธ์ปลายทาง
นี้จะเกิดขึ้นกับนักเรี ยนก็ต่อเมื่อจบหน่วยการเรี ยนรู้ ทั้งนี้ครู จะต้องออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้กรอบ
ความคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผล มีความสัมพันธ์กนั จากนั้นจึงจะลงมือเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ขยายรายละเอียด
เพิ่มเติมให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพต่อไป
กรอบความคิดหลักของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดย Backward Design มีข้ นั ตอนหลักที่สาํ คัญ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 กําหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ขั้นที่ 2 กําหนดภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ซ่ ึงเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ตามที่
กําหนดไว้อย่างแท้จริ ง
ขั้นที่ 3 วางแผนการจัดการเรี ยนรู้
ขั้นที่ 1 กําหนดผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้ตอ้ งการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ก่อนที่จะกําหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนนั้น ครู ควรตอบคําถามสําคัญต่อไปนี้
1. นักเรี ยนควรจะมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถทําสิ่ งใดได้บา้ ง
2. เนื้อหาสาระใดบ้างที่มีความสําคัญต่อการสร้างความเข้าใจของนักเรี ยนและความเข้าใจที่คงทนที่ครู ตอ้ งการ
จัดการเรี ยนรู้ให้แก่นกั เรี ยนมีอะไรบ้าง
เมื่อจะตอบคําถามสําคัญดังกล่าวข้างต้น ให้ครู นึกถึงเป้ าหมายของการศึกษา มาตรฐานการเรี ยนรู ้ดา้ นเนื้อหา
ระดับชาติที่ปรากฏอยูใ่ นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551รวมทั้งมาตรฐานการเรี ยนรู้
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรื อท้องถิ่น
การทบทวนความคาดหวังของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมาตรฐานแต่ละระดับจะมีความสัมพันธ์กบั
เนื้อหาสาระต่าง ๆ ซึ่งมีความแตกต่างลดหลัน่ กันไป ด้วยเหตุน้ ีข้ นั ที่ 1 ของ Backward Design ครู จึงต้องจัดลําดับ
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ความสําคัญและเลือกผลลัพธ์ปลายทางของนักเรี ยน ซึ่งเป็ นผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากความเข้าใจที่คงทนต่อไป

ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
ความเข้าใจที่คงทนคืออะไร ความเข้าใจที่คงทนเป็ นความรู ้ที่ลึกซึ้ง ได้แก่ ความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์ และ
หลักการของเนื้ อหาและวิชาที่นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เป็ นความรู้ที่อิงเนื้อหา ความรู ้น้ ีเกิดจาก
การสะสมข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรี ยนและเป็ นองค์ความรู้ที่นกั เรี ยนสร้างขึ้นด้วยตนเอง
การเขียนความเข้ าใจที่คงทนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ถ้าความเข้ าใจที่คงทน หมายถึง สาระสําคัญของสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้แล้ว ครู ควรจะรู ้วา่ สาระสําคัญหมายถึงอะไร คําว่า
สาระสําคัญ มาจากคําว่า Concept ซึ่งนักการศึกษาของไทยแปลคําดังกล่าวเป็ นภาษาไทยว่า สาระสําคัญ ความคิด
รวบยอด มโนทัศน์ มโนมติ และสังกัป ซึ่งการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้นิยมใช้คาํ ว่า สาระสําคัญ
สาระสําคัญ เป็ นข้อความที่แสดงแก่นหรื อเป้ าหมายเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปรวมและข้อแตกต่าง
เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง โดยอาจครอบคลุมข้อเท็จจริ ง กฎ ทฤษฎี ประเด็น และการสรุ ปสาระสําคัญและข้อความ
ที่มีลกั ษณะรวบยอดอย่างอื่น
ประเภทของสาระสําคัญ
1. ระดับกว้าง (Broad Concept)
2. ระดับการนําไปใช้ (Operative Concept หรื อ Functional Concept)
ตัวอย่ างสาระสําคัญระดับกว้ าง
– ระบบประสาท เป็ นระบบที่ทาํ หน้าที่ควบคุมการทํางานและการรับความรู้สึกของอวัยวะทุกส่วน ของร่ างกาย
โดยองค์ประกอบของระบบประสาทประกอบด้วยสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาททัว่ ร่ างกาย
ตัวอย่ างสาระสําคัญระดับนําไปใช้
– ระบบประสาท เป็ นระบบที่ทาํ หน้าที่ควบคุมการทํางานและการรับความรู ้สึกของอวัยวะทุกส่ วน ของร่ างกาย
โดยองค์ประกอบของระบบประสาทประกอบด้วยสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาททัว่ ร่ างกาย ซึ่งหากการทํางาน
ของระบบดังกล่าวมีความผิดปกติจะส่ งผลให้การทํางานของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ผิดปกติได้ เราจึงควร
บํารุ งรักษาระบบประสาทโดยการระมัดระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนบริ เวณศีรษะ ระมัดระวังป้ องกันไม่ให้
เกิดโรคทางสมอง หลีกเลี่ยงยาชนิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อสมอง รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกําลังกายอย่าง
สมํ่าเสมอ และทําจิตใจให้แจ่มใส
แนวทางการเขียนสาระสําคัญ
1. ให้เขียนสาระสําคัญของทุกเรื่ อง โดยแยกเป็ นข้อ ๆ (จํานวนข้อของสาระสําคัญจะเท่ากับจํานวนเรื่ อง)
2. การเขียนสาระสําคัญที่ดีควรเป็ นสาระสําคัญระดับการนําไปใช้
3. สาระสําคัญต้องครอบคลุมประเด็นสําคัญครบถ้วน เพราะหากขาดส่วนใดไปแล้วจะทําให้ผเู้ รี ยนรับสาระสําคัญ
ที่ผิดไปทันที
4. การเขียนสาระสําคัญที่จะให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญวิธีการหนึ่ง คือ การเขียนแผนผังสาระสําคัญ
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ตัวอย่ างการเขียนแผนผังสาระสําคัญ เรื่ อง ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย: ระบบประสาท
หน้าที่

ระบบประสาท

องค์ประกอบ

การบํารุ งรักษา

ควบคุมการทํางานและการรับความรู้สึกของ
อวัยวะทุกส่วนของร่ างกาย
ประกอบด้วยสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท
ทัว่ ร่ างกาย
ระมัดระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนบริ เวณ
ศีรษะ ระมัดระวังป้ องกันไม่ให้เกิดโรคทางสมอง
หลีกเลี่ยงยาชนิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อสมอง รับประทาน
อาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ
และทําจิตใจให้แจ่มใส

5. การเขียนสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่ องใด ควรเขียนลักษณะเด่นที่มองเห็นได้หรื อนึกได้ออกมาเป็ นข้อ ๆ แล้วจําแนก
ลักษณะเหล่านั้นเป็ นลักษณะจําเพาะและลักษณะประกอบ
6. การเขียนข้อความที่เป็ นสาระสําคัญ ควรใช้ภาษาที่มีการขัดเกลาอย่างดี เลี่ยงคําที่มีความหมายกํากวมหรื อฟุ่ มเฟื อย
ตัวอย่ างการเขียนสาระสําคัญ เรื่ อง ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย: ระบบต่อมไร้ท่อ
ระบบต่อมไร้ท่อ

ลักษณะจําเพาะ

ลักษณะประกอบ

ผลิตสารที่เรี ยกว่า ฮอร์ โมน ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของอวัยวะและ
ระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย



-

ประกอบด้วย ต่อมที่ไม่มีท่อหรื อรู เปิ ดที่ผลิตฮอร์โมน



-

แนวทางการบํารุ งรักษาโดยการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่
หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ ออกกําลังกายเป็ นประจํา และ

-



-



พักผ่อนให้เพียงพอ

หากการทํางานของระบบมีความ ผิดปกติจะส่งผลทําให้เกิดโรคต่าง
ๆในร่ างกาย

สาระสําคัญของระบบต่ อมไร้ ท่อ: เป็ นระบบที่มีความสําคัญอย่างมาก ทําหน้าที่ผลิตสารที่เรี ยกว่า ฮอร์ โมนออกมา
ควบคุมการทํางานของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย ระบบหายใจประกอบด้วยต่อมที่ไม่มีท่อหรื อรู เปิ ดที่ผลิตฮอร์โมน
การบํารุ งรักษาโดยการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่ส่ง ผลกระทบ ออกกําลังกายเป็ นประจํา และ
พักผ่อนให้เพียงพอกายเป็ นประจํา งดสูบบุหรี่ และพยายามหลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศ หากการทํางานของระบบมีความ

ผิดปกติจะส่งผลทําให้เกิดโรคต่าง ๆ ในร่ างกาย
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ขั้นที่ 2 กําหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ ตามที
กําหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
เมื่อครู กาํ หนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนแล้ว ก่อนที่จะดําเนินการขั้นต่อไป ขอให้ครู ตอบ
คําถามสําคัญต่อไปนี้
– นักเรี ยนมีพฤติกรรมหรื อแสดงออกในลักษณะใดจึงทําให้ครู ทราบว่านักเรี ยนบรรลุผลลัพธ์ปลายทางตามที่
กําหนดไว้แล้ว
– ครู มีหลักฐานหรื อใช้วิธีการใดที่สามารถระบุได้วา่ นักเรี ยนมีพฤติกรรมหรื อแสดงออกตามผลลัพธ์ปลายทางที่
กําหนดไว้
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ตามหลักการของ Backward Design เน้นให้ครู รวบรวมหลักฐาน การวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่จาํ เป็ นและมีหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้ทาํ ให้นกั เรี ยนเกิดผล
สัมฤทธิ์แล้ว ไม่ใช่เรี ยนแค่ให้จบตามหลักสูตรหรื อเรี ยนตามชุดของกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ครู กาํ หนดไว้เท่านั้น
วิธีการของ Backward Design ต้องการกระตุน้ ให้ครู คิดล่วงหน้าว่า
ครู ควรจะกําหนดและรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรบ้างก่อนที่จะออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ หลักฐานดังกล่าวควรจะเป็ นหลักฐานที่สามารถใช้เป็ นข้อมูลย้อนกลับที่มีประโยชน์สาํ หรับนักเรี ยนและครู ได้
เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ครู ควรใช้วธิ ี การวัดและประเมินแบบต่อเนื่องอย่างไม่เป็ นทางการและเป็ นทางการ ตลอด
ระยะเวลาที่ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ตอ้ งการให้ครู ทาํ การวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เรี ยกว่า สอนไปวัดผลไป
จึงกล่าวได้วา่ ขั้นนี้ครู ควรนึกถึงพฤติกรรมหรื อการแสดงออกของนักเรี ยน โดยพิจารณาจากผลงานหรื อชิ้นงานที่
เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทางตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้แล้วและเกณฑ์ที่
ใช้ประเมินควรเป็ นเกณฑ์คุณภาพในรู ปของมิติคุณภาพ (Rubrics) อย่างไรก็ตาม ครู อาจจะมีหลักฐานหรื อใช้วิธีการ
อื่น ๆ เช่น การทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน การสัมภาษณ์ การศึกษาค้นคว้า การฝึ กปฏิบตั ิขณะเรี ยนรู้
ประกอบด้วยก็ได้
การกําหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์
ปลายทางที่กาํ หนดไว้ แล้ ว
หลังจากที่ครู ได้กาํ หนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนแล้ว ครู ควรกําหนดภาระงานและวิธีการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ตามผลลัพธ์ปลายทางที่กาํ หนดไว้แล้ว
ภาระงาน หมายถึง งานหรื อกิจกรรมที่กาํ หนดให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้/ตัวชี้วดั
ช่วงชั้น/มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดไว้ ลักษณะสําคัญของงานจะต้องเป็ นงานที่สอดคล้องกับชีวิตจริ งใน
ชีวิตประจําวัน เป็ นเหตุการณ์จริ งมากกว่ากิจกรรมที่จาํ ลองขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบ ซึ่งเรี ยกว่า งานที่ปฏิบตั ิเป็ น
งานที่มีความหมายต่อนักเรี ยน (Meaningful Task) นอกจากนี้งานและกิจกรรมจะต้องมีขอบเขตที่ชดั เจน
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั ชั้นปี /มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
เมื่อได้ภาระงานครบถ้วนตามที่ตอ้ งการแล้ว ครู จะต้องนึกถึงวิธีการและเครื่ องมือที่จะใช้วดั และประเมินผลการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยนซึ่งมีอยูม่ ากมายหลายประเภท ครู จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับภาระงานที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิ

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม.4-6 11

ตัวอย่างแสดงภาระงาน/ชิ้นงาน รวมทั้งการกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่ าง ๆ ของร่ างกาย (ต่ อ)
จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม
การเรียนรู้

ภาระงาน/
ชิ้นงาน

1. อธิบายองค์
ประกอบ
กระบวนการทํางาน
และการบํารุ งรักษา
ระบบสื บพันธุ์
และ
ระบบต่อมไร้ท่อ
อย่างถูกต้องได้
(K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิ
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ในเรื่ อง
องค์ประกอบ
กระบวนการทํางาน
และการบํารุ งรักษา
ระบบสื บพันธุ์
และระบบต่อมไร้
ท่อด้วยความสนใจ
ใฝ่ รู ้ (A)
3. นําแนวทางในการ
บํารุ งรักษาระบบ
สื บพันธุแ์ ละ
ระบบต่อมไร้ท่อ
ไปปฏิบตั ิ
ในชีวิตประจําวัน
อย่างสมํ่าเสมอ(A)

1. ระบบต่าง ๆ
ของร่ างกาย
(ต่อ)
1.3 ระบบ
สื บพันธุ์
1.4 ระบบต่อม
ไร้ท่อ

• ซักถาม
ความรู ้
เกี่ยวกับ
องค์ประกอบ
กระบวนการ
ทํางาน และ
การบํารุ ง
รักษาระบบ
สื บพันธุ์
และระบบ
ต่อมไร้ท่อ

• ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมวาด
ภาพและระบุ
ชื่อและหน้าที่
ของอวัยวะ
ตามโครงสร้าง

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

• 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

สื่อการเรียนรู้
1. ภาพแสดง
องค์ประกอบ
ของระบบ
สื บพันธุ์
และระบบ
ต่อมไร้ท่อ
2. ภาพหรื อสื่ อ
วีดิทศั น์แสดง
องค์ประกอบ
และการบํารุ ง
รักษาระบบ
สื บพันธุ์
และระบบ
ต่อมไร้ท่อ
3. ใบกิจกรรม
ที่ 2 เรื่ อง
เขียนแผนผัง
สรุ ปความรู ้
เรื่ องการ
บํารุ งรักษา
ระบบสื บพันธ์
และระบบ
ต่อมไร้ท่อ
4. อุปกรณ์
ประกอบการ
จัดทําแผ่น
พับเผยแพร่
ความรู ้

ความเข้าใจที่คงทนจะเกิดขึ้นได้ นักเรี ยนจะต้องมีความสามารถ 6 ประการ ได้แก่
1. การอธิบาย ชี้แจง เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการอธิ บายหรื อชี้แจงในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ได้อย่างถูกต้อง
สอดคล้อง มีเหตุมีผล และเป็ นระบบ
2. การแปลความและตีความ เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการแปลความและตีความได้อย่างมี
ความหมาย ตรงประเด็น กระจ่างชัด และทะลุปรุ โปร่ ง
3. การประยุกต์ ดัดแปลง และนําไปใช้ เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการนําสิ่ งที่ได้เรี ยนรู้ไปสู่การ
ปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิผล มีประสิ ทธิภาพ และคล่องแคล่ว
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4. การมีมุมมองที่หลากหลาย เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการมีมุมมองที่น่าเชื่อถือ เป็ นไปได้ มี
ความลึกซึ้ง แจ่มชัด และแปลกใหม่
5. การให้ ความสํ าคัญ ใส่ ใจในความรู้สึกของผู้อนื่ เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการมีความละเอียด
รอบคอบ เปิ ดเผย รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ระมัดระวังที่จะไม่ให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อผูอ้ ื่น
6. การรู้จักตนเอง เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการมีความตระหนักรู ้ สามารถประมวลผลข้อมูลจาก
แหล่งที่หลากหลาย ปรับตัวได้ รู ้จกั ใคร่ ครวญ และมีความเฉลียวฉลาด นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดสมรรถนะสําคัญของนักเรี ยน หลังจากสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรไว้
5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ
ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อประนีประนอม การเลือกที่จะรับและ ไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงคุณธรรม และการคิดอย่างเป็ นระบบเพื่อนําไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรื อสารสนเทศ เพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา และมีการ
ตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ ทักษะกระบวนการและทักษะในการดําเนินชีวติ เป็ นความสามารถของผูเ้ รี ยนในด้านการ
นํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน การทํางาน และการอยูร่ ่ วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการและหาทางออกที่เหมาะสมด้านความขัดแย้งและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม การสื บเสาะหาความรู้ และ
การรู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซ่ ึงจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการเลือกใช้เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ ทั้งด้าน
วัตถุ แนวคิด และวิธีการในการพัฒนาตนเองและสังคมด้านการเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การทํางาน การแก้ปัญหา และ
การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
นอกจากสมรรถนะสําคัญของนักเรี ยนหลังจากสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรที่กล่าวแล้วข้างต้น หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนเพื่อให้สามารถ
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ขในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก โดยมีคุณลักษณะที่สาํ คัญอย่างน้อย
8 ประการ ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสั ตย์ สุจริต
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3. มีวนิ ัย
4. ใฝ่ เรียนรู้
5. อยู่อย่ างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทํางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิม่ เติมให้สอดคล้องตามบริ บทและ
จุดเน้นของตน ดังนั้นการกําหนดภาระงานให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิ รวมทั้งการเลือกวิธีการและเครื่ องมือประเมินผลการ
เรี ยนรู ้น้ นั ครู ควรคํานึงถึงความสามารถของนักเรี ยน 5 ประการ ตามแนวคิดของ Backward Design สมรรถนะ
สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนหลังจากสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
เพื่อให้ภาระงาน วิธีการ และเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ครอบคลุมสิ่ งที่สะท้อนผลลัพธ์ปลายทางที่
ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้การออกแบบการเรี ยนรู้ตามแนวคิดของ Backward Design ในขั้นที่ 2 นี้ ครู จะต้องคํานึงถึง
ภาระงาน วิธีการ เครื่ องวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ มีประสิ ทธิภาพ ตรงกับสภาพจริ ง
มีความยืดหยุน่ และให้ความสบายใจแก่นกั เรี ยนเป็ นสําคัญ
ขั้นที่ 3 วางแผนการจัดการเรียนรู้
เมื่อครู มีความรู ้ความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับการกําหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
รวมทั้งกําหนดภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู้ซ่ ึงเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามที่
กําหนดไว้อย่างแท้จริ งแล้ว ขั้นต่อไปครู ควรนึกถึงกิจกรรมการเรี ยนรู้ต่าง ๆ ที่จะจัดให้แก่นกั เรี ยน การที่ครู จะนึก
ถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดให้นกั เรี ยนได้น้ นั ครู ควรตอบคําถามสําคัญต่อไปนี้
– ถ้าครู ตอ้ งการจะจัดการเรี ยนรู้ให้นกั เรี ยนเกิดความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง ความคิดรวบยอด หลักการ และทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นสําหรับนักเรี ยน ซึ่งจะทําให้นกั เรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทางตามที่กาํ หนดไว้ รวมทั้งเกิด
เป็ นความเข้าใจที่คงทนต่อไปนั้น ครู สามารถจะใช้วิธีการง่าย ๆ อะไรบ้าง
– กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่จะช่วยเป็ นสื่ อนําให้นกั เรี ยนเกิดความรู้และทักษะที่จาํ เป็ นมีอะไรบ้าง
– สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมและดีที่สุด ซึ่งจะทําให้นกั เรี ยนบรรลุตามมาตรฐานของหลักสูตรมีอะไรบ้าง
– กิจกรรมการเรี ยนรู้ต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ควรจัดกิจกรรมใดก่อน และควรจัดกิจกรรมใดภายหลัง
– กิจกรรมต่าง ๆ ออกแบบไว้เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยนหรื อไม่ เพราะเหตุใด
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทางตามแนวคิดของ Backward Design นั้น
วิกกินส์ และแมกไทได้เสนอแนะให้ครู เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้แนวคิดของ WHERETO (ไปที่ไหน)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
W แทน กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่จดั ให้น้ นั จะต้องช่วยให้นกั เรี ยนรู้วา่ หน่วยการเรี ยนรู้น้ ีจะดําเนินไปในทิศทางใด
(Where) และสิ่ งที่คาดหวังคืออะไร (What) มีอะไรบ้างช่วยให้ครู ทราบว่านักเรี ยนมีความรู้พ้ืนฐานและความสนใจ
อะไรบ้าง (Where)
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H แทน กิจกรรมการเรี ยนรู้ควรดึงดูดความสนใจนักเรี ยนทุกคน (Hook) ทําให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจในสิ่ งที่จะ
เรี ยนรู้ (Hold) และใช้สิ่งที่นกั เรี ยนสนใจเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้
E แทน กิจกรรมการเรี ยนรู้ควรส่งเสริ มและจัดให้ (Equip) นักเรี ยนได้มีประสบการณ์ (Experience) ในแนวคิด
หลัก/ความคิดรวบยอด และสํารวจ รวมทั้งวินิจฉัย (Explore) ในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
R แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้คิดทบทวน (Rethink) ปรับ (Revise) ความเข้าใจในความรู้
และงานที่ปฏิบตั ิ
E แทน กิจกรรมการเรี ยนรู้ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ประเมิน (Evaluate) ผลงานและสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับการ
เรี ยนรู้
T แทน กิจกรรมการเรี ยนรู้ควรออกแบบ (Tailored) สําหรับนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ ความสนใจ และความสามารถที่แตกต่างกันของนักเรี ยน
O แทน การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ให้เป็ นระบบ (Organized) ตามลําดับการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนและกระตุน้
ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการสร้างองค์ความรู ้ต้ งั แต่เริ่ มแรกและตลอดไป ทั้งนี้เพื่อการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิผล
อย่างไรก็ตาม มีขอ้ สังเกตว่าการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีการกําหนดวิธีการจัดการเรี ยนรู้ การลําดับบทเรี ยน
รวมทั้งสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้ที่เฉพาะเจาะจงนั้นจะประสบผลสําเร็ จได้กต็ ่อเมื่อครู ได้มีการกําหนดผลลัพธ์
ปลายทาง หลักฐาน และวิธีการวัดและประเมินผลที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ตามที่กาํ หนดไว้อย่างแท้จริ ง
แล้ว การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เป็ นเพียงสื่ อที่จะนําไปสู่เป้ าหมายความสําเร็ จที่ตอ้ งการเท่านั้น ด้วยเหตุน้ ีถา้ ครู มี
เป้ าหมายที่ชดั เจนก็จะช่วยทําให้การวางแผนการจัดการเรี ยนรู้และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถทําให้นกั เรี ยน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนดไว้ได้
โดยสรุ ปจึงกล่าวได้วา่ ขั้นนี้เป็ นการค้นหาสื่ อการเรี ยนรู ้ แหล่งการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่
สอดคล้องเหมาะสมกับนักเรี ยน กิจกรรมที่กาํ หนดขึ้นควรเป็ นกิจกรรมที่จะส่งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถสร้างและ
สรุ ปเป็ นความคิดรวบยอดและหลักการที่สาํ คัญของสาระที่เรี ยนรู้ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่คงทน รวมทั้งความรู้สึก
และค่านิยมที่ดีไปพร้อม ๆ กับทักษะความชํานาญ
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ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบ Backward Design Template
หน่ วยการเรียนรู้ที่...........................................
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้น้ ี นักเรี ยน
จะเข้ าใจว่า...
1.
2.
ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้น้ ี นักเรี ยนจะ
รู้ ว่า...
1.
2.

คําถามสํ าคัญที่กระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจที่คงทน
–
–

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี 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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รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงจากการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Backward Design
Backward Design เขียนโดยใช้รูปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเรี ยงหัวข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
• ชื่อแผน... (ระบุชื่อและลําดับที่ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้)
• สาระที่... (ระบุสาระที่ใช้จดั การเรี ยนรู ้)
• ชั้น... (ระบุช้ นั ที่จดั การเรี ยนรู ้)
• หน่วยการเรี ยนรู้ที่... (ระบุชื่อและลําดับที่ของหน่วยการเรี ยนรู ้)
• เวลา... (ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ต่อ 1 แผน)
• สาระสําคัญ... (เขียนความคิดรวบยอดหรื อมโนทัศน์ของหัวเรื่ องที่จะจัดการเรี ยนรู้)
• ตัวชี้วดั ช่วงชั้น... (ระบุตวั ชี้วดั ช่วงชั้นที่ใช้เป็ นเป้ าหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู้)
• จุดประสงค์การเรี ยนรู ้... กําหนดให้สอดคล้องกับสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
หลังจากสําเร็ จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบด้วย
– ด้านความรู้ ความคิด (Knowledge: K)
– ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attribute: A)
– ด้านทักษะ/กระบวนการ (Performance: P)
• การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้... (ระบุวิธีการและเครื่ องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู้ท้ งั 3 ด้าน)
• สาระการเรี ยนรู้... (ระบุสาระและเนื้อหาที่ใช้จดั การเรี ยนรู้ อาจเขียนเฉพาะหัวเรื่ องก็ได้)
• กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้... (กําหนดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระและการบูรณาการข้ามสาระ)
• กิจกรรมเสนอแนะ... (ระบุรายละเอียดของกิจกรรมที่นกั เรี ยนควรปฏิบตั ิเพิ่มเติม)
• แนวทางบูรณาการ... (เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระอื่นที่บูรณาการร่ วมกัน)
• สื่ อ/แหล่งเรี ยนรู้... (ระบุสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู้)
• บันทึกผลหลังการจัดการเรี ยนรู ้...(ระบุรายละเอียดของผลการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนที่กาํ หนดไว้ อาจนําเสนอ
ข้อเด่นและข้อด้อยให้เป็ นข้อมูลที่สามารถใช้เป็ นส่วนหนึ่งของการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนได้)
ในส่วนของการเขียนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั ให้ครู ที่เขียนแผนฯ นําขั้นตอนหลักของเทคนิค วิธีการของ
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ เช่น การเรี ยนแบบแก้ปัญหา การศึกษาเป็ นรายบุคคล การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย/กลุ่มใหญ่ การฝึ กปฏิบตั ิการ การสื บค้นข้อมูล ฯลฯ มาเขียนในขั้นสอน โดยให้คาํ นึงถึงธรรมชาติของ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
การใช้แนวคิดของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ Backward Design จะช่วยให้ครู มีความมัน่ ใจใน
การจัดการเรี ยนรู ้และใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของ วพ. ในการจัดการเรี ยนรู้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
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4. เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ –การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ
พลศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (2) และ (3) ได้ระบุแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ โดยเน้นการฝึ ก
ทักษะกระบวนการคิด การฝึ กทักษะการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย การฝึ กปฏิบตั ิจริ ง และ
การประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อการป้ องกันและแก้ปัญหา ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรี ยนรู้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวนี้
การจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในคู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษาชุดนี้ จึงยึดแนวทางการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เน้นการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง และเน้นการเรี ยนรู้แบบบูรณาการที่ผสมผสานเชื่อมโยง
สาระการเรี ยนรู้ต่าง ๆ กับหัวข้อเรื่ องหรื อประเด็นที่สอดคล้องกับชีวติ จริ ง เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาในองค์รวม เป็ น
ธรรมชาติ สอดคล้องกับสภาพและปัญหาที่เกิดในวิถีชีวิตของผูเ้ รี ยน
แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญได้เปลี่ยนแปลงบทบาทของครู จากการเป็ นผูช้ ้ ีนาํ หรื อถ่ายทอด
ความรู ้ ไปเป็ นผูช้ ่วยเหลือ อํานวยความสะดวก และส่งเสริ มสนับสนุนนักเรี ยนโดยใช้วิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลายรู ปแบบ
เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการสร้างสรรค์ความรู ้และนําความรู้ไปใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ สุ ขศึกษา
และพลศึกษา ชุดนี้ จึงได้นาํ เสนอทฤษฎีและเทคนิควิธีการเรี ยนการสอนต่าง ๆ มาเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ เช่น
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (Brain-Based Learning–BBL) ที่เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่อิงผลการวิจยั ทาง
ประสาทวิทยา ซึ่งได้เสนอแนะไว้วา่ ตามธรรมชาติน้ นั สมองเรี ยนรู ้ได้อย่างไร โดยได้กล่าวถึงโครงสร้างที่แท้จริ งของ
สมองและการทํางานของสมองมนุษย์ที่มีการแปรเปลี่ยนไปตามขั้นของการพัฒนา ซึ่งสามารถนํามาใช้เป็ นกรอบ
แนวคิดของการสร้างสรรค์การจัดการเรี ยนรู้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning–PBL) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่ใช้ปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็ นจุดเริ่ มต้นและเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยให้นกั เรี ยนร่ วมกันแก้ปัญหาภายใต้การ
แนะนําของครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันตั้งคําถามและช่วยกันค้นหาคําตอบ โดยอาจใช้ความรู้เดิมมาแก้ปัญหา หรื อศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมสําหรับการแก้ปัญหา นําข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาสรุ ปเป็ นข้อมูลในการแก้ปัญหาแล้วช่วยกัน
ประเมินการแก้ปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาครั้งต่อไปสําหรับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้
การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เป็ นการพัฒนาองค์รวมของนักเรี ยน ทั้งสมองด้านซ้าย
และสมองด้านขวาบนพื้นฐานความสามารถและสติปัญญาที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล มุ่งหมายจะให้นกั เรี ยน
สามารถแก้ปัญหาหรื อสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรมหรื อสภาพแวดล้อม
การจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) เป็ นการจัดสถานการณ์และบรรยากาศให้นกั เรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน ฝึ กให้นกั เรี ยนที่มีลกั ษณะแตกต่างกันทั้งสติปัญญาและความถนัดร่ วมกันทํางานเป็ นกลุ่ม
ร่ วมกันศึกษาค้นคว้า
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ หมวกความคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) ให้นกั เรี ยนฝึ กตั้งคําถามและตอบคําถามที่ใช้
ความคิดในลักษณะต่าง ๆ โดยสามารถอธิ บายเหตุผลประกอบหรื อวิเคราะห์วิจารณ์ได้
การจัดการเรียนรู้โดยการสื บสวนสอบสวน (Inquiry Process) เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนค้นหาความรู้ดว้ ยตนเอง เพื่อ
อธิ บายสิ่ งต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ มีหลักเกณฑ์ โดยนักเรี ยนจะต้องใช้ความสามารถของตนเองคิดค้น สื บเสาะ
แก้ปัญหา หรื อคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ดว้ ยตนเอง
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การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้จากการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น โดยการทําความเข้าใจปั ญหา วางแผนแก้ปัญหา ดําเนินการแก้ปัญหา และตรวจสอบหรื อมองย้อนกลับ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Work) ซึ่งเป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู้รูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้
ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้หรื อค้นคว้าหาคําตอบในสิ่ งที่นกั เรี ยนอยากรู้หรื อ
สงสัยด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
การจัดการเรียนรู้ที่เน้ นการปฏิบัติ (Active Learning) ให้นกั เรี ยนได้ทดลองทําด้วยตนเอง เพื่อจะได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอน
ของงาน รู ้จกั วิธีแก้ปัญหาในการทํางาน
การจัดการเรียนรู้แบบสร้ างผังความคิด (Concept Mapping) เป็ นการสอนด้วยวิธีการจัดกลุ่มความคิดรวบยอด
เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์กนั ระหว่างความคิดหลักและความคิดรองลงไป โดยนําเสนอเป็ นภาพหรื อเป็ นผัง
การจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experience Learning) เป็ นการจัดกิจกรรมหรื อจัดประสบการณ์ให้นกั เรี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ แล้วกระตุน้ ให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เจตคติใหม่ ๆ หรื อวิธีการคิดใหม่ ๆ
การจัดการเรียนรู้โดยการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เป็ นการจัดกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนได้แสดงบทบาทใน
สถานการณ์ที่สมมุติข้ ึนโดยอาจกําหนดให้แสดงบทบาทสมมุติที่เป็ นพฤติกรรมของบุคคลอื่น หรื อแสดงพฤติกรรม
ในบทบาทของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ
การจัดการเรียนรู้จากเกมจําลองสถานการณ์ (Simulation Gaming) เป็ นเทคนิคการจัดการเรี ยนรู้ที่คล้ายกับการแสดง
บทบาทสมมุติ แต่เป็ นการให้เล่นเกมจําลองสถานการณ์ โดยครู นาํ สถานการณ์จริ งมาจําลองไว้ในห้องเรี ยน โดยการ
กําหนดกฎ กติกา เงื่อนไขสําหรับเกมนั้น ๆ แล้วให้นกั เรี ยนไปเล่นเกมหรื อกิจกรรมในสถานการณ์จาํ ลองนั้น
การจัดการศึกษาแบบนีโอฮิวแมนนิสต์ (Neo-humanist) เป็ นการจัดการศึกษาเพื่อเน้นเป้ าหมายให้นกั เรี ยนบรรลุ
เป้ าหมายใน 2 มิติ คือ มิติทางด้านจิตใจ ให้รู้จกั ตนเองและสังคม และมิติทางด้านสติปัญญา โดยการจัดการเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการ 2 มิติเข้าด้วยกัน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสรรคนิยม ( Constructionvism) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีนกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ซึ่ง
นักเรี ยนจะต้องสร้างกระบวนการเรี ยนรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่พบเห็นกับสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิมด้วยตนเอง และ
จะต้องให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ตลอดเวลา ให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิด ฝึ กวิเคราะห์ วิจารณ์ คิดสร้างองค์
ความรู ้ ฝึ กสังเกต ฝึ กถาม–ตอบ ฝึ กสื่ อสาร ฝึ กการเชื่อมโยง บูรณาการ ฝึ กบันทึก ฝึ กนําเสนอ ฝึ กวิเคราะห์วิจารณ์
และลงมือปฏิบตั ิจริ ง
การจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมที่เน้ นไปสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง (Backward Design) เป็ น กระบวนการออกแบบ
จัดการเรี ยนรู ้โดยเริ่ มต้นจากการเลือกมาตรฐานที่ตอ้ งการจะเรี ยนรู้แล้วออกแบบการประเมินผล เพื่อเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้น้ นั เพื่อสะท้อนให้เห็นว่านักเรี ยนสามารถแสดงออกได้
ตามมาตรฐานโดยใช้คาํ ถามหลากหลายเพื่อกระตุน้ การเรี ยนรู้น้ นั หลังจากนั้นจึงตัดสิ นใจเลือกสร้างสิ่ งที่เป็ นโอกาส
ที่จะทําให้นกั เรี ยนเกิดความสําเร็ จในการเรี ยนรู้ตามมาตรฐานและใช้ขอ้ มูลจากการประเมินผลเป็ นข้อมูลย้อนกลับ
หากนักเรี ยนไม่สามารถบรรลุตามมาตรฐาน อาจสอนซํ้าโดยการคิดออกแบบการเรี ยนการสอนใหม่ ฯลฯ
การจัดการเรียนรู้แบบกลับด้ านชั้นเรียน (Flipped Classroom) เป็ นรู ปแบบหนึ่งในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู้จากสื่ อเทคโนโลยีหรื อการสื บค้นความรู้จากสื่ อการเรี ยนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเตรี ยมและสร้างองค์ความรู ้ได้
ด้วยตนเองนอกชั้นเรี ยน ส่วนในชั้นเรี ยนจะเป็ นการเรี ยนแบบสื บค้นความรู้ที่ได้รับร่ วมกันกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรี ยน
โดยมีครู เป็ นผูค้ อยให้การชี้แนะ
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5. ตารางวิเคราะห์ ความสอดคล้ องของหน่ วยการเรียนรู้ กบั สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 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

20

6. โครงสร้ างการแบ่ งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้
หน่ วย
การเรียนรู้

–

1
2
3
4

–

–

5

–

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
การปฐมนิเทศ:ระเบียบและข้อตกลงในการ
เข้าร่ วมกิจกรรม สาระการเรี ยนรู ้ การวัด
และประเมินผลในรายวิชาสุ ขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาที่ 6
เรี ยนรู ้ตวั เรา
ชีวิตและครอบครัว
ใส่ใจสุ ขภาพ
ชีวิตปลอดภัย
สอบปลายภาควิชาสุขศึกษา
การปฐมนิเทศ:ระเบียบและข้อตกลงในการ
เข้าร่ วมกิจกรรม สาระการเรี ยนรู ้ การวัด
และประเมินผลในรายวิชาพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาที่ 6
เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
สอบปลายภาควิชาพลศึกษา

เวลา
(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

1

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1

6
3
4
5
1

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทื่ 2–7
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 8–10
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 11–14
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 15–19
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ –

1

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 20

18
1

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 21–38
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ –

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 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 ครู ผรู ้ ับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
วิชาสุขศึกษาและวิชาพลศึกษา สามารถที่จะจัดแบ่งโครงสร้างการจัดกิจกรรมเป็ นรายชัว่ โมงตามลักษณะ
ของรายวิชาเป็ น 3 แนวทาง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและนโยบายของสถานศึกษาได้ดงั นี้
1) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แยกเป็ นรายวิชา ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาเรี ยนรู ้ในเนื้อหาองค์ความรู ้แต่ละ
รายวิชาครบตามที่หลักสูตรกําหนดในแต่ละภาคการศึกษา (ภาคเรี ยนละ 1รายวิชา)
– วิชาสุขศึกษา (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 ้ครบตามที่หลักสูตรกําหนด โดยการจัดแบ่งเนื้อหาองค์ความรู ้ในทั้ง 2 รายวิชาให้มีการจัต
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตลอดปี การศึกษา (วิชาละครึ่ งภาคการศึกษา) โดยมีแนวทางในการจัดดังนี้
– วิชาสุ ขศึกษา (ภาคเรี ยนที่ 1 เนื้อหาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1–7 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 และ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 8– 10 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 จัดเวลาเรี ยน 10 ชัว่ โมง และภาคเรี ยนที่ 2
เนื้อหาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 11–14 หน่วยการ เรี ยนรู ้ที่ 3 และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
15–19 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 และการสอบเก็บคะแนน/ปลายภาค รวมเวลาเรี ยน 10 ชัว่ โมง)
– วิชาพลศึกษา (ภาคเรี ยนที่ 1 เนื้อหาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 20–29 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5
จัดเวลาเรี ยน 10 ชัว่ โมง และภาคเรี ยนที่ 2 เนื้อหาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 30–38
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 และการสอบเก็บคะแนน/ ปลายภาค รวมเวลาเรี ยน 10 ชัว่ โมง)
(ครู ผ้ รู ั บผิดชอบสามารถที่จะสลับกิจกรรมกีฬาตะกร้อลอดห่ วง หรื อกีฬาแบดมินตัน สําหรั บการ
จัดการเรี ยนการสอนไว้ ในภาคเรี ยนที่ 1หรื อ ภาคเรี ยนที่ 2 ได้ ตามความเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษาได้ )
3) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แยกเป็ นรายวิชาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบคู่ขนาน ใช้ในกรณี ที่
สถานศึกษาจัดตารางการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีการสอนในรายวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษาในแต่ละ
สัปดาห์ มีจาํ นวนเท่ากันตลอดภาคการศึกษา ดั้งนั้นการจัดเนื้อหาองค์ความรู ้ของวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ในแนวทางการจัดนี้ท้ งั วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา นักเรี ยนจะได้ศึกษาเนื้อหาองค์ความรู ้
ครบทั้ง 2 รายวิชาในภาคการศึกษาที่ได้กาํ หนดไว้ ตามที่ระบุในตารางการจัดการเรี ยนรู ้ (ภาค
การศึกษาที่ 1 หรื อภาคการศึกษาที่ 2 ก็ได้)
– วิชาสุขศึกษา (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

7 ชั่วโมง

ผังมโนทัศน์ เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ ายภาระงาน
ความรู้
1. ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย
2. การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว

ทักษะ/กระบวนการ
1. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพื่ออธิบายองค์ประกอบ
การทํางานและการบํารุ งรักษาระบบประสาท
ระบบสื บพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ
2. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพื่ออธิบายความหมายและ
ความสําคัญของการการวางแผนดูแลสุขภาพของ
บุคคลในครอบครัว
3. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพื่ออธิบายและระบุตวั อย่าง
การวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว
4. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพื่ออธิบายและระบุถึง
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาใน
การวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว
ชุมชน และสังคม
5. ความสามารถในการนําความรู ้ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
6. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้า

คุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม
และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์

เรียนรูตัวเรา

1. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้และมีระเบียบวินยั ในการศึกษา
และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบ
การทํางานและการบํารุ งรักษาระบบประสาท ระบบ
สื บพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อร่ วมกับผูอ้ ื่น
2. ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่ อง ระบบต่าง ๆ ของ
ร่ างกาย และเรื่ อง การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคล
ในครอบครัว
3. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้และมีระเบียบวินยั ในการศึกษา
และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับความหมาย
และความสําคัญของการวางแผนดูแลสุ ขภาพของ
บุคคลในครอบครัว ตลอดจนตัวอย่างการวางแผน
ดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว และหน่วยงาน
ในการวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว
ร่ วมกับผูอ้ ื่น

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ การทํางาน และการบํารุ งรักษาระบบประสาท ระบบสื บพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ
2. ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับการค้นคว้าในเรื่ อง ปัจจัยที่ทาํ ให้เกิดโรคสมองเสื่ อม (อัลไซเมอร์) และแนวทางแก้ไข
3. ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับองค์ประกอบ กระบวนการทํางานและการบํารุ งรักษาระบบประสาท ระบบสื บพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้และนําเสนอผลการเขียนอธิบายและเขียนแผนผังแสดงการจัดลําดับองค์ประกอบของร่ างกาย
5. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้และนําเสนอผลการระบุโครงสร้าง ชื่อ และหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาท ระบบสื บพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ
6. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้และนําเสนอผลการระดมความคิดเห็นเพื่อเขียนสรุ ปแนวทางในการบํารุ งรักษาระบบประสาท ระบบสื บพันธุ์ และระบบ
ต่อมไร้ท่อ
7. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสํ
แลสุยขนรู
ภาพของบุ
ว
กรอบแนวคิาดคัผัญงของแนวทางในการวางแผนดู
การออกแบบการจัดการเรี
้ เพือ่ เน้คนคลในครอบครั
สู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง
8. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้และนําเสนอผลการสํารวจ วิเคราะห์ และบันทึกผลลงในแบบบันทึก
(Backward Design Template)
9. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตอบคําถามประจําหน่ วยการเรี ยนรู้
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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 Result)
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. อธิ บายกระบวนการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ (พ 1.1 ม. 4–6/1)
2. วางแผนดูแลสุ ขภาพตามภาวะการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว
(พ 1.1 ม. 4–6/2 )
คําถามสํ าคัญที่กระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจที่คงทน
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนจะเข้ าใจว่า… – ถ้าระบบหนึ่งระบบใดในร่ างกายทํางานผิดปกติ จะส่งผล
1. ระบบทุกระบบในร่ างกายต้องทํางานสัมพันธ์กนั
กระทบต่อระบบอื่น ๆ ด้วย เพราะเหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น
หากมีอวัยวะหรื อระบบใดทํางานผิดปกติ ก็ยอ่ ม
– การเกิดความเครี ยดส่งผลเสี ยต่อระบบประสาทอย่างไร
ส่งผลกระทบต่อระบบอื่น ๆ ต่อเนื่องกันเป็ นลูกโซ่ – ต่อมไร้ท่อมีความสําคัญต่อการทํางานของร่ างกายอย่างไร
ด้วยเหตุน้ ี เราจึงต้องรักษาสุ ขภาพร่ างกายให้
– บุคคลที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็ นประจําจะส่งผลต่อการทํางาน
สมบูรณ์แข็งแรงอยูเ่ สมอ เพื่อดํารงประสิ ทธิภาพ
ของระบบต่อมไร้ท่ออย่างไร
การทํางานของระบบต่าง ๆ ในร่ างกายให้อยูใ่ น
– การวางแผนดูแลสุ ขภาพมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร
ภาวะปกติ
– การวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชน
2. ระบบประสาทของคนเราแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
และสังคม มีความสัมพันธ์กบั สุ ขภาพของนักเรี ยนอย่างไร
ใหญ่ ๆ คือ ระบบประสาทส่ วนกลางประกอบด้วย
– โภชนาการที่เหมาะสมสําหรับวัยผูส้ ูงอายุตอ้ งมีลกั ษณะ
สมอง (brain) และไขสันหลัง (spinal cord) ซึ่ง
อย่างไร
– นักเรี ยนรู้ไหมว่า การพักผ่อนช่วยให้สุขภาพดีได้อย่างไร
เป็ นศูนย์กลางควบคุมและประสานการทํางานของ
ร่ างกาย และระบบประสาทส่ วนปลาย ประกอบด้วย – การวางแผนดูแลสุ ขภาพทางกายของบุคคลในชุมชนทํา
เส้นประสาทสมอง เส้นประสาทไขสันหลัง และ
ได้อย่างไรบ้าง
ประสาทระบบอัตโนมัติ ระบบประสาทส่ วนปลาย – เพราะเหตุใดจึงควรจัดให้มีสถานที่พกั ผ่อนหรื อ
จะทําหน้าที่นาํ ความรู้สึกจากส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย สวนสาธารณะในชุมชน
เข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางไปยังอวัยวะ
– การจัดกิจกรรมในชุมชนมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพในด้าน
ปฏิบตั ิงาน
ใดบ้าง
– การจะทําให้บุคคลในชุมชนมีสุขภาพดีได้ ต้องอาศัย
3. สมอง เป็ นอวัยวะที่สาํ คัญและมีขนาดใหญ่กว่า
ส่วนอื่นของระบบประสาท บรรจุอยูภ่ ายใน
ความร่ วมมือจากฝ่ ายใดบ้าง
กะโหลกศีรษะ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ – นักเรี ยนคิดว่าเพราะเหตุใดต้องมีการวางแผนดูแล
สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง และสมอง
สุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม
ส่วนท้าย
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4. ไขสันหลัง เป็ นส่วนที่ต่อจากสมองลงไปตามแนว
ช่องกระดูกสันหลัง โดยเริ่ มจากกระดูกสันหลัง
ข้อแรกไปจนถึงกระดูกบั้นเอวข้อที่ 2 ซึ่งมีความยาว
ประมาณ 2 ใน 3 ของความยาวของกระดูกสันหลัง
และมีแขนงเส้นประสาทแตกออกจากข้อสันหลัง
มากมาย ไขสันหลังจะมีเยือ่ หุ ม้ 3 ชั้น และมี
ของเหลวบรรจุอยูใ่ นเยือ่ หุม้ เช่น เดียวกับเยือ่ หุม้
สมอง ดังนั้นเมื่อมีการเจาะนํ้าเลี้ยงสมองและ
ไขสันหลังหรื อการฉี ดยาเข้าไขสันหลัง แพทย์จะฉี ด
ตํ่ากว่า กระดูกบั้นเอวข้อที่ 2 ลงไปเพราะบริ เวณที่
ต่อลงไป จะเป็ นมัดของเส้นประสาทไขสันหลัง จะ
ไม่มีไขสันหลังปรากฏอยู่ โอกาสที่จะเกิดอันตราย
กับไขสันหลัง มีนอ้ ยกว่าการฉี ดเข้าไปบริ เวณอื่น
นอกจากนี้ หากมี เชื้อแบคทีเรี ยหรื อเชื้อไวรัสหลุด
เข้าไปในเยือ่ หุม้ ไขสันหลัง เชื้อโรคจะกระจายได้
อย่างรวดเร็ ว ทําให้เกิดการอักเสบของไขสันหลัง
อย่างรุ นแรงได้
5. การดูแลรักษาระบบประสาท มีแนวทางในการ
ปฏิบตั ิโดยระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือน
บริ เวณศีรษะ ระมัดระวังป้ องกันไม่ให้เกิดโรค
ทางสมอง หลีกเลี่ยงยาชนิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อสมอง
พยายามผ่อนคลายความเครี ยด และรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย
6. การสื บพันธุ์ของมนุษย์ เป็ น การสื บพันธุ์แบบอาศัย
เพศ ต้องอาศัยอวัยวะสื บพันธุ์ ของเพศชายและ
เพศหญิง
7. อวัยวะสื บพันธุ์เพศชาย ประกอบด้วยอัณฑะ
ถุงหุม้ อัณฑะ หลอดเก็บตัวอสุ จิ หลอดนําตัวอสุ จิ
ต่อมสร้างนํ้าเลี้ยงอสุ จิ ต่อมลูกหมาก และต่อม
คาวเปอร์
8. อวัยวะสื บพันธุ์เพศหญิง ประกอบด้วยรังไข่
ท่อนําไข่ มดลูก และช่องคลอด
9. การดูแลรักษาระบบสื บพันธุ์ มีแนวทางในการ
ปฏิบตั ิโดยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
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อย่างเพียงพอและเหมาะสม งดหรื อลดเครื่ องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์ ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ
ไม่สาํ ส่อนทางเพศ และเมื่อเกิดสิ่ งผิดปกติใด ๆ
เกี่ยวกับอวัยวะเพศ ควรรี บปรึ กษาแพทย์
10. ต่อมไร้ท่อที่สาํ คัญในร่ างกายของเรา มีต่อมใต้
สมองต่อมหมวกไต ต่อมไทรอยด์
ต่อมพาราไทรอยด์ รังไข่ในเพศหญิง
อัณฑะในเพศชาย และต่อมไทมัส
11. การดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ มีแนวทางในการ
ปฏิบตั ิโดย เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ ดื่มนํ้าในปริ มาณที่
เพียงพอ ประมาณ 6–8 แก้วต่อวัน ออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอ หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
ระบบต่อมไร้ท่อ และพักผ่อนให้เพียงพอ
12. การวางแผนดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว
เป็ นสิ่ งจําเป็ นยิง่ เพราะถือว่ามีส่วนช่วยพัฒนา
คุณภาพของชีวติ มนุษย์ให้ดาํ รงอยูไ่ ด้อย่างมี
ความสุขตลอดไป โดยจะต้องมีการวางแผนดูแล
สุ ขภาพที่ เหมาะสม
13. บุคคลในครอบครัวประกอบด้วยบุคคลที่มีความ
แตกต่างทั้งบทบาท หน้าที่ และช่วงวัย ดังนั้นการ
วางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัวจึงต้อง
มีความแตกต่างกันออกไป
14. ผูท้ ี่จะวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว
ควรวางแผนโดยให้ความสําคัญในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
กับหลักโภชนาการ การออกกําลังกาย การพักผ่อน
และการวางแผนการตรวจสุขภาพและสร้างเสริ ม
ความต้านทานโรค
15. การวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว
ประกอบด้วยหลักในการวางแผนตามขั้นตอนที่
สําคัญ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
การทํางาน ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบตั ิงานตามลําดับ
ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ และขั้นตอน
ที่ 4 การปรับปรุ ง แก้ไขแผนการทํางาน
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16. ปัจจุบนั มีหน่วยงานที่อยูใ่ นสังกัดทั้งภาครัฐบาล
และภาคเอกชน ที่สามารถให้คาํ ปรึ กษาในเรื่ อง
ของการวางแผนและดูแลสุ ขภาพทั้งส่ วนบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และสังคม เช่น โรงพยาบาลใน
ชุมชนใกล้บา้ น ศูนย์บริ การสาธารณสุขใกล้บา้ น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุ ขภาพตําบล
ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้น้ ี นักเรี ยนจะรู้ วา่ …
1. คําสําคัญ ได้แก่ ระบบประสาท ระบบสื บพันธุ์
ระบบต่อมไร้ท่อ สมอง ระบบประสาทส่วนกลาง
ระบบประสาทส่วนปลาย ปฏิกิริยารี เฟลกซ์
การตกไข่ การมีประจําเดือน การวางแผนดูแล
สุขภาพ
2. ระบบประสาท คือ ระบบที่ประกอบด้วยสมอง
ไขสันหลัง และเส้นประสาททัว่ ร่ างกาย ทําหน้าที่ใน
การควบคุมการทํางานและการรับความรู้สึกของ
อวัยวะทุกส่วน รวมถึงความรู้สึกนึกคิด อารมณ์
และความทรงจําต่าง ๆ สมองและไขสันหลังจะ
เป็ นศูนย์กลางคอยรับการกระตุน้ จากสิ่ งเร้าทั้ง
ภายในและภายนอกร่ างกาย แล้วส่งกระแสคําสัง่
ผ่านเส้นประสาทที่กระจายอยูต่ ามส่วนต่าง ๆ ของ
ร่ างกายให้ทาํ งานตามที่ตอ้ งการ
3. ระบบสื บพันธุ์ เป็ นระบบที่เกี่ยวกับการเพิ่มจํานวน
ของสิ่ งมีชีวิตให้มากขึ้นตามธรรมชาติ และเป็ นการ
ทดแทนสิ่ งมีชีวิตรุ่ นเก่าที่ตายไป เพื่อให้ดาํ รง
เผ่าพันธุ์ไว้ได้ ซึ่งการสื บพันธุ์ของมนุษย์เป็ นการ
สื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ ต้องอาศัยอวัยวะสื บพันธุ์
ของเพศชายและเพศหญิง
4. ระบบต่ อมไร้ ท่อ เป็ นระบบที่ผลิตสารที่เรี ยกว่า
ฮอร์โมน เป็ นต่อมที่ไม่มีท่อหรื อรู เปิ ดจึงลําเลียงสาร
นั้นไปตามกระแสเลือดไปสู่อวัยวะเป้ าหมาย เพื่อทํา
หน้าที่ควบคุมการทํางานของระบบต่าง ๆ ฮอร์โมน
จะทํางานโดยประสานกับระบบประสาท เราจึงเรี ยก

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะนําไปสู่ ความเข้ าใจที่
คงทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนควรมีทักษะและ
สามารถที่จะ…
1. อธิ บายองค์ประกอบ กระบวนการทํางาน และการ
บํารุ งรักษาระบบประสาท ระบบสื บพันธุ์ และระบบ
ต่อมไร้ท่อ
2. อธิ บายความหมายและความสําคัญของการวางแผน
ดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว 3
3. ร่ วมฝึ ก/หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองและเป็ น
หมู่คณะเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ในเรื่ องระบบต่าง ๆ
ของร่ างกายและการวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคล
ในครอบครัว
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ระบบต่อมไร้ท่อและระบบประสาทนี้วา่ ระบบ
ประสานงาน ฮอร์โมนที่ผลิตขึ้นจากต่อมไร้ท่อนี้
ต้องมีปริ มาณพอดีกบั ร่ างกาย และมีฤทธิ์ มากพอที่จะ
ทําให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ในสิ่ งมีชีวิต ถ้าปริ มาณ
ฮอร์โมนมีมากหรื อน้อยเกินไปจะทําให้เกิดโรค
ต่าง ๆ ขึ้นได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคคอพอก หรื อ
โรคที่เกี่ยวข้องกับการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย
5. สมอง เป็ นอวัยวะที่สาํ คัญและมีขนาดใหญ่กว่าส่วน
อื่นของระบบประสาท บรรจุอยูภ่ ายในกะโหลก
ศีรษะ มีน้ าํ หนักโดยเฉลี่ยประมาณ 1.4 กิโลกรัม หรื อ
3 ปอนด์ สมองแบ่งออกเป็ น 2 ชั้น คือ ชั้นนอกมี
สี เทา เรี ยกว่า เกรย์แมตเตอร์ ซึ่งเป็ นที่รวมของเซลล์
ประสาทและแอกซอนชนิดที่ไม่มีเยือ่ หุม้ ส่วนชั้นใน
มีสีขาว เรี ยกว่า ไวท์แมตเตอร์ เป็ นส่วนของ
ใยประสาทที่ออกจากเซลล์ประสาท สมองของสัตว์
ชั้นสูงจะเป็ นที่รวมของใยประสาทควบคุมอวัยวะ
ต่าง ๆ ที่บริ เวณศีรษะ ทําหน้าที่เกี่ยวกับความคิด
ความจํา ความฉลาด นอกจากนี้ยงั เป็ นศูนย์กลาง
ควบคุมระบบประสาททั้งหมด
6. ระบบประสาทส่ วนกลาง ประกอบด้วยสมองและ
ไขสันหลังซึ่งเป็ นศูนย์กลางควบคุมและประสาน
การทํางานของร่ างกายทั้งหมด
7. ระบบประสาทส่ วนปลาย ระบบประสาทส่วนปลาย
ประกอบด้วย เส้นประสาทสมอง เส้นประสาท
ไขสันหลัง และประสาทระบบอัตโนมัติ ระบบ
ประสาทส่ วนปลายจะทําหน้าที่รับความรู ้สึกจาก
ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายเข้าสู่ระบบประสาท
ส่ วนกลางไปยังอวัยวะปฏิบตั ิงาน
8. ปฏิกิริยารี เฟลกซ์ เป็ นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่ งเร้า
อย่างกะทันหันโดยไม่ตอ้ งรอคําสัง่ จากสมอง เช่น
เมื่อมือบังเอิญถูกไฟหรื อของร้อนจะรี บกระตุกมือ
หนีทนั ที ซึ่งปฏิกิริยารี เฟลกซ์น้ ีเป็ นปฏิกิริยาที่สาํ คัญ
ที่แสดงให้เห็นถึงพยาธิสภาพของร่ างกายเกี่ยวกับ
ระบบประสาท และแพทย์สามารถนํามาวินิจฉัยโรค
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บางชนิดได้
9. การตกไข่ คือ การที่ไข่สุกและออกจากรังไข่เข้าสู่
ท่อนําไข่ ในช่วงกึ่งกลางของรอบเดือน ถ้านับวัน
แรกที่มีประจําเดือนเป็ นวันที่ 1การตกไข่จะเกิดขึ้น
ประมาณวันที่ 13-15
10. การมีประจําเดือน เกิดจากผนังมดลูกลอกตัวเมื่อไข่
ไม่ได้รับการผสม เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่
แสดงให้ทราบว่าเด็กหญิงนั้นได้เจริ ญเต็มที่พร้อม
ที่จะมีลูกได้
11. การวางแผนดูแลสุขภาพ หมายถึง การกําหนด
แนวทางในการเลือกรู ปแบบของการปฏิบตั ิ เพื่อการ
ดูแลสุขภาพที่นาํ มาสู่สุขภาวะที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม

ขั้นที่ 2 หลักฐานในการประเมินเพือ่ แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กาํ หนด (Assessment Evidence)
1. ภาระงานที่นกั เรี ยนต้องปฏิบตั ิ
– ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ การทํางาน และการบํารุ งรักษาระบบประสาท ระบบสื บพันธุ์
และระบบต่อมไร้ท่อ
– ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับเรื่ อง ปั จจัยที่ทาํ ให้ เกิดโรคสมองเสื่ อม(อัลไซเมอร์ )และแนวทางแก้ ไข
–ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับองค์ประกอบ กระบวนการทํางานและการบํารุ งรักษาระบบประสาท
ระบบสื บพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้และนําเสนอผลการเขียนอธิ บายและเขียนแผนผังแสดงการจัดลําดับองค์ประกอบ
ของร่ างกาย
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้และจัดทําสมุดภาพระบุชื่อ ตําแหน่งและโครงสร้างของระบบประสาท ระบบ
สื บพันธุ์ และต่อมไร้ท่อ
– ศึกษาความรู ้เกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และแนวทางในการวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้และนําเสนอผลการสํารวจ วิเคราะห์ การเขียนเรี ยงความและการระดมความคิดเห็น
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2. วิธีการและเครื่ องมือประเมินผลการเรี ยนรู้
• วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
– การสนทนาซักถามโดยครู
– การวัดและประเมินผลด้านความรู ้

– แบบวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

• เครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
– แบบบันทึกการสนทนา
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน
– แบบทดสอบหลังเรี ยน
– แบบทดสอบประจําหน่วย
– การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. สิ่ งที่ม่ งุ ประเมิน
– ความหมายในการอธิบาย ชี้แจง แปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และนําไปใช้ การมีมุมมองที่
หลากหลาย การให้ความสําคัญ ใส่ใจในความรู้สึกของผูอ้ ื่น และการรู ้จกั ตนเอง
– ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพที่ให้ความสําคัญทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
– ความสามารถในการวางแผนปฏิบตั ิ ความคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะที่จะช่วย
ส่งเสริ มการปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบประสาท ระบบ
สื บพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และวางแผนดูแลสุ ขภาพตามภาวะการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว

ขั้นที่ 3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้
• หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ตัวเรา
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1: ปฐมนิเทศและข้อตกลงในการเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม. 6
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2: ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3: ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4: ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5: การวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6: การวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 7: การวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว (ต่อ)

(7 ชั่วโมง)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
ปฐมนิเทศและข้ อตกลงในการเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุ ขศึกษา ม. 6
สาระการเรียนรู้ ที่ 1: การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรียนรู้ ตวั เรา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของไทย 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 ยนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้กาํ หนดตัวชี้วดั การเรี ยนรู ้เป็ นช่วงชั้น โดยแบ่งสาระการเรี ยนรู้
ออกเป็ น 5 สาระและ 6 มาตรฐานการเรี ยนรู้ ซึ่งรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ได้กาํ หนดองค์ความรู้ไว้ในสาระและ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่สาระที่ 1 มาตรฐาน พ 1.1 สาระที่ 2 มาตรฐาน พ 2.1 สาระที่ 4 มาตรฐาน พ 4.1 และ สาระ
ที่ 5 มาตรฐาน พ 5.1 หากผูเ้ รี ยนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าวอย่างชัดเจนจะช่วยให้การเรี ยนรู ้และ
การเข้าร่ วมกิจกรรมของผูเ้ รี ยนมีการพัฒนาและบรรลุไปสู่เป้ าหมาย
2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
–
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายเกี่ยวกับข้อตกลงและแนวทางในการศึกษารายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาอย่างถูกต้องได้ (K)
2. ระบุวธิ ี การศึกษาและแหล่งความรู ้ที่สนับสนุนการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษา
และพลศึกษาทั้งในท้องถิ่นและชุมชนอย่างถูกต้องได้ (P)
3. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยนในรายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาอย่างถูกต้องได้ (K, P)
4. เข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจและกระตือรื้ อร้น (A)

32

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้และแนวคิด
เกี่ยวกับ
– สาระและขอบข่ายเนื้อหาใน
สาระการเรี ยนรู ้รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษา
– เจตคติที่มีต่อการศึกษาใน
สาระการเรี ยนรู้รายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษา
– ข้อตกลงในการเข้าร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนรู้และการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมรายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษา
– แนวทางการสื บค้นความรู ้ที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาพื้นฐาน
สุ ขศึกษา

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

• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– การประเมินความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาระและมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ กลุ่มสาระะการ
เรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
– การประเมินความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแบ่งหน่วย
การ เรี ยนรู ้ การวัดและ
ประเมินผล และเกณฑ์การ
ตัดสิ นการ เรี ยนรู้รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษา

• ใบงานที่ 1 สาระ มาตรฐาน และ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
หน่วยการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

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

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

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
• การปฐมนิเทศ
– ข้อตกลงและระเบียบในการเรี ยนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา
– สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ วิชาสุ ขศึกษาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
– การจัดแบ่งหน่วยการเรี ยนรู้การวัดและประเมินผล ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยน
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษา

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
การงานอาชีพฯ

ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาพื้นฐาน
สุขศึกษา
พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางในการศึกษาในรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา
ออกแบบและตกแต่งแผนผังหรื อโปสเตอร์ภาพเรื่ อง สาระและ
มาตรฐานการเรี ยนรู้ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สุ ขศึกษา และพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นเตรียมก่ อนนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาทําความรู ้จกั กัน โดยครู แนะนําตัว แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละคนแนะนําตัว
โดยครู ใช้วิธีเรี ยกชื่อเรี ยงตามกลุ่มตัวอักษร
2. ครู ให้นกั เรี ยนอาสาสมัคร 5–6 คน แสดงความคิดเห็นในประเด็นคําถามที่กาํ หนด เพื่อตรวจสอบ
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เจตคติและประสบการณ์การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนในวิชาสุขศึกษาที่ผา่ นมา เช่น
– นักเรี ยนคิดว่า การเรี ยนรู ้ในวิชาสุ ขศึกษามีประโยชน์ต่อนักเรี ยนหรื อไม่ อย่างไร
– นักเรี ยนเคยศึกษาความรู้ในเรื่ องใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาใน
ระดับชั้นที่ผา่ นมา
– แหล่งความรู้ใดบ้างที่นกั เรี ยนเคยมีประสบการณ์ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อนํามาใช้
ประกอบการเรี ยนรู ้รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษา
(ครู อาจใช้ คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้ )
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
• ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันคิดประเด็นคําถามที่ เกี่ยวข้องกับการ
จัดการ เรี ยนการสอนในวิชาสุขศึกษาตามที่สนใจโดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด โดยแต่ละกลุ่ม
ผลัดเปลี่ยนกันออกมาเขียนประเด็นคําถามตามที่สมาชิกภายในกลุ่มช่วยคิดลงบนกระดานดําหรื อ
เขียนลงในกระดาษเสริ มปัญญาที่ครู แจกให้แล้วนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน ตัวอย่างเช่น
– มีเนื้อหารายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาในเรื่ องใดบ้างที่จะศึกษาในระดับชั้นนี้
– การวัดและประเมินผลตลอดจนเกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยนมีแนวปฏิบตั ิอย่างไร
– การศึกษารายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษามีรูปแบบที่สาํ คัญอย่างไรบ้าง
– วิธีการเรี ยนรู ้อย่างใดบ้างที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็ จในการเรี ยน
– มีการวางระเบียบและข้อตกลงในการเข้าเรี ยนและเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างไร
– ฯลฯ
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู แจกใบความรู ้ที่ 1 สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุขศึกษาและ
พลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และใบความรู ้ที่ 2
การจัดแบ่งหน่วยการเรี ยนรู ้การวัดและประเมินผล ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยนในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษา และค้นหาคําตอบที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นคําถามตามที่แต่ละกลุ่มร่ วมกันเขียนลงบนกระดานดําหรื อเขียนลงใน
กระดาษเสริ มปัญญาที่ครู แจกให้ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําตอบและสิ่ งที่คน้ พบจากการศึกษาใบความรู้
ที่ 1 และใบความรู ้ที่ 2
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
• ครู แจกใบงานที่ 1 สาระ มาตรฐาน และหน่วยการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา ให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันวิเคราะห์ขอ้ ประเด็นคําถามและเขียนสรุ ปคําตอบที่เป็ นความ
คิดเห็นของสมาชิกกลุ่มลงในใบงานตามประเด็นคําถามในแต่ละข้อ โดยใช้เวลาตามที่ครู
กําหนด
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ให้แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันนําเสนอผลหน้าชั้นเรี ยน
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2. ครู ให้คาํ ตอบที่ถูกต้องในแต่ละประเด็นคําถามในใบงาน และให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกัน
ประเมินผลคําตอบของกลุ่มตนเอง ตลอดจนแก้ไขคําตอบในประเด็นคําถามให้ถูกต้อง
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปข้อตกลงและระเบียบในการเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในวิชาสุขศึกษา
และ ความรู ้ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แล้วบันทึกความรู้ โดยสังเขปลงใน
สมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าเกี่ยวกับในเรื่ อง ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย
หัวข้อที่ 1.1 ระบบประสาท ดังรายละเอียดในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา จาก
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 หรื อจากสื่ อหรื อแหล่งการ
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าผ่านสื่ อ อินเทอร์เน็ต หรื อสื่ อในห้องสมุดของโรงเรี ยนศูนย์ขอ้ มูล
ด้านสุ ขภาพ ฯลฯ มาล่วงหน้า โดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด และให้เขียนประเด็นคําถามที่สงสัยหรื อสนใจใน
เรื่ องดังกล่าวมา แลกเปลี่ยนกับเพื่อนภายในชั้นเรี ยน และเขียนข้อคําถามที่เกี่ยวข้องในเรื่ องที่
ศึกษา พร้อมเฉลยคําตอบมาคนละอย่างน้อย 5 ข้อ เพื่อส่งเสริ มทักษะกระบวนการคิดของ
นักเรี ยน และใช้เป็ นหลักฐานร่ องรอยผลการศึกษาของนักเรี ยนแต่ละคน โดยนําเสนอใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
8. กิจกรรมเสนอแนะ
– นักเรี ยนควรศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายมาล่วงหน้า เพื่อประกอบการศึกษาใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่งการเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 1 สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
2. ใบความรู้ที่ 2 การจัดแบ่งหน่วยการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล ตลอดจนเกณฑ์การ
ตัดสิ นผลการเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3. ใบงานที่ 1 สาระ มาตรฐาน และหน่วยการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นา พานิช
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 2
ระบบต่ าง ๆ ของร่ างกาย
สาระการเรียนรู้ ที่ 1: การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรียนรู้ ตวั เรา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ร่ างกายของคนเราประกอบด้วยระบบอวัยวะหลายระบบ ระบบต่าง ๆ ในร่ างกายทําหน้าที่แตกต่าง
กัน แต่ตอ้ งทํางานสอดคล้องสัมพันธ์กนั ร่ างกายจึงจะสามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่างปกติ ดังนั้นเราจึงควรดูแล
รักษาสุ ขภาพร่ างกายเพื่อให้อวัยวะของแต่ละระบบทําาหน้าที่ได้ตามปกติจะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดี
ระบบประสาท เป็ น ระบบที่ประกอบด้วยสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาททัว่ ร่ างกาย สมอง
เป็ นอวัยวะที่ทาํ หน้าที่ในการควบคุมการทํางานและการรับความรู ้สึกของอวัยวะทุกส่ วนรวมถึงความรู ้สึก
นึกคิด อารมณ์ และความทรงจําต่าง ๆ โดยสมองและไขสันหลังจะเป็ นศูนย์กลางคอยรับการกระตุน้ จาก
สิ่ งเร้าทั้งภายในและภายนอกร่ างกาย แล้วส่งกระแสคําสัง่ ผ่าน เส้นประสาทที่กระจายอยูต่ ามส่วนต่าง ๆ
ของร่ างกายให้ทาํ งานตามที่ตอ้ งการ

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

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายและระบุองค์ประกอบ กระบวนการทํางาน และการดูแลรักษาระบบประสาทอย่างถูกต้อง
ได้ (K, P)
2. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบประสาทและการดูแลรักษาระบบประสาท (A)
3. สื่ อสารเพื่ออธิบายในเรื่ องความสําคัญ องค์ประกอบของระบบประสาท และวิธีการนําแนวทางใน
การดูแลรักษาระบบประสาทไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันให้ผอู ้ ื่นเข้าใจอย่างถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล

เกณฑ์ การวัดและ
ประเมินผล
–

เครื่องมือวัดและประเมินผล

• แบบทดสอบความรู ้พ้นื ฐาน • แบบทดสอบก่อนเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
เรี ยนรู้ตวั เรา*/**
เรี ยนรู ้ตวั เรา
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
องค์ประกอบ กระบวนการ
ทํางาน และการบํารุ งรักษา
ระบบประสาท
• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบตั ิกิจกรรม
– อธิ บายและเขียนแผนผัง
องค์ ประกอบของ
ร่ างกาย
– ระบุชื่ออวัยวะและ
หน้ าที่ของอวัยวะใน
ระบบประสาท

• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
ม. 4–6*

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู
*/**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

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

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

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
1. ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย
1.1 ระบบประสาท

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย

การงานอาชีพฯ

ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท
พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
การศึกษาในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ตลอดจนความรู ้เกี่ยวกับ
องค์ประกอบ กระบวนการทํางาน และการบํารุ งรักษาระบบประสาท
ออกแบบและตกแต่งแผนผังหรื อโปสเตอร์ภาพเรื่ อง ระบบประสาท

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนประสบการณ์และภาระงานตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมาย
2. ครู แจกแบบทดสอบความรู้ก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา ให้นกั เรี ยนเพื่อ
ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจพื้นฐานโดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. ครู สุ่มนักเรี ยน 10 คนให้เฉลยคําตอบแบบทดสอบความรู ้ก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
เรี ยนรู ้ตวั เรา เรี ยงตามลําดับข้อโดยให้เหตุผลที่เลือกคําตอบดังกล่าวประกอบ
4. ครู เฉลยคําตอบที่ถกู ต้องให้นกั เรี ยนทราบและระบุเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่นกั เรี ยนจะได้
เรี ยนรู ้ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
• ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มใช้เวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่กาํ หนด โดย
1. สมาชิกในแต่ละกลุ่มนําประเด็นคําถามที่ตนเองสงสัย ที่ตอ้ งการขอรับความรู ้จากครู และแนว
คําตอบของประเด็นคําถามดังกล่าวตามความเข้าใจของตนเอง จากที่ได้ศึกษาในเรื่ อง ระบบ

40

ต่าง ๆของร่ างกาย หัวข้อที่ 1.1 ระบบประสาท ที่ศึกษามาล่วงหน้า มานําเสนอแลกเปลี่ยนกัน
กับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มคําถามร่ วมกัน
2. ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําถามในประเด็นที่สมาชิกภายใน
กลุ่มสงสัยและต้องการขอรับความรู ้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็น
คําถาม และคําตอบ เขียนลงบนกระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน
3. ครู อธิ บายให้ความรู ้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบสื่ อการสอน วิดีทศั น์หรื อแผ่นภาพแสดง
ความรู้ ในเรื่ อง ระบบต่าง ๆ ของร่ างกายตามลําดับ โดย
1) อธิ บายและให้ความรู้ในเรื่ อง องค์ประกอบของร่ างกาย
2) อธิ บายและให้ความรู้ในหัวข้อ 1.1 ระบบประสาท หัวข้อย่อยที่ 1 องค์ประกอบของระบบ
ประสาท หัวข้อย่อยที่ 2 การทํางานของระบบประสาท และหัวข้อย่อยที่ 3 เรื่ อง การ
ดูแลรักษาระบบประสาท ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 3 ม. 4–6
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. ครู สุ่มนักเรี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้รับในแต่ละเรื่ อง โดยให้นกั เรี ยนสรุ ปเนื้อหาโดยย่อ หรื อ
ตอบคําถามร่ วมกัน ตัวอย่างเช่น
– หากจัดลําดับองค์ประกอบของร่ างกายจากจุดกําเนิดที่เล็กที่สุดมาสู่ความเป็ นร่ างกาย
จะจัดเรี ยงองค์ประกอบดังกล่าวได้อย่างไร
(แนวคําตอบ: เซลล์ หลายเซลล์ ร่วมกันเป็ นเนือ้ เยื่อ หลายเนือ้ เยื่อรวมกันเป็ นอวัยวะ
หลายอวัยวะทําหน้ าที่ประสานกันเกิดเป็ นระบบในร่ างกาย และทุกระบบรวมกันเป็ น
ร่ างกาย)
– ระบบประสาทมีอวัยวะใดบ้างที่เป็ นองค์ประกอบและแบ่งออกได้อย่างไร
(แนวคําตอบ: มีสมอง ไขสั นหลัง และเส้ นประสาทเป็ นองค์ ประกอบ และแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ ระบบประสาทส่ วนกลางและระบบประสาทส่ วนปลาย)
2. ครูให้ ความรู้เสริมในเรื่อง ระบบประสาท โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมเสริมอาเซียน ตัวอย่างเช่น
– ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านสุขภาพของประชากรในกลุ่มประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนที่มีผลสื บเนื่องมาจากความผิดปกติของระบบประสาท
– นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แก้ไขปํ ญหาที่เกิดกับระบบประสาทที่มีการ
นําเสนอหรื อกล่าวถึงในแต่ละประเทศของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
– ฯลฯ
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ครู แจกใบกิจกรรม อธิ บายและเขียนแผนผังองค์ ประกอบของร่ างกาย และใบกิจกรรม
ระบุชื่อและหน้ าที่ของอวัยวะในระบบประสาท ที่เตรี ยมมาหรื อในแบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมดังกล่าว
ภายในเวลาที่กาํ หนด แล้วผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรม
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2. ครู ให้คาํ แนะนําในการออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม และให้คาํ ตอบ
ที่ถูกต้องของใบกิจกรรม อธิ บายและเขียนแผนผังองค์ ประกอบของร่ างกาย และใบ
กิจกรรม ระบุชื่อและหน้ าที่ของอวัยวะในระบบประสาท และให้นกั เรี ยนแต่ละคน
ประเมินผลคําตอบของตนเอง ตลอดจนแก้ไขคําตอบที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู ้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าเเรื่ อง ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย (ต่อ) หัวข้อที่ 1.2
ระบบสื บพันธุ์ ดังรายละเอียดในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา จากหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 หรื อจากสื่ อหรื อแหล่งการ เรี ยนรู ้
ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ตหรื อสื่ อในห้องสมุดของโรงเรี ยนศูนย์ขอ้ มูล
ด้านสุ ขภาพ ฯลฯ มาล่วงหน้าโดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด และให้เขียนประเด็นคําถามที่สงสัยหรื อ
สนใจ นํามาเสนอ เป็ นประเด็นคําถามในการเรี ยนครั้งต่อไป และเขียนข้อคําถามพร้อม
เฉลย คําตอบที่เกี่ยวข้องมา คนละอย่างน้อย 5 ข้อ และใช้เป็ นหลักฐานร่ องรอยผล
การศึกษา โดยนํามาเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับองค์ประกอบ กระบวนการทํางาน และการดูแลรักษาระบบ
ประสาทเพิ่มเติมจากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้าน
สุ ขภาพ ฯลฯ เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนและทบทวนความรู ้ในเรื่ องดังกล่าว
2. นักเรี ยนควรนําความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการดูแลรักษาระบบประสาทไปปฏิบตั ิใน
ชีวิตประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ และแนะนําแก่สมาชิกในครอบครัว

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพแสดงองค์ประกอบของระบบประสาท
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงองค์ประกอบและกระบวนการทํางานของประสาท
3. แบบทดสอบความรู้ก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู้ตวั เรา
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง อธิ บายและเขียนแผนผังองค์ ประกอบของร่ างกาย
5. ใบกิจกรรมเรื่ อง ระบุชื่ออวัยวะและหน้ าที่ของอวัยวะในระบบประสาท
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
7. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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8. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นา พานิช
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 4–6
เวลา 1ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ระบบสื บพันธุ์ เป็ นระบบที่เกี่ยวกับการเพิม่ จํานวนของสิ่ งมีชีวิตให้มากขึ้นตามธรรมชาติและ
เป็ นการทดแทนสิ่ งมีชีวิตรุ่ นเก่าที่ตายไป เพื่อให้ดาํ รงเผ่าพันธุ์ไว้ได้ ซึ่งการสื บพันธุ์ของมนุษย์เป็ น
การสื บพันธุแ์ บบอาศัยเพศต้องอาศัยอวัยวะสื บพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง
การศึกษาและเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับองค์ประกอบและหน้าที่ของอวัยวะเพศชาย องค์ประกอบและหน้าที่
ของอวัยวะเพศหญิง และการบํารุ งรักษาระบบสื บพันธุ์ จะช่วยให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ เพื่อที่จะได้
นําความรู ้ความเข้าใจดังกล่าวไปปรับใช้ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพในชีวิตประจําวันในอนาคตต่อไป

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
• วางแผนดูแลสุ ขภาพตามภาวะการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว (พ 1.1 ม. 4-6/2 )
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายและระบุองค์ประกอบ กระบวนการทํางาน และการดูแลรักษาระบบสื บพันธุ์อย่างถูกต้องได้
(K, P)
2. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบสื บพันธุ์และการดูแลรักษาระบบสื บพันธุ์ (A)
3. สื่ อสารเพื่ออธิบายในเรื่ องความสําคัญ องค์ประกอบของระบบสื บพันธุ์ วิธีการนําแนวทางในการ
ดูแลรักษาระบบสื บพันธุ์ไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันให้ ผูอ้ ื่นเข้าใจอย่างถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
องค์ประกอบ กระบวนการ การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
ทํางาน และการดูแลรักษา
การสร้างแผนที่ความคิด*
ระบบสื บพันธุ์
• ตรวจสอบความถูกต้องใน • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
การปฏิบตั ิกิจกรรม
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
– ระบุชื่ออวัยวะและ
หน้ าที่ของอวัยวะใน
ม. 4–6*
ระบบสื บพันธุ์
– ระดมความคิดเขียนสรุป
แนวทางในการดูแล
รั กษาระบบสื บพันธุ์
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
องค์ประกอบ กระบวนการ การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
ทํางาน และการดูแลรักษา การสร้างแผนที่ความคิด*
ระบบสื บพันธุ์

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรร
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและ
ประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
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*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
1. ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย (ต่อ)
1.2 ระบบสื บพันธุ์
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
การงานอาชีพฯ

ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับระบบสื บพันธุ์
พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์ประกอบ กระบวนการทํางาน และการดูแลรักษาระบบสื บพันธุ์
ออกแบบและตกแต่งแผนผังหรื อโปสเตอร์ภาพเรื่ อง ระบบสื บพันธุ์

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการiเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนประสบการณ์และภาระงานตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมาย
2. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันดูภาพแสดงองค์ประกอบของระบบสื บพันธุ์ ที่ครู เตรี ยมมา แล้วให้
นักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นว่า “ภาพดังกล่าวมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับเรื่ องที่ศึกษา
มาล่วงหน้าอย่างไร”
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อคําถามของแต่ละคนที่ เตรี ยมมา ตลอดจนข้อ
คําถามพร้อมเฉลยคําตอบที่เกี่ยวข้องจากการได้รับมอบหมายให้ศึกษาในเรื่ อง ระบบ สื บพันธุ์
มาล่วงหน้า ใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด โดย
1) ให้นกั เรี ยนร่ วมกันเก็บรวบรวมข้อคําถามที่แต่ละคนเขียนขึ้น
2) นักเรี ยนอาสาสมัคร 2–4 คนทําหน้าที่บนั ทึกข้อคําถามที่เพื่อนตั้งเป็ นประเด็นและบันทึก
ข้อคําถามพร้อมเฉลยคําตอบลงในแบบตารางบันทึก

ตารางบันทึกข้อความที่เป็ นคําถามจากข้อสงสัย
คําถามจากข้อสงสัยในระบบสื บพันธุ์เพศชาย
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คําถามจากข้อสงสัยในระบบสื บพันธุ์เพศหญิง

ตารางตัวอย่างคําถามและคําตอบจากการศึกษา

คําถามเกี่ยวกับระบบสื บพันธุ์เพศชาย

คําถามเกี่ยวกับระบบสื บพันธุ์เพศหญิง

คําถามที่ -:

คําถามที่ -:

แนวคําตอบคําถามที่ -:

แนวคําตอบคําถามที่ -:

3) นักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบประเด็นคําถามที่สงสัยเพื่อเตรี ยมไว้ขอรับความรู ้จากครู มา
เปรี ยบเทียบเชื่อมโยงกับกับคําตอบที่ตรงกับของประเด็นคําถามที่นกั เรี ยนเขียนสรุ ปไว้ แล้ว
ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอหน้าชั้นเรี ยน
2. ครู อธิ บายให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบสื่ อการสอนวีดิทศั น์หรื อแผ่นภาพแสดงความรู้ โดย
อธิบายและให้ความรู ้ในหัวข้อ 1.2 ระบบสื บพันธุ์ หัวข้อย่อยที่ 1 อวัยวะสื บพันธุ์เพศชาย หัวข้อ
ย่อยที่ 2 อวัยวะสื บพันธุ์เพศหญิง และหัวข้อย่อยที่ 3 เรื่ อง การดูแลรักษาระบบอวัยวะสื บพันธุ์
ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 และเปิ ดโอกาส
ให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิม่ เติม
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ที่ได้รับในแต่ละเรื่ องโดยให้ร่วมกันออกแบบการสรุ ปความรู้ที่ได้รับใน
รู ปแบบการเขียนแผนที่ความคิด แสดงองค์ประกอบของระบบสื บพันธุ์เพศชาย และองค์ประกอบ
ของระบบสื บพันธุ์เพศหญิง โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเสนอผลการเขียนออกแบบการสรุ ปความรู ้ที่ได้รับในรู ปแบบการเขียน
แผนที่ความคิดในแต่ละระบบหน้าชั้นเรี ยน
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3. ครู ให้คาํ แนะนําและเสนอแนะแนวทางการออกแบบการสรุ ปความรู ้ในรู ปแบบการเขียนแผนที่
ความคิดให้นกั เรี ยนทราบ
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ครู แจกใบกิจกรรม ระบุชื่ออวัยวะและหน้ าที่ของอวัยวะในระบบสื บพันธุ์ และใบกิจกรรม ระดม
ความคิดเขียนสรุ ปแนวทางในการดูแลรั กษาระบบสื บพันธุ์ ที่เตรี ยมมาหรื อในแบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยให้นกั เรี ยนจับคู่กบั เพื่อนหรื อแบ่งเป็ น
กลุ่มย่อย กลุ่มละ 4–6 คนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรมดังกล่าว ภายในเวลาที่กาํ หนด
2. ให้นกั เรี ยนอาสาสมัครผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม
ตามลําดับ
3. ครู ให้คาํ แนะนําการนําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมและคําตอบที่ถูกต้องของการปฏิบตั ิกิจกรรม
ตามที่ระบุไว้ในใบกิจกรรม ระบุชื่ออวัยวะและหน้ าที่ของอวัยวะในระบบสื บพันธุ์ และใบกิจกรรม
ระดมความคิดเขียนสรุ ปแนวทางในการบํารุ งรั กษาระบบสื บพันธุ์ และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
สอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจ
4. ให้นกั เรี ยนนําคําตอบที่ถูกต้องไปเปรี ยบเทียบกับคําตอบในใบกิจกรรมของนักเรี ยนหากคําตอบ
ข้อไม่ถูกต้องให้ปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้นกั เรี ยนบันทึก
ความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าเกี่ยวกับเรื่ อง ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย (ต่อ) หัวข้อที่ 1.3 เรื่ อง
ระบบต่อมไร้ดงั รายละเอียดในหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา จากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 หรื อโดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด โดยครู แจกใบกิจกรรม ระบุชื่อและหน้ าที่ของอวัยวะใน
ระบบต่ อมไร้ ท่อ ให้นกั เรี ยนใช้ประกอบการบันทึกสรุ ปผลการศึกษาค้นคว้าโดยเขียนคําตอบลงใน
กิจกรรมดังกล่าว และเขียนประเด็นคําถามที่สงสัยหรื อสนใจนํามาเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับองค์ประกอบ กระบวนการทํางาน และการบํารุ งรักษาระบบ
สื บพันธุ์ เพิ่มเติมจากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้าน
สุ ขภาพ ฯลฯ เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนและทบทวนความรู ้ในเรื่ องดังกล่าว
2. นักเรี ยนควรนําความรู ้เกี่ยวกับแนวทางในการดูแลรักษาระบบสื บพันธุ์ไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน
อย่างสมํ่าเสมอ และแนะนําแก่สมาชิกในครอบครัว

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพแสดงองค์ประกอบของระบบสื บพันธุ์เพศชายและองค์ประกอบของระบบสื บพันธุ์
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เพศหญิง
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงองค์ประกอบของระบบสื บพันธุ์
3. ใบกิจกรรมเรื่ อง ระบุชื่ออวัยวะและหน้ าที่ของอวัยวะในระบบสื บพันธุ์
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง ระบุชื่ออวัยวะและหน้ าที่ของอวัยวะในระบบต่ อมไร้ ท่อ
5. ใบกิจกรรมเรื่ อง ระดมความคิดเขียนสรุปแนวทางในการดูแลรั กษาระบบสื บพันธุ์
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
7. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
8. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 4
ระบบต่ าง ๆ ของร่ างกาย (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 1: การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรียนรู้ ตวั เรา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ระบบต่อมไร้ท่อ เป็ นระบบที่ผลิตสารที่เรี ยกว่า ฮอร์ โมน เป็ นต่อมที่ไม่มีท่อหรื อรู เปิ ดลําเลียงสารนั้น
ไปตามกระแสเลือดไปสู่อวัยวะเป้ าหมาย เพื่อทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของระบบต่าง ๆ ฮอร์โมนจะ
ทํางานโดยประสานกับระบบประสาท เราจึงเรี ยกระบบต่อมไร้ท่อและระบบประสาทนี้วา่ ระบบ
ประสานงาน ฮอร์โมนที่ผลิตขึ้นจากต่อมไร้ท่อนี้จะต้องมีปริ มาณพอดีกบั ร่ างกาย และมีฤทธิ์มากพอที่จะ
ทําให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ในสิ่ งมีชีวิต ถ้าปริ มาณฮอร์โมนมีมากหรื อน้อยเกินไปจะทําให้เกิดโรคต่าง ๆ
ขึ้นได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคคอพอก หรื อโรคที่เกี่ยวข้องกับการเจริ ญเติบโต

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
• วางแผนดูแลสุ ขภาพตามภาวะการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน ครอบครัว
(พ 1.1 ม. 4-6/ 2 )
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายและระบุองค์ประกอบ กระบวนการทํางาน และการบํารุ งรักษาระบบต่อมไร้ท่ออย่าง
ถูกต้องได้ (K, P)
2. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบต่อมไร้ท่อและการบํารุ งรักษาระบบต่อมไร้ท่อ (A)
3. สื่ อสารเพื่ออธิบายในเรื่ องความสําคัญ องค์ประกอบของระบบต่อมไร้ท่อ และวิธีการนําแนวทางใน
การบํารุ งรักษาระบบต่อมไร้ท่อไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันให้ผอู ้ ื่นเข้าใจอย่างถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
องค์ประกอบ กระบวนการ
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
ทํางาน และการดูแลรักษา
การสร้างแผนที่ความคิด*
ระบบต่อมไร้ท่อ
• ตรวจสอบความถูกต้องใน • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
การปฏิบตั ิกิจกรรม
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
– ระบุชื่ออวัยวะและ
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
หน้าที่ของอวัยวะใน
ม. 4–6*
ระบบต่อมไร้ท่อ
– ระดมความคิดเขียนสรุ ป
แนวทางในการ
ดูแลรักษาระบบ
ต่อมไร้ท่อ

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

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

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

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
1. ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย (ต่อ)
1.3 ระบบต่อมไร้ท่อ
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6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
การงานอาชีพฯ

ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับระบบต่อมไร้ท่อ
พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์ประกอบ กระบวนการทํางาน และการดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ
ออกแบบและตกแต่งแผนผังหรื อโปสเตอร์ภาพเรื่ อง ระบบต่อมไร้ท่อ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนประสบการณ์และภาระงานตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมาย
2. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันดูภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงลักษณะความผิดปกติทางด้านร่ างกายของ
คนเราที่เป็ นผลสื บเนื่องจากการทํางานของระบบต่อมไร้ท่อที่ผดิ ปกติ เช่น คนที่มีรูปร่ าง
เตี้ยแคระเกร็ น(คนแคระ)หรื อคนที่มีรูปร่ างสูงใหญ่กว่าปกติ คนป่ วยด้วยโรคคอพอก ฯลฯ
แล้วให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นตามประเด็นคําถามโดย เชื่อมโยงกับเรื่ องที่
ศึกษามาล่วงหน้าในประเด็นต่อไปนี้
– จากภาพนักเรี ยนคิดว่า ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับบุคคลในภาพเป็ นผลสื บเนื่องมาจาก
ความผิดปกติจากเรื่ องสําคัญใด (แนวคําตอบ : การทํางานของระบบต่อมไร้ท่อที่
ผิดปกติ)
– จากคําตอบดังกล่าวลักษณะความผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อเชื่อมโยงกับความรู ้ที่นกั เรี ยน
ศึกษามาล่วงหน้าจะระบุคาํ ตอบได้อย่างไร
1) คนที่มีรูปร่ างเตี้ยแคระเกร็ น (คนแคระ) (แนวคําตอบ : การทํางานของ
ต่ อมใต้ สมองผิดปกติ)
2) คนป่ วยด้วยโรคคอพอก ( แนวคําตอบ : การทํางานของต่ อมไทรอยด์ ผิดปกติ)
(ครู อาจใช้คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้)
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู สุ่มนักเรี ยน 2–4 คนให้มานําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่ อง ระบบต่อมไร้ท่อ
ประกอบการปฏิบตั ิกิจกรรม ระบุชื่อและหน้ าที่ของอวัยวะในระบบต่ อมไร้ ท่อ ตามที่มอบหมาย
ในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา โดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด
2. ครู อธิ บายให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบสื่ อการสอนวิดีทศั น์ หรื อแผ่นภาพแสดงความรู ้
โดย อธิบายและให้ความรู ้ในหัวข้อ 1.2 ระบบต่อมไร้ท่อ หัวข้อย่อยที่ 1 ต่อมไร้ท่อในร่ างกาย
และหัวข้อย่อยที่ 2 เรื่ อง การดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
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พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
3. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ที่ได้รับในแต่ละเรื่ องและเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
– นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม ออกเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มรับใบกิจกรรม ระดมความคิดเขียนสรุ ปแนวทางใน
การบํารุ งรั กษาระบบต่ อมไร้ ท่อ ที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 2 ม. 4–6 แล้วระดมความคิดเห็นเพื่อเขียนเป็ นข้อสรุ ปในเรื่ องดังกล่าวร่ วมกัน โดยใช้เวลา
ตามที่กาํ หนด
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนําใบกิจกรรม ระบุชื่อและหน้ าที่ของอวัยวะในระบบต่ อมไร้ ท่อ และใบ
กิจกรรม ระดมความคิดเขียนสรุปแนวทางในการดูแลรั กษาระบบต่ อมไร้ ท่อ มาแลกเปลี่ยนและ
ช่วยกัน ตรวจสอบคําตอบของเพื่อนภายในกลุ่ม โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. ครู ให้ให้คาํ แนะนําการนําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมและคําตอบที่ถกู ต้องของการปฏิบตั ิกิจกรรม
ตามที่ระบุไว้ในใบกิจกรรม ระบุชื่อ และหน้ าที่ ของอวัยวะในระบบต่ อมไร้ ท่อ และใบกิจกรรม
ระดมความคิดเขียนสรุ ปแนวทางในการดูแลรั กษาระบบต่ อมไร้ ท่อ และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
สอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจ
3. ให้นกั เรี ยนนําคําตอบที่ถกู ต้องไปเปรี ยบเทียบกับคําตอบในใบกิจกรรมของนักเรี ยนหากคําตอบ
ข้อใดไม่ถูกต้องให้ปรับปรุ งแก้ไขให้ถกู ต้อง
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู ้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าเกี่ยวกับเรื่ อง การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
ในหัวข้อที่ 2.1 ความหมายและความสําคัญ และหัวข้อที่ 2.2 แนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพ
ของบุคคลในครอบครัว ดังรายละเอียดในหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา จากหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 หรื อจากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ตา่ ง ๆ เช่น
การค้นคว้าผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต หรื อสื่ อในห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้านสุขภาพ ฯลฯ มา
ล่วงหน้าโดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลา เรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่
สถานศึกษากําหนด โดยให้เขียนบันทึกสรุ ปย่อความรู ้ที่ได้รับ(ใช้เป็ นหลักฐานแสดงร่ องรอย
การศึกษา) และเขียนประเด็นคําถามที่สงสัยหรื อสนใจนํามาเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับองค์ประกอบ กระบวนการทํางาน และการดูแลรักษาระบบ
ต่อมไร้ท่อ เพิม่ เติมจากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้าน
สุ ขภาพ ฯลฯ เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนและทบทวนความรู ้ในเรื่ องดังกล่าว
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2. นักเรี ยนควรนําความรู ้เกี่ยวกับแนวทางในการบํารุ งรักษาระบบต่อมไร้ท่อไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน
อย่างสมํ่าเสมอ และแนะนําแก่สมาชิกในครอบครัว

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพแสดงตําแหน่งที่ต้ งั ของต่อมไร้ท่อที่สาํ คัญในเพศชายและเพศ หญิง
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงตําแหน่งที่ต้ งั ของต่อมไร้ท่อที่สาํ คัญในร่ างกาย
3. ใบกิจกรรมเรื่ อง ระบุชื่ออวัยวะและหน้ าที่ของอวัยวะในระบบต่ อมไร้ ท่อ
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง ระดมความคิดเขียนสรุ ปแนวทางในการบํารุ งรั กษาต่ อมไร้ ท่อ
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
7. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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
การวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว
สาระการเรียนรู้ ที่ 1: การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรียนรู้ ตวั เรา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การดูแลสุขภาพของตนเองนับว่าเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่ทุกคนควรปฏิบตั ิ แต่นอกเหนือจากการ
ดูแลสุขภาพของตนเองแล้ว การดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว ก็นบั ว่าเป็ นสิ่ งสําคัญ ไม่ยงิ่ หย่อนไป
กว่ากัน เพราะภาวะสุ ขภาพที่เกิดขึ้นในครอบครัว ล้วนแล้วแต่มีผลต่อสุขภาพของคนเรา ดังนั้น ความรู ้
เกี่ยวกับการวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว จึงเป็ นความรู ้ที่สาํ คัญอีกประการหนึ่งที่นกั เรี ยน
ควรได้ศึกษาและทําความเข้าใจ เพื่อที่จะได้นาํ ความรู ้ความเข้าใจดังกล่าวไปปรับใช้ในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพในชีวิตประจําวันและในอนาคตต่อไป

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
• วางแผนดูแลสุ ขภาพตามภาวะการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน ครอบครัว
(พ 1.1 ม. 4–6/2 )
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวอย่าง
ถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายและเสนอแนะแนวทางในการวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัวอย่างถูกต้องได้
(K)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว (A)
4. สื่ อสารเพื่ออธิบายความหมายและความสําคัญตลอดจนแนวทางในการวางแผนดูแลสุ ขภาพของ
บุคคลในครอบครัวให้ผอู้ ื่นเข้าใจ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
– ความหมาย ความสําคัญ
และแนวทางการวางแผน
ดูแลสุ ขภาพของบุคคลใน
ครอบครัว
• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบตั ิกิจกรรม ระบุ
แนวทางการวางแผน
สุขภาพของบุคคลใน
ครอบครั ว

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
ม. 4–6*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

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

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

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
2. การวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว
2.1 ความหมายและความสําคัญ
2.2 แนวทางในการวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว
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6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย

ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนดูแลสุ ขภาพของ
บุคคลในครอบครัว
พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. ครู นาํ ภาพแสดงลักษณะของครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพดี (ภาพครอบครั ว
ที่มีสมาชิ กใบหน้ าแสดงออกถึงความแจ่ มใสและมีจิตใจที่มีความสุข) และครอบครัวที่มี
สมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพ(ภาพครอบครั วที่มีสมาชิ กนอนเจ็บป่ วยอยู่
บนเตียงนอน โดยมีสมาชิ กคนอื่นคอยดูแลด้ วยสี หน้ าอาการที่วิตกกังวล)ให้นกั เรี ยนดู
แล้วให้ นักเรี ยนร่ วมกันแสดง ความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้
– จากภาพ นักเรี ยนสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างสมาชิกในครอบครัวทั้งสองครอบครัว
ที่แสดงออกอย่างไร
(แนวคําตอบ: ครอบครั วที่ 1 สมาชิ กของครอบครั วมีใบหน้ าแจ่ มใสแสดงออกถึงการมี
จิ ตใจที่มีความสุข ส่ วนครอบครั วที่ 2 มีสมาชิ กที่นอนป่ วยบนเตียงโดยมีสมาชิ กคนอื่น
คอยดูแล)
– นักเรี ยนคิดว่า ความแตกต่างของลักษณะที่แสดงออกของสมาชิกทั้งสองครอบครัว หาก
จัดลักษณะของครอบครัวตามระดับสุขภาพจะส่งผลให้แต่ละครอบครัวมีลกั ษณะอย่างไร
(แนวคําตอบ: ครอบครั วที่ 1 จัดเป็ นลักษณะของครอบครั วที่ มีสุขภาพ ส่ วนครอบครั วที่ 2
จัดเป็ นลักษณะของครอบครั วที่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพสุขภาพ)
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นคําถามต่อไปนี้โดยให้ เชื่อมโยงกับเรื่ องที่
ครู มอบหมายให้ศึกษามาล่วงหน้า
– จากคําตอบที่นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้น เมื่อเชื่อมโยงกับความรู ้ที่
นักเรี ยนศึกษามาล่วงหน้า นักเรี ยนจะสรุ ปคําตอบต่อประเด็นคําถามนี้อย่างไร
1) ครอบครัวจะเป็ นครอบครัวที่มีสุขภาพ สมาชิกทุกคนของครอบครัวจะต้องมีลกั ษณะ
ในภาพรวมอย่างไร ( แนวคําตอบ : มีสุขภาพที่ ดีและตระหนักถึงความสําคัญของการมี
สุขภาพ)
2) การที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะมีลกั ษณะในภาพร่ วมดังกล่าวได้สมาชิกใน
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ครอบครัวควรมีความรู้เบื้องต้นในเรื่ องใด ( แนวคําตอบ : แนวทางในการวางแผนดูแล
สุขภาพของบุคคลในครอบครั ว)
2. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม ออกเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มรวบรวมประเด็นคําถามจากการศึกษาใน
เรื่ อง การวางดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว มาล่วงหน้าของสมาชิกที่ คล้ายคลึงหรื อ
แตกต่างกัน จัดรวบรวมเป็ นหมวดหมู่หรื อข้อคําถามเดียวกัน แล้วช่วยกันเขียนเฉลย
คําตอบประกอบการค้นหาคําตอบจากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 3 ม. 4–6 ในแต่ละข้อร่ วมกันโดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด
3. ครู อธิ บายให้ความรู ้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบสื่ อการสอนวีดิทศั น์ หรื อแผ่นภาพแสดง
ความรู้โดย
1) อธิ บายและให้ความรู้ในหัวข้อ 2.1 ความหมายและความสําคัญ ในประเด็นหัวข้อย่อย
การวางแผนดูแลสุขภาพ และการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
และหัวข้อ 2.2 แนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ใน
หัวข้อย่อยที่ 1โภชนาการ หัวข้อย่อยที่ 2 การออกกําลังกาย หัวข้อย่อยที่ 3 การ
พักผ่อน และหัวข้อย่อยที่ 4 การวางแผนการตรวจสุ ขภาพและสร้างเสริ มความ
ต้านทานโรค ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 3 ม. 4–6
2) ให้นกั เรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ที่ได้รับในแต่ละเรื่ องและเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
สอบถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
– ครู แจกใบกิจกรรม ระบุแนวทางการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครั ว ที่เตรี ยมมา
หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 ให้นกั เรี ยนแต่ละ
คน โดยแต่ละคนนําความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้เขียนคําตอบลงในประเด็น
คําถาม โดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ให้นกั เรี ยนอาสาสมัคร3–4คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมระบุแนว
ทางการ วางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครั ว
2. ครู ให้คาํ แนะนําการนําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมและคําตอบที่ถูกต้องของการปฏิบตั ิกิจกรรม
ตามที่ระบุไว้ในใบกิจกรรมระบุแนวทางการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครั ว และเปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็น ที่สงสัยหรื อสนใจ
3. นักเรี ยนนําคําตอบที่ถูกต้องไปเปรี ยบเทียบกับคําตอบในใบกิจกรรมของนักเรี ยน หากคําตอบข้อใด
ไม่ถูกต้องให้ปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
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2. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าเกี่ยวกับเรื่ อง การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
(ต่อ) ในหัวข้อที่ 2.3 เรื่ อง ตัวอย่างการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ดังรายละเอียดใน
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู้ตวั เรา จากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
ม. 4–6 หรื อจากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต หรื อสื่ อใน
ห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ ฯลฯ มาล่วงหน้าโดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อใน
ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด โดยให้เขียนบันทึก
สรุ ปย่อความรู้ที่ได้รับ(ใช้เป็ น หลักฐานแสดงร่ องรอยการศึกษา) และเขียนประเด็นคําถามที่สงสัย
หรื อสนใจนํามาเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
เพิ่มเติมจากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้านสุขภาพ ฯลฯ
เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนและทบทวนความรู้ในเรื่ องดังกล่าว
2. นักเรี ยนควรนําความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ไป
ปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน อย่างสมํ่าเสมอ และแนะนําแก่สมาชิกในครอบครัว

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพแสดงลักษณะของครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพดีและลักษณะของครอบครัวที่มี
สมาชิกในครอบครัวที่มีปํญหาทางสุขภาพ
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงถึงวิธีการปฏิบตั ิตามแนวทางในการวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลใน
ครอบครัว เช่น ลักษณะของอาหารที่เหมาะสมกับบุคคลวัยต่าง ๆ รู ปแบบการของออกกําลังกายที่
เหมาะสมกับบุคคลวัยต่าง ๆ รู ปแบบของกิจกรรมนันทนาการ ภาพที่สื่อถึงการเข้ารับการตรวจ
สุขภาพของบุคคล ฯลฯ
3. ตารางแสดงรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยในแต่ละมื้อ
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง ระบุแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครั ว
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
7. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 6
การวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 1: การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรียนรู้ ตวั เรา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การนําแนวทางการวางแผนดูแลสุ ขภาพมาจัดทําเป็ นแผนการปฏิบตั ิและปฏิบตั ิตามแผนที่ได้
กําหนดไว้ จะมีส่วนช่วยให้การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวประสบความสําเร็ จ ดังนั้น
นักเรี ยนจะต้องเรี ยนรู ้และทําความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนที่สาํ คัญในการจัดทําเป็ นแผนปฏิบตั ิและปฏิบตั ิ
ตามแผน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการดําเนินการ ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบตั ิตามลําดับ
ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุ งแก้ไขแผนการดําเนินการ องค์ประกอบ
ดังกล่าวจะช่วยให้การวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัวดําเนินการได้โดยบรรลุเป้ าหมายที่วาง
ไว้

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
• วางแผนดูแลสุ ขภาพตามภาวะการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว
(พ 1.1 ม. 4–6/2 )
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายและเสนอแนะแนวทางการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวอย่างถูกต้องได้ (K)
2. ตระหนักถึงความสําคัญของแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว (A)
3. สื่ อสารเพื่ออธิบายแนวทางในการวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัวให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
–หลักการวางแผน
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
ดูแลสุ ขภาพของบุคคลใน
การสร้างแผนที่ความคิด*
ครอบครัว
– ขั้นตอนในการวางแผน
ดูแลสุ ขภาพของบุคคลใน
ครอบครัว
• ตรวจสอบความถูกต้องใน • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
การปฏิบตั ิกิจกรรม
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
– เขียนเรี ยงความเรื่ อง
ความสําคัญของการ
ม. 4–6*
ปฏิบัติ ตามการวางแผน
ดูแลสุขภาพของบุคคลใน
ครอบครั ว

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและ
ประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและ
ประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
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5. สาระการเรียนรู้
2. การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว (ต่อ)
2.3 ตัวอย่างการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย

ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการวางแผนดูแลสุขภาพ
ของบุคคลในครอบครัว
พูดคุยแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาในการเขียนเรี ยงความเรื่ อง แนว
ทางการจัดการวางแผนสุขภาพของบุคคลในครอบครั ว

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในคาบเรี ยนที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนประสบการณ์และภาระงานตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมาย
2. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันดูภาพหรื อวีดิทศั น์ที่สื่อถึงลักษณะของบุคคลในครอบครัวและการ
ปฏิบตั ิของบุคคลตามรายการการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว เช่น
ภาพของ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรื อญาติ ๆ ในครอบครัว แล้วให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดง
ความคิดในประเด็นต่อไปนี้
– นักเรี ยนได้ขอ้ คิดจากการดูภาพหรื อวีดิทศั น์ที่ดงั กล่าวมีความเชื่อมโยงกับเรื่ องที่
ศึกษามาล่วงหน้าอย่างไรบ้าง
(แนวคําตอบ:
– การนําหลักการและปฏิบัติตามหลักการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลใน
ครอบครั วจะมีส่วนช่ วยให้ ทุกคนในครอบครั วมีสุขภาพที่ ดีได้
– การวางแผนดูแลสุ ขภาพควรคํานึงถึงความเหมาะสมของช่วงวัยของบุคคลใน
ครอบครัว
– ฯลฯ )
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม ออกเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มรวบรวมประเด็นคําถามจากการศึกษาในเรื่ อง
ตัวอย่างการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว มาล่วงหน้า ของสมาชิกที่คล้ายคลึง
หรื อแตกต่างกัน จัดรวบรวมเป็ นหมวดหมู่หรื อข้อคําถาม เดียวกัน แล้วช่วยกันเขียนเฉลย
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คําตอบประกอบการค้นหาคําตอบจากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ม. 4–6 ในแต่ละข้อร่ วมกันโดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอประเด็นคําถามและคําตอบที่เป็ นข้อสรุ ปของ
กลุ่มหน้าชั้นเรี ยน
3. ครู อธิ บายให้ความรู ้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบสื่ อการสอนวีดิทศั น์ หรื อแผ่นภาพ แสดงความรู้
โดย
1) อธิ บายและให้ความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่ 2.3 ตัวอย่างการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคล
ในครอบครัว ในเรื่ อง ขั้นตอนการวางแผนในการเขียนแผนปฏิบตั ิการวางแผนดูแล สุ ขภาพ
ของบุคคลในครอบครัว และตัวอย่างการปฏิบตั ิในตารางการวางแผนให้ นักเรี ยนทราบ ดัง
รายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
2) ให้นกั เรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ที่ได้รับในแต่ละเรื่ องและเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
– ครู แจกใบกิจกรรม เขียนเรี ยงความเรื่ อง ความสําคัญการปฏิบัติตามการวางแผนดูแล สุขภาพของ
บุคคลในครอบครั ว ที่เตรี ยมมาหรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
ม. 4–6 ให้นกั เรี ยนแต่ละคน โดยระบุเกณฑ์การเขียนเรี ยงความที่พิจารณาจากด้านการใช้ภาษา ต้อง
ถูกต้อง มีองค์ประกอบหรื อขั้นตอนการเขียนเรี ยงความที่ครบถ้วน และมีการแสดงความคิดเห็นหรื อ
ยกตัวอย่างประกอบที่ชดั เจนให้นกั เรี ยนทราบ โดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. นักเรี ยนอาสาสมัคร 3–4 คนผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอเรี ยงความเรื่ อง ความสําคัญการปฏิบตั ิ
ตามการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวที่เขียนให้เพื่อน ๆ ฟังหน้าชั้นเรี ยน
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นต่อเรี ยงความที่นกั เรี ยนเขียน
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาค้ นคว้ าในเรื่ อง การวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว
(ต่อ) ในหัวข้อ 2.4 หน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาในการวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว
ดังรายละเอียดในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา จากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 3 ม. 4–6 หรื อจากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต
หรื อสื่ อในห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ ฯลฯ มาล่วงหน้าโดยใช้นอกเวลาเรี ยน
หรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด โดยให้เขียน
บันทึกสรุ ปย่อความรู ้ที่ได้รับ(ใช้เป็ น หลักฐานแสดงร่ องรอยการศึกษา) และเขียนประเด็นคําถามที่
สงสัยหรื อสนใจนํามาเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
3. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน มอบหมายให้ ร่วมกันสํ ารวจหน่ วยงานในชุ มชนที่สามารถ
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ขอรับคําปรึ กษาเรื่ อง การวางแผนสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยบันทึกผล
การปฏิบตั ิลงใน แบบสํารวจในกิจกรรม การสํารวจ ที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 แล้วนําผลการสํารวจมานําเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชน
เพิ่มเติมจากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้านสุขภาพ ฯลฯ
เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนและทบทวนความรู้ในเรื่ องดังกล่าว
2. นักเรี ยนควรนําความรู ้เกี่ยวกับแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชน ไปปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิในชีวติ ประจําวัน อย่างสมํ่าเสมอ และแนะนําแก่สมาชิกในครอบครัว

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงถึงสถานที่หรื อกิจกรรมที่เกิดขึ้นชุมชนในลักษณะต่าง ๆ
2. ใบกิจกรรมเรื่ อง เขียนเรี ยงความเรื่ อง ความสําคัญของการปฏิบัติตามการวางแผนดูแลสุขภาพของ
บุคคลในครอบครั ว
3. ใบกิจกรรมเรื่ อง การสํารวจ
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
6. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

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 7
การวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุ มชน และสั งคม (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 1: การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรียนรู้ ตวั เรา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การรู้จกั ไม่วา่ จะเป็ นการดูแลสุ ขภาพของตนเองหรื อการดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัวล้วนมี
ความสําคัญด้วยกันทั้งสิ้น การวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัวเป็ นสิ่ งจําเป็ นเพราะถือว่ามี
ส่ วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดาํ รงอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข ซึ่งปั จจุบนั มีหน่วยงานที่อยู่
ในสังกัดทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ที่สามารถให้คาํ ปรึ กษาในเรื่ องของการวางแผนดูแลสุ ขภาพของ
บุคคลในครอบครัวได้

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
• วางแผนดูแลสุ ขภาพตามภาวะการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน ครอบครัว
(พ 1.1 ม. 4–6/ 2)
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายและระบุหน้าที่ของหน่วยงานที่อยูใ่ นสังกัดทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ที่สามารถให้
คําปรึ กษาในเรื่ องของการวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัวอย่างถูกต้องได้ (K)
2. ตระหนักถึงความสําคัญของหน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาในการวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลใน
ครอบครัว (A)
3. สื่ อสารเพื่ออธิบายหน้าที่ของหน่วยงานที่อยูใ่ นสังกัดทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ที่สามารถให้
คําปรึ กษาในเรื่ องของการวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัวให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
–ความสําคัญ และแนวทาง
การวางแผนดูแลสุ ขภาพ
ของบุคคลในสังคม
• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบตั ิกิจกรรม สํารวจ

• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การทดสอบประจําหน่วย
การเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/ • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
การอภิปราย/การแสดงความ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
คิดเห็น/การสร้างแผนที่ความคิด*
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ • ตามดุลยพินิจของครู
ในหนังสื อเรี ยน/แบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 3 ม. 4–6*
• แบบทดสอบหลังเรี ยน
• ร้อยละ 80 ขึ้นไป
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู้ตวั เรา*/**
• แบบทดสอบประจําหน่วยการเรี ยนรู้
ที่ 1 เรี ยนรู้ตวั เรา***

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู
*/**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
***ดูรายละเอียดในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู

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

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

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู
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5. สาระการเรียนรู้
2. การวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว (ต่อ)
2.4 หน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย

พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัวด้ านโภชนาการ
เช่น การซื้ออาหารมาบริ โภคอย่างฉลาด คุม้ ค่า ให้ประโยชน์ต่อ
ร่ างกาย ที่มากที่สุดตามภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว
ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุบตั ิภยั
พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงาน
ที่ให้คาํ ปรึ กษาในการวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในคาบเรี ยนที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนความรู ้
2. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันดูภาพหรื อวีดิทศั น์ที่สื่อถึงเหตุการณ์ที่แสดงการทํางานของหน่วยงานที่
บุคลากรในสังกัดที่กาํ ลังให้คาํ ปรึ กษาหรื อให้บริ การในการวางแผนดูแลสุขภาพทั้งส่วนบุคคล
และครอบครัว เช่น โรงพยาบาลศูนย์บริ การสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด หรื อ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตําบล
– นักเรี ยนได้ขอ้ คิดจากการดูภาพหรื อวีดิทศั น์ที่ดงั กล่าวมีความเชื่อมโยงกับเรื่ องที่
ศึกษามาล่วงหน้าอย่างไรบ้าง
(แนวคําตอบ: ภาพหรื อวีดิทัศน์ ดังกล่ าวสื่ อให้ เห็นถึงหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ องกับการ
ให้ คาํ ปรึ กษาในการวางแผนดูแลสุขภาพทั้งส่ วนบุคคลและครอบครั ว)
3. ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบความรู้หลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู้ตวั เรา
โดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู หยิบสุ่มรายชื่อนักเรี ยนจํานวน 10 คนจากม้วนกระดาษรายชื่อที่เตรี ยมมาให้แต่ละคนออกมา
เฉลยคําตอบของคําถามแบบทดสอบความรู ้หลังเรี ยนในแต่ละข้อประกอบ เหตุผลที่เลือก
คําตอบดังกล่าวเรี ยงตามลําดับ โดยให้สมาชิกในห้องเรี ยนคนอื่นร่ วมแสดงความคิดเห็นต่อ
คําถามและคําตอบดังกล่าว
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2. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม ออกเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มรวบรวมประเด็นคําถามจากการศึกษาในหัวข้อ
เรื่ อง หน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาในการวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว มาล่วงหน้า
ของสมาชิกที่คล้ายคลึงหรื อแตกต่างกัน จัดรวบรวมเป็ นหมวดหมู่หรื อข้อคําถามเดียวกัน แล้ว
ช่วยกันเขียนเฉลยคําตอบประกอบการค้นหาคําตอบจากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 ในแต่ละข้อร่ วมกันโดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด
3. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอประเด็นคําถามและคําตอบที่เป็ น
ข้อสรุ ปของกลุ่มหน้าชั้นเรี ยน
4. ครู อธิ บายให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบสื่ อการสอนวีดีทศั น์ หรื อแผ่นภาพ แสดง
ความรู้ โดย
1) อธิ บายและให้ความรู้ในหัวข้อที่ 2.5 หน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาในการวางแผนดูแล
สุขภาพของบุคคลในครอบครัว ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
2) ให้นกั เรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ที่ได้รับในแต่ละเรื่ องและเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. ให้นกั เรี ยนแต่กลุ่มนําผลการปฏิบตั ิกิจกรรม สํารวจตามที่ได้รับมอบหมายในการเรี ยนที่ผา่ นมา
ออกมานําเสนอหน้าชั้นเรี ยน ตามลําดับ
2. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นและร่ วมกันสรุ ปแนวทางการปฏิบตั ิที่เหมาะสมในการเข้า
รับคําปรึ กษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้คาํ ปรึ กษาในการวางแผนดูแลสุขภาพ ของบุคคลใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบประจําหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา โดยใช้เวลาตามที่
กําหนด
2. ครู สุ่มนักเรี ยนให้ผลัดเปลี่ยนกันเฉลยคําตอบของคําถามในแบบทดสอบประจําหน่วยทีละข้อ
เรี ยงตามลําดับจนครบทุกข้อทั้งคําถามแบบเลือกตอบและแบบเขียนบรรยาย โดยให้เพื่อนร่ วม
แสดงความคิดเห็นว่าคําตอบดังกล่าวถูกต้องหรื อต้องแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร
3. ครู เฉลยคําตอบและข้อมูลประกอบเพื่อสนับสนุนคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบเพิ่มเติม
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู ้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. ครูถามคําถามเชื่อมโยงสู่ บทเรียนต่ อไป เพื่อกระตุน้ ความสนใจให้นกั เรี ยนต้องการที่จะเรี ยนรู ้และ
ค้นหาคําตอบที่จะได้ศึกษาในเนื้อหาที่จะได้ศึกษา ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
ดังนี้
– นักเรี ยนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการพักอาศัยอยูร่ ่ วมกันของนักเรี ยน หรื อนักศึกษาชายหญิง
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ในหอพักอย่างอิสระ
(แนวคําตอบ: เป็ นพฤติกรรมที่ ไม่ เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยและยังเป็ นการเอือ้ ให้
เกิดปั ญหาพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศได้ ง่าย เช่ น การมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์
โดยไม่ พึงประสงค์ การทําแท้ งที่ผิดกฎหมาย เป็ นต้ น )
3. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าในหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว ในเรื่ อง วัยรุ่ น
กับปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ ในหัวข้อย่อยที่ 1 เรื่ องปัจจัยทางสังคมที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ และหัวข้อย่อยที่ 2 ลักษณะและผลกระทบของปัจจัยทางสังคมที่ส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 3 ม. 4–6 และจากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้า ผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต
หรื อสื่ อในห้องสมุดของโรงเรี ยนศูนย์ ข้อมูลด้านสุขภาพ ฯลฯ มาล่วงหน้า โดยให้เขียนบันทึก
สรุ ปย่อความรู ้ที่ได้รับ (ใช้เป็ นหลักฐานแสดงร่ องรอยการศึกษา)

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในสังคมและ
หน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม
เพิ่มเติมจากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนและทบทวนความรู ้ในเรื่ องดังกล่าว
2. นักเรี ยนควรนําความรู ้เกี่ยวกับแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในสังคมและ
หน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาในการวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม
ไปปฏิบตั ิในชีวติ ประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ และแนะนําแก่สมาชิกในครอบครัว

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั เรา
2. แบบทดสอบประจําหน่วย หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู้ตวั เรา
3. ภาพแสดงตัวอย่างแสดงลักษณะของบุคคลในวัยต่าง ๆ รู ปแบบต่าง ๆ ของกิจกรรมการออกกําลังกาย รู ปแบบของกิจกรรมในชุมชนและสังคม อุบตั ิภยั ที่เกิดขึ้นในลักษณะต่าง ๆ
4. วิดีทศั น์ที่สื่อถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบตั ิภยั ในลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งใน
ชุมชนเมืองหรื อในสังคมชนบท
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช
จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
7. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 2

ชีวติ และครอบครัว

3 ชั่วโมง

ผังมโนทัศน์ เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ ายภาระงาน
ความรู้

วัยรุ่ นกับปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ

ทักษะ/กระบวนการ
1. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพื่ออธิบายความหมาย ความสําคัญ
ของปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
ลักษณะและผลกระทบของปั จจัยสังคมที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ แนวทางในการป้ องกันปั จจัย
ทางสังคมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ ค่านิยม
ทางเพศเหมาะสมต่อการดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมไทย
และค่านิยมทางเพศตามแบบวัฒนธรรมอื่นที่เหมาะสม
ควรนํามาใช้ในสังคมไทย
2. ความสามารถในการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า

ชีวติ และ
ครอบครัว

คุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ และมีระเบียบวินยั ใน
การศึกษา และร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
ความสําคัญของปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
เสี่ ยงทางเพศ ลักษณะและผลกระทบของปัจจัยสังคม
ที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ แนวทางใน
การป้ องกันปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
เสี่ ยงทางเพศ ค่านิยมทางเพศเหมาะสมต่อการดําเนิน
ชีวิตตามวัฒนธรรมไทย และค่านิยมทางเพศตามแบบ
วัฒนธรรมอื่นที่เหมาะสมควรนํามาใช้ในสังคมไทย
2. ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่ อง ความสําคัญของปัจจัย
ทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ ลักษณะ
และผลกระทบของปัจจัยสังคมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
เสี่ ยงทางเพศ แนวทางในการป้ องกันปั จจัยทางสังคมที่
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ค่านิยมทางเพศ
เหมาะสมต่อการดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมไทย และ
ค่านิยมทางเพศตามแบบวัฒนธรรมอื่นที่เหมาะสมควร
นํามาใช้ในสังคมไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ศึกษาและปฏิบตั ิกรรมการเรี ยนรู ้ในเรื่ อง วัยรุ่ นกับปั จจัยทางสังคมที่ ส่งผลต่ อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
2. ปฏิบตั ิกิจกรรมการวางแผนจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริ มความปลอดภัยทางเพศในที่พกั อาศัย โรงเรี ยนหรื อชุมชนสําหรับวัยรุ่ นและบุคคลทัว่ ไป
และการเขียนคําขวัญ เชิญชวนการปฏิบตั ิตนตามค่านิยมทางเพศที่ดีในโรงเรี ยนหรื อชุมชน
3. ปฏิบตั ิกิจกรรม เขียนเรี ยงความเรื่ อง ผลกระทบจากพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรม เขียนคําขวัญ เชิญชวนให้บุคคลปฏิบตั ิตนตามค่านิยมทางเพศที่ดีในโรงเรี ยนหรื อชุมชน
5. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตอบคําถามประจําหน่ วยการเรี ยนรู้
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กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพือ่ เน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง
(Backward Design Template)
.

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2: ชีวติ และครอบครัว
ขั้นตอนที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน (Design Result)
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
– วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่ องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ (พ 2.1 ม. 4–6/2)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนจะเข้ าใจ
ว่ า…
1. ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทาง
เพศมีหลายรู ปแบบเป็ นต้นว่า การเช่าที่อยูอ่ าศัย
อยูอ่ ย่างอิสระ การนัดพบปะสังสรรค์กลางคืน
ของวัยรุ่ น หรื อการเที่ยวต่างจังหวัดเฉพาะกลุ่ม
เป็ นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดปั ญหา
พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศของวัยรุ่ นในปัจจุบนั
โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาและวัย
อันควร ซึ่งก่อให้เกิดปั ญหาต่อวัยรุ่ นเองโดยตรง
และสังคมโดยรวม
2. การป้ องกันปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศนั้น วัฒนธรรมที่ดีงาม
ของสังคมไทยที่สงั่ สมมายาวนาน จะช่วย
ส่งเสริ มให้ชีวิตมีคุณค่าเหมาะสมต่อการดําเนิน
ชีวิตที่วยั รุ่ นควรนําไปปฏิบตั ิ
3. ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมต่อการดําเนินชีวิต
ตามวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ค่านิยมรักนวลสงวน
ตัว ค่านิยมการให้เกียรติและการวางตัว และ
ค่านิยมการสร้างคุณค่าความดีงามในจิตใจ
4. ค่านิยมทางเพศตามแบบวัฒนธรรมอื่นที่
เหมาะสมควรนํามาใช้ในสังคมไทย ได้แก่
ค่านิยมความเสมอภาคทางเพศ ค่านิยมการให้
อิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คําถามสํ าคัญที่กระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจที่
คงทน
– นักเรี ยนรู ้ไหมว่าสิ่ งสําคัญในการรู ้เท่าทันปัจจัยทาง
สังคมส่งผลดีต่อเรื่ องเพศอย่างไร
– นักเรี ยนคิดว่าถ้านักเรี ยนจําเป็ นต้องเช่าหอพัก
เพื่ออยูอ่ าศัยควรปฏิบตั ิตนให้ปลอดภัยทางเพศ
อย่างไร
– นักเรี ยนมีแนวทางปฏิบตั ิให้เกิดความปลอดภัย
ทางเพศขณะเที่ยวงานสังสรรค์กลางคืนอย่างไร
– นักเรี ยนมีหลักที่จะเลือกรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติ
ในเรื่ องเพศมาปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมได้อย่างไร
– วัยรุ่ นชายและหญิงควรมีการวางตัวที่เหมาะสม ใน
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างไร
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เรื่ องเพศ ค่านิยมการจัดพื้นที่การให้บริ การ
เฉพาะสตรี ค่านิยมการให้ความสําคัญในเรื่ อง
ความปลอดภัยทางเพศสําหรับสตรี และค่านิยม
ใน เรื่ องความซื่อสัตย์ต่อคู่สมรส
ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะนําไปสู่ ความ
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้น้ ี นักเรี ยนจะ รู้ ว่า… เข้ าใจทีค่ งทน
1. คําสําคัญ ได้แก่ พฤติกรรม พฤติกรรมเสี่ ยงทาง • เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนควรมีทักษะ
เพศ ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทาง
และสามารถที่จะ…
เพศ ค่านิยมทางเพศ
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของปัจจัย
2. พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรื ออาการที่แสด
ทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
ทางร่ างกาย ความคิด และความรู ้สึกเพือ่ ตอบสนอง 2. อธิ บายลักษณะ ผลกระทบ ของปั จจัยทางสังคม
ต่อสิ่ งเร้า
ที่ส่งผลพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
3. พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ หมายถึง การกระทํา
3. อธิบายถึงแนวทางในการป้ องกันปัจจัยทางสังคม
หรื ออาการที่แสดงออกทางร่ างกายความคิด
ที่ส่งผลพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
และความรู ้สึก เพื่อตอบสนองต่อสิ่ งเร้าทางเพศ 4. อธิ บายและระบุค่านิยมทางเพศที่เหมาะสม
และมีโอกาสที่จะได้รับความทุกข์ ความ
ต่อการดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมไทย
เดือดร้อน หรื อเป็ นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ 5. อธิบายและระบุค่านิยมทางเพศตามแบบ
4. ปั จจัยทางสังคมที่ ส่งผลต่ อพฤติกรรมเสี่ ยง
วัฒนธรรมอื่นที่เหมาะสมควรนํามาใช้ใน
หมายถึง สภาวการณ์ต่าง ๆทางสังคมที่เอื้อต่อการ
สังคมไทย
สนับสนุนให้วยั รุ่ นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
6. ร่ วมฝึ ก/หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองและ
เหมาะสม จนส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุ ขภาพ
เป็ นหมู่คณะเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ในเรื่ องวัยรุ่ น
5. ค่ านิยมทางเพศ หมายถึง แนวคิดหรื อวิธีการปฏิบตั ิ
กับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยง
เกี่ยวกับเรื่ องเพศ
ทางเพศ
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ขั้นที่ 2 หลักฐานในการประเมินเพือ่ แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ ตามที่กาํ หนด (Assessment Evidence)
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
– ศึกษาความหมายและความสําคัญในเรื่ อง วัยรุ่ นกับปั จจัยทางสังคมที่ ส่งผลต่ อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
– ศึกษาและนําเสนอความหมายและความสําคัญของปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
ลักษณะและผลกระทบของปั จจัยทางสังคมที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ และแนวทางการป้ องกัน
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนเรี ยงความเรื่ อง ผลกระทบจากพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
– ศึกษาและนําเสนอความหมายและแนวทางในการนําค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมต่อการดําเนินชีวติ ตาม
วัฒนธรรมไทยไปปฏิบตั ิ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในการวางแผนจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริ มความปลอดภัยทางเพศในที่พกั
อาศัย โรงเรี ยน หรื อชุมชนสําหรับวัยรุ่ นและบุคคลทัว่ ไป การเขียนคําขวัญเชิญชวนการปฏิบตั ิตนตาม
ค่านิยมทางเพศที่ดีในโรงเรี ยนหรื อชุมชนจัดแสดงบนป้ ายนิเทศ
– ศึกษาความหมายและความสําคัญของความหมายและแนวทางในการนําค่านิยมทางเพศตามแบบวัฒนธรรมอื่น
ที่เหมาะสมควรนํามาใช้ในสังคมไทย
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง เขียนระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ ผลกระทบปั จจัยทางสังคมที่ ส่งผลต่ อ

พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง เขียนคําขวัญ เชิญชวนการปฏิบตั ิตนตามค่านิยมทางเพศที่ดีในโรงเรี ยนหรื อชุมชน
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
• วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– การสนทนาซักถามโดยครู
– การวัดและประเมินผลด้านความรู ้

• เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– แบบบันทึกการสนทนา
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน
– แบบทดสอบหลังเรี ยน
– แบบทดสอบประจําหน่วย
– แบบทดสอบกลางภาค

– แบบวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ

– การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

อันพึงประสงค์

3. สิ่ งที่ม่ ุงประเมิน
– ความหมายในการอธิบาย ชี้แจง แปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และนําไปใช้ การมี
มุมมองที่หลากหลาย การให้ความสําคัญและใส่ใจในความรู้สึกของผูอ้ ื่น และการรู ้จกั ตนเอง
– ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพที่ให้ความสําคัญทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาญ

75

– ความสามารถในการวางแผนปฏิบตั ิ แสดงความคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และ
ทักษะที่จะช่วยส่งเสริ มป้ องกันผลกระทบจากปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ การ
วางแผนชีวิต และการสร้างครอบครัว และเพศสัมพันธ์กบั ความปลอดภัย
ขั้นที่ 3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้
• หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว
( 3 ชั่วโมง)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 8: วัยรุ่ นกับปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 9: วัยรุ่ นกับปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท่ี 10: วัยรุ่ นกับปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ (ต่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8
วัยรุ่ นกับปัจจัยทางสั งคมทีส่ ่ งผลต่ อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
สาระการเรียนรู้ ที่ 2: ชีวติ และครอบครัว
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ปัจจัยทางสังคมหลายรู ปแบบ เช่น การเช่าที่อยูอ่ าศัย การนัดพบปะสังสรรค์กลางคืน หรื อการเที่ยว
ต่างจังหวัดเฉพาะกลุ่ม รู ปแบบเหล่านี้เป็ นปัจจัยทางสังคมสําคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดปั ญหาพฤติกรรมเสี่ ยง
ทางเพศของวัยรุ่ นในปั จจุบนั โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาและวัยอันควร
ปัจจุบนั ในการป้ องกันปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศนั้นมีหลายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน แต่การดําเนินงานดังกล่าวยังไม่ประสบความสําเร็ จมากนัก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า
การปฏิบตั ิจริ งขึ้นอยูก่ บั ตัววัยรุ่ นเอง ซึ่งเป็ นสิ ทธิ ส่วนบุคคล ปราศจากการบังคับทางกฎหมาย ซึ่งความ
เหมาะสมถูกต้องนั้นขึ้นอยูก่ บั ความสอดคล้องกับสภาพของวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยที่สงั่ สมมา

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

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศในวัยรุ่ น
อย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายและระบุลกั ษณะตลอดจนผลกระทบของปั จจัยทางสังคมที่นาํ ไปสู่ปัญหาพฤติกรรมเสี่ ยงทาง
เพศในวัยรุ่ นอย่างถูกต้องได้ (K, P)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศในวัยรุ่ น (A)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ทดสอบความรู ้พ้นื ฐาน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
ชีวิตและครอบครัว

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบทดสอบก่อนเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
ชีวิตและครอบครัว*/**

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
–

• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/ คุณภาพ 4 ขึ้นไป
– ความหมายและ
การสร้างแผนที่ความคิด*
ความสําคัญของปัจจัยทาง
สังคมที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
– ลักษณะ ผลกระทบและ
แนวทางในการป้ องกัน
ปัจจัยทางสังคมที่
ก่อให้เกิด พฤติกรรมเสี่ ยง
ทางเพศ
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
• ตามดุลยพินิจของครู
• ตรวจสอบความถูกต้อง
หนังสื อเรี ยน/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
ของการปฏิบตั ิกิจกรรม
เขียนเรี ยงความเรื่ อง
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
ผลกระทบจากพฤติกรรม
ม. 4–6*
เสี่ ยงทางเพศ
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู
*/**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

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

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
• วัยรุ่นกับปัจจัยทางสั งคมที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
1. ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
2. ลักษณะและผลกระทบของปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ นไทยในสังคม
ปั จจุบนั
ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสังคมที่ส่ง
ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
การเขียนคําขวัญเชิญชวนการปฏิบตั ิตนตามค่านิยมทางเพศที่ดีในโรงเรี ยน
หรื อชุมชน
รวบรวมและเปรี ยบเทียบข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับปั ญหาพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุ่ นไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมาร่ วมกัน
เพื่อทบทวนประสบการณ์และภาระงานตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมาย
2. ครู แจกแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว ให้นกั เรี ยนเพื่อ
ตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจพื้นฐานโดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู สุ่มนักเรี ยน 10 คนให้เฉลยคําตอบแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ชีวิตและ
ครอบครัว เรี ยงตามลําดับข้อโดยให้เหตุผลที่เลือกคําตอบดังกล่าวประกอบและเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิม่ เติม
2. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบและระบุเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู้ใน
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัวในหัวข้อที่ 1 เรื่ องปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
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เสี่ ยงทางเพศ และหัวข้อที่ 2 ลักษณะและผลกระทบของปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
3.ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม โดย
1) สมาชิกในแต่ละกลุ่มนําคําถามในประเด็นที่ตนเองสงสัย เพื่อเตรี ยมไว้แลกเปลี่ยนขอรับ
ความรู ้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถามและคําตอบ จากการศึกษา
ในหัวข้อที่ 1 เรื่ องปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ และหัวข้อที่ 2
ลักษณะและผลกระทบของปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ ที่ศึกษา
มาล่วงหน้า มานําเสนอแลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มคําถาม
ร่ วมกัน
2) ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําถามในประเด็นที่สมาชิกภายใน
กลุ่มสงสัยและต้องการขอรับความรู้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็น
คําถาม และคําตอบเขียนลงบนกระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน
3) นักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบประเด็นคําถามที่สงสัยเพื่อเตรี ยมไว้ขอรับความรู ้จากครู มา
เปรี ยบเทียบเชื่อมโยงกับกับคําตอบที่ตรงกับของประเด็นที่นกั เรี ยนได้เขียนสรุ ปไว้
4. ครู อธิ บายให้ความรู ้ความเข้าใจเพิม่ เติมประกอบสื่ อการสอนวิดีทศั น์หรื อแผ่นภาพแสดงความรู ้ใน
เรื่ อง วัยรุ่ นกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศตามลําดับ โดย
1) ครู อธิ บายและให้ความรู ้ในหัวข้อ 1.ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
ครอบคลุมหัวข้อย่อยที่ 1 ความหมายของปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
และหัวข้อย่อยที่ 2 ความสําคัญของปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ และ
ความรู ้ในหัวข้อ 2. ลักษณะและผลกระทบของปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยง
ทางเพศ ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ พลศึกษา 3 ม. 4–6
2) ครู สุ่มนักเรี ยนสรุ ปความรู้ที่ได้รับในแต่ละเรื่ องโดยให้นกั เรี ยนสรุ ปเนื้อหาโดยย่อ หรื อ
ตอบคําถามร่ วมกัน ในประเด็นต่อไปนี้
– พฤติกรรม พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ และปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทาง
เพศ แต่ละคํามีความหมายอย่างไร
( แนวคําตอบ:
–พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรื ออาการที่ แสดงออกทางร่ างกาย ความคิด และ
ความรู้ สึก เพื่อตอบสนองต่ อสิ่ งเร้ า
– พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ หมายถึง การกระทําหรื ออาการที่แสดงออกทางร่ างกาย
ความคิด และความรู้ สึกเพื่อตอบสนองต่ อสิ่ งเร้ าทางเพศ และมีโอกาสที่ จะได้ รับ
ความทุกข์ ความเดือดร้ อนหรื อเป็ นอันตรายต่ อชี วิตและสุขภาพ
– ปั จจัยทางสังคมที่ผลต่ อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ หมายถึง สภาวการณ์ ต่าง ๆ ทาง
สังคมที่เอือ้ ต่ อการสนับสนุนให้ วยั รุ่ นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ เหมาะสม จนส่ งผล
กระทบต่ อชี วิตและสุขภาพ )
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– ปัจจัยทางสังคมในเรื่ องใดบ้างที่ปัจจุบนั พบว่านําไปสู่ปัญหาพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
ของวัยรุ่ น
( แนวคําตอบ: ปั จจัยทางสังคมที่พบว่ านําไปสู่ปัญหาพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
ของวัยรุ่ น ได้ แก่ การเช่ าที่อยู่อาศัยอยู่อย่ างอิสระ การนัดพบปะสังสรรค์ กลางคืน
ของวัยรุ่ น การเที่ยวต่ างจังหวัดเฉพาะกลุ่ม )
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. ครู แจกใบกิจกรรม เขียนเรี ยงความเรื่ อง ผลกระทบจากพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ ที่เตรี ยมมา
หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยให้นกั เรี ยน
ปฏิบตั ิกิจกรรม ดังกล่าวภายในเวลาที่กาํ หนด
2. นักเรี ยนอาสาสมัครประมาณ 3–4 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรม
โดยครู และเพื่อนนักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมดังกล่าว
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ครู สุ่มนักเรี ยน 2–4 คน ให้ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการเขียนเรี ยงความเรื่ อง ผลกระทบจาก
พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ ให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรี ยน
2. นักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการนําเสนอเนื้อหาและความ
สมเหตุสมผลในการเขียนเรี ยงความของเพื่อน
3. ครู ให้คาํ แนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการเขียนเรี ยงความเรื่ อง ผลกระทบจากพฤติกรรม
เสี่ ยงทางเพศ และให้นาํ ผลงานการเขียนมาจัดป้ ายนิเทศร่ วมกัน
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู ้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าในหัวข้อที่ 3 . แนวทางในการป้ องกันปัจจัยทางสังคมที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ จากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต
หรื อสื่ อในห้องสมุดของโรงเรี ยนศูนย์ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ ฯลฯ มาล่วงหน้าโดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อ
ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด และให้เขียนประเด็น
คําถามที่สงสัยหรื อ สนใจนํามาเสนอเป็ นประเด็นคําถามในการเรี ยนต่อไป และเขียนข้อคําถาม
พร้อมเฉลยคําตอบที่เกี่ยวข้องมาคนละอย่างน้อย 5 ข้อ และใช้เป็ นหลักฐานร่ องรอยผลการศึกษา โดย
นํามาเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนปฏิบัตกิ จิ กรรมวางแผนจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้ างเสริ มความปลอดภัยทางเพศ
โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่ม ละ 5–6 คน ร่ วมกันวางแผนจัดกิจกรรม/โครงการรณรงค์สร้างเสริ มความ
ปลอดภัยทางเพศในที่พกั อาศัย โรงเรี ยน หรื อชุมชนสําหรับวัยรุ่ นและบุคคลทัว่ ไป และบันทึกผลการ
ปฏิบตั ิลงในแบบบันทึกกิจกรรม/โครงการ ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้ หรื อในแบบ
ฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยนําผลการปฏิบตั ิกิจกรรมดังกล่าวมา
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นําเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
– นักเรี ยนควรนําความรู้ในเรื่ อง วัยรุ่ นกับปั จจัยทางสังคมที่ ส่งผลต่ อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
ที่ได้ศึกษาผ่านมาไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในครอบครัวของตนเอง เพื่อเป็ นการช่วยเสริ มสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าวให้ถูกต้องและสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แบบทดสอบความรู ้ก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
2. ภาพแสดงตัวอย่างปั ญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่ น
3. ภาพแสดงปัจจัยและสถานการณ์เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น
4. ใบกิจกรรม เรื่ อง เขียนเรี ยงความเรื่ อง ผลกระทบจากพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา3ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
7. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

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

(ครู ผสู้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 9
วัยรุ่ นกับปัจจัยทางสั งคมทีส่ ่ งผลต่ อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 2: ชีวติ และครอบครัว
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การป้ องกันปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ แม้ในปัจจุบนั จะมีหลายหน่วยงานได้
เข้ามารับผิดชอบรับผิดชอบมากขึ้น แต่ การดําเนินงานดังกล่าวก็ยงั ไม่ประสบความสําเร็ จมากนัก ทั้งนี้อาจเป็ น
เพราะว่าการป้ องกันที่ได้ผลอย่างชัดเจน จะต้องมาจากปฏิบตั ิจริ งของวัยรุ่ นเองเป็ นสําคัญ โดยต้องเป็ นผูร้ ู้จกั ที่
จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศของตนเองให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่ องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ (พ 2.1 ม. 4–6/2)
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายแนวทางในการป้ องกันปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศของวัยรุ่ นอย่างถูกต้อง
ได้ (K)
2. อธิ บายและวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศของวัยรุ่ นอย่าง
ถูกต้องได้ (K, P)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและปฏิบตั ิตามแนวทางในการป้ องกันปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ (A)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
– ปัจจัยในแต่ละปัจจัยที่
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/ 4 ขึ้นไป
เกี่ยวข้องการนํามาใช้เป็ น
การสร้างแผนที่ความคิด*
แนวทางในการป้ องกัน
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
• ตรวจสอบความถูกต้อง
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
ของการปฏิบตั ิกิจกรรม
วางแผนจัดกิจกรรมรณรงค์
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6*
สร้ างเสริ มความปลอดภัย
ทางเพศ

• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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5. สาระการเรียนรู้
• วัยรุ่ นกับปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ (ต่อ)
3. แนวทางในการป้ องกันปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์

ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทาง
สังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางสังคม
การเขียนข้อสรุ ประดมความคิดเห็นวิเคราะห์ผลกระทบปัจจัย
ทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
รวบรวมข้อมูลนํามาใช้เปรี ยบเทียบแสดงอัตราการเกิดปัญหา
ทางสังคมที่เป็ นผลสื บเนื่องมาจากพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนประสบการณ์และภาระงานตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมายโดยให้แต่ละกลุ่ม
ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมวางแผนจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้ างเสริ มความ
ปลอดภัยทางเพศ ตามที่มอบหมายในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมของแต่ละกลุ่มและแนวทางใน
การนําผลการปฏิบตั ิกิจกรรมดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู นาํ แผ่นภาพที่สื่อถึงพฤติกรรมของบุคคลหรื อลักษณะของสถานที่ที่จดั เป็ นปัจจัยทางสังคม
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ ตัวอย่างเช่น
ภาพที่ 1 ภาพแสดงการดําเนินรายการการให้ความรู ้เรื่ องเพศศึกษาโดยแพทย์ผา่ นสื่ อ
โทรทัศน์หรื อการจัดอภิปราย
ภาพที่ 2 ภาพแสดงการแต่งกายของวัยรุ่ นในงานตามประเพณี ทอ้ งถิ่น
ภาพที่ 3 ภาพแสดงกลุ่มวัยรุ่ นร่ วมกันออกกําลังกายหรื อเล่นกีฬาในสนามกีฬาหรื อในสถานที่
จัดไว้
ภาพที่ 4 ภาพแสดงการจับกลุ่มของวัยรุ่ นในการร่ วมกลุ่มท่องเที่ยวในต่างจังหวัด
โดยให้นกั เรี ยนวิเคราะห์วา่ แต่ละภาพที่ครู นาํ มาให้นกั เรี ยนดู มีความเกี่ยวข้องและ
เชื่อมโยงกับ เรื่ อง แนวทางในการป้ องกันปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
ตามที่นกั เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างไร
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(หมายเหตุ: การนําเสนอภาพ ครู สามารถเลือกภาพที่ใช้ในขั้นสร้างความสนใจได้ตามความ
เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอนได้)
2. ครู สุ่มนักเรี ยน 4 คน ให้แต่ละคนแสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห์ภาพคนละภาพ ตามลําดับ
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม โดย
1) สมาชิกในแต่ละกลุ่มนําคําถามในประเด็นที่ตนเองสงสัย เพื่อเตรี ยมไว้แลกเปลี่ยนขอรับ
ความรู้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถามและคําตอบ จากการศึกษา
ในหัวข้อที่ 3 เรื่ อง แนวทางในการป้ องกันปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทาง
เพศ ที่ศึกษามาล่วงหน้า มานําเสนอแลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม เพื่อ
จัดกลุ่มคําถามร่ วมกัน
2) ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําถามในประเด็นที่สมาชิกภายใน
กลุ่มสงสัยและต้องการขอรับความรู ้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็น
คําถาม และคําตอบเขียนลงบนกระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน
3) นักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบประเด็นคําถามที่สงสัยเพื่อเตรี ยมไว้ขอรับความรู ้จากครู
มาเปรี ยบเทียบเชื่อมโยงกับกับคําตอบที่ตรงกับของประเด็นที่นกั เรี ยนได้เขียนสรุ ปไว้
2. ครู อธิ บายให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบสื่ อการสอน วิดีทศั น์หรื อแผ่นภาพแสดงความรู ้ใน
เรื่ อง วัยรุ่ นกับปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ ตามลําดับโดย
– ครู อธิ บายและให้ความรู ้ในหัวข้อ 3. แนวทางในการป้ องกันปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 3 ม. 4–6 และให้แนวคําตอบเชื่อมโยงกับทั้ง 4 ภาพตามที่ครู นาํ มาให้นกั เรี ยน
วิเคราะห์ในขั้นนําเข้าสู่บทเรี ยนเพื่อสร้างความสนใจที่ผา่ นมา
( แนวคําตอบ:
–ภาพที่ 1 แสดงถึงความสําคัญของการให้ ความรู้ ทางเพศศึกษาต้ องเป็ นการให้ ความรู้ ที่
ถูกต้ องโดยผู้ที่มีความรู้ และตรงไปตรงมา
– ภาพที่ 2 แสดงถึงความสําคัญของการปฏิบัติตนของวัยรุ่ นที่ควรปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
– ภาพที่ 3 แสดงถึงความสําคัญของสถานที่ออกกําลังกายและสนามกีฬาที่มีต่อวัยรุ่ น
– ภาพที่ 4 แสดงถึงการใช้ เวลาว่ างของวัยรุ่ นในการท่ องเที่ยว แม้ จะเป็ นกิจกรรมที่
จัดเป็ นปั จจัยทางสังคมประการหนึ่งที่อาจส่ งผลให้ เกิดความเสี่ ยงทางเพศแต่
วัยรุ่ นสามารถที่ จะป้ องกันปั จจัยดังกล่ าวได้ โดยต้ องบอกให้ พ่อแม่
ผู้ปกครองทราบก่ อน เพื่อที่ผ้ ใู หญ่ จะได้ ให้ คาํ แนะนําการปฏิบัติที่เหมาะสม
ซึ่ งหากวัยรุ่ นนําไปปฏิบัติจะช่ วยให้ ลดความเสี่ ยงทางเพศลงได้ )
3. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ครู ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอข้อสรุ ปแนวทางการปฏิบตั ิตน
เพื่อป้ องกันปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความเสี่ ยงทางเพศ
2. ครู ให้คาํ แนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบตั ิตนเพื่อป้ องกันปัจจัยทางสังคมที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมความเสี่ ยงทางเพศเพิ่มเติม
ขั้นที่ 5: สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู ้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าในหัวข้อที่ 4 . ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมต่อการดําเนิน
ชีวิตตามวัฒนธรรมไทย และหัวข้อที่ 5 . ค่านิยมทางเพศตามแบบวัฒนธรรมอื่นที่เหมาะสมควร
นํามาใช้ในสังคมไทยจากสื่ อหรื อแหล่งการ เรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต
หรื อสื่ อในห้องสมุดของโรงเรี ยนศูนย์ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ ฯลฯ มาล่วงหน้า โดยให้เขียน
ประเด็นคําถามที่สงสัยหรื อสนใจนํามาเสนอเป็ นประเด็นคําถามในการเรี ยนต่อไป และ
เขียนข้อคําถามพร้อมเฉลย คําตอบที่เกี่ยวข้องมาคนละอย่างน้อย 5 ข้อ และใช้เป็ นหลักฐาน
ร่ องรอยผลการศึกษา โดยนํามาเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
3. มอบหมายให้ แต่ ละกลุ่มร่ วมกันปฏิบัตกิ จิ กรรม เขียนคําขวัญ ดังรายละเอียดในใบกิจกรรมที่
ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมนอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่
สถานศึกษากําหนด แล้วนําผลการปฏิบตั ิมานําเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
4. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาทบทวนความรู้ความเข้ าใจในเนื้อหาหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยน
รู ้ตวั เรา และหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัวจนจบเนื้อหา ดังรายละเอียดในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 มาล่วงหน้า เพือ่ เข้ ารับการทดสอบ
กลางภาคในการเรี ยนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
– นักเรี ยนควรนําความรู ้ในเรื่ อง แนวทางในการป้ องกันปั จจัยทางสังคมที่ ส่งผลต่ อพฤติกรรมความ
เสี่ ยงทางเพศ ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน รวมถึงนําความรู้ดงั กล่าวไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัวหรื อบุคคลอื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผ่นภาพที่สื่อถึงพฤติกรรมของบุคคลหรื อลักษณะของสถานที่ที่จดั เป็ นปัจจัยทางสังคม
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
2. ใบกิจกรรมเรื่ อง วางแผนจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้ างเสริ มความปลอดภัยทางเพศ
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3. ใบกิจกรรมเรื่ อง เขียนคําขวัญ
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
6. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

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

(ครู ผสู้ อน)

88

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 10
วัยรุ่นกับปัจจัยทางสั งคมทีส่ ่ งผลต่ อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 2: ชีวติ และครอบครัว
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ค่ านิยมทางเพศ หมายถึง แนวคิดหรื อวิธีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับเรื่ องเพศ การมีค่านิยมทางเพศที่เหมาะสม
จะนํามาซึ่งการปฏิบตั ิหรื อมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและเกิดผลดีต่อสุ ขภาพและเป็ นที่ยอมรับของสังคม
ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมต่อการดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ค่านิยมการรักนวลสงวนตัว
ค่านิยมการให้เกียรติและการวางตัว และค่านิยมการสร้างคุณค่าความดีงามในจิตใจ ตลอดจนค่านิยมทางเพศ
ตามแบบวัฒนธรรมอื่นที่เหมาะสมควรนํามาใช้ในสังคมไทย เช่น ค่านิยมความเสมอภาคทางเพศ ค่านิยมการ
ให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องเพศ ค่านิยมการจัดพื้นที่การให้บริ การเฉพาะสตรี ค่านิยมการ
ให้ความสําคัญในเรื่ องความปลอดภัยทางเพศสําหรับสตรี และค่านิยมในเรื่ องความซื่อสัตย์ต่อคู่สมรส ซึ่ง
การศึกษาในเรื่ องของค่านิยมทางเพศดังกล่าวจะช่วยให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจและนําไปสู่การปฏิบตั ิที่จะช่วย
ส่งเสริ มให้ชีวิตมีคุณค่าและดํารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
• วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่ องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ (พ 2.1 ม. 4–6/2)
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของค่านิยมทางเพศอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายและระบุค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมต่อการดําเนินการชีวิตตามวัฒนธรรมไทยอย่างถูกต้องได้
(K, P)
3. อธิ บายความหมายและความสําคัญของค่านิยมทางเพศตามแบบวัฒนธรรมอื่นที่เหมาะสมควรนํามาใช้
ในสังคมไทยอย่างถูกต้องได้ (K)
4. ตระหนักถึงความสําคัญของค่านิยมทางเพศที่ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นที่เหมาะสมต่อการ
ดําเนินการชีวิต (A)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
– ความหมายและ
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
ความสําคัญของค่านิยม
การสร้างแผนที่ความคิด*
ทางเพศ
–ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสม
ตามวัฒนธรรมไทย
– ค่านิยมทางเพศตามแบบ
วัฒนธรรมอื่นที่
เหมาะสมควรนํามาใช้
ในสังคมไทย
• ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการปฏิบตั ิกิจกรรม
เขียนคําขวัญ
• ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการทดสอบ
ประจําหน่วยการเรี ยนรู้
ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ตามดุลยพินิจของครู

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6*
• แบบทดสอบหลังเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2
ชีวิตและครอบครัว**
• แบบทดสอบประจําหน่วยการเรี ยนรู้
ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว***
• แบบทดสอบกลางภาค****

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู
**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
***ดูรายละเอียดในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
**** ครู ผสู ้ อนสามารถคัดเลือกสําเนาข้อคําถามได้จากคลังข้อสอบออนไลน์ ของบริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

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

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
• วัยรุ่ นกับปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ (ต่อ)
4. ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมต่อการดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมไทย
5. ค่านิยมทางเพศตามแบบวัฒนธรรมอื่นที่เหมาะสมควรนํามาใช้ในสังคมไทย

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย

ศึกษาเปรี ยบเทียบค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทยในอดีต
กับปัจจุบนั
ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางเพศที่
เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น
พูดคุยแสดงความคิดเห็นในเรื่ อง ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมตาม
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนประสบการณ์และภาระงานตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมาย
2. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันดูภาพหรื อวีดิทศั น์ที่สื่อถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสดงออกของคนใน
สังคมไทยในปัจจุบนั ที่แสดงออกถึงการมีค่านิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น
ทั้งในลักษณะที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม ที่เตรี ยมมาแล้วให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นที่วา่
– นักเรี ยนได้ขอ้ คิดจากการดูภาพหรื อวีดิทศั น์ที่ดงั กล่าวมีความเชื่อมโยงกับเรื่ องที่ศึกษามา
ล่วงหน้าอย่างไรบ้าง
(แนวคําตอบ: ภาพหรื อวีดิทัศน์ ดังกล่ าวสื่ อให้ เห็นถึงการแสดงออกถึงการมีค่านิยมทางเพศ
ของผู้คนในสังคมทั้งที่เหมาะสมและไม่ เหมาะสม)
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3. ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบความรู้หลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
โดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด
(หมายเหตุ: การนําเสนอภาพหรื อวีดิทศั น์ ครู สามารถเลือกจํานวนภาพหรื อเวลาที่ใช้วีดิทศั น์ในขั้นสร้าง
ความสนใจได้ตามความเหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอนได้)
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม โดย
1) สมาชิกในแต่ละกลุ่มนําคําถามในประเด็นที่ตนเองสงสัย เพื่อเตรี ยมไว้แลกเปลี่ยนขอรับ
ความรู ้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถามและคําตอบ จากการศึกษา
ในหัวข้อที่ 4 . ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมต่อการดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมไทย และหัวข้อที่ 5 .
ค่านิยมทางเพศตามแบบวัฒนธรรมอื่นที่เหมาะสมควรนํามาใช้ในสังคมไทยที่ศึกษามาล่วงหน้า
มานําเสนอแลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มคําถามร่ วมกัน
2) ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําถามในประเด็นที่สมาชิกภายใน
กลุ่มสงสัยและต้องการขอรับความรู้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถาม
และคําตอบ เขียนลงบนกระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน
3) นักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบประเด็นคําถามที่สงสัยเพื่อเตรี ยมไว้ขอรับความรู้จากครู
มาเปรี ยบเทียบเชื่อมโยงกับกับคําตอบที่ตรงกับของประเด็นที่นกั เรี ยนได้เขียนสรุ ปไว้
2. ครู อธิ บายให้ความรู้ในหัวข้อที่ 4. ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมต่อการดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมไทย
และหัวข้อที่ 5. ค่านิยมทางเพศตามแบบวัฒนธรรมอื่นที่เหมาะสมควรนํามาใช้ในสังคมไทย ดัง
รายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
3. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้รับในแต่ละเรื่ องและเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถาม ใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. ให้นกั เรี ยนแต่กลุ่มส่งตัวแทนผลัดเปลี่ยนออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรม เขียนคําขวัญ
เพื่อเชิญชวนให้บุคคลมีการปฏิบตั ิตนตามค่านิยมทางเพศที่ดีในโรงเรี ยนหรื อในชุมชนตามที่แต่
ละกลุ่มได้รับมอบหมายในการเรี ยนที่ผา่ นมา
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในการคําขวัญของเพื่อนแต่ละกลุ่ม
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ให้นกั เรี ยนตอบข้อคําถาม แบบทดสอบประจําหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัวและ
แบบทดสอบกลางภาค โดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด
2. ครู สุ่มนักเรี ยนให้ผลัดเปลี่ยนกันเฉลยคําตอบของคําถามในแบบทดสอบประจําหน่วยและ
แบบทดสอบกลางภาค ทีละข้อเรี ยงตามลําดับจนครบทุกข้อทั้งคําถามแบบเลือกตอบและแบบ
เขียนบรรยาย โดยให้เพื่อนร่ วมแสดงความคิดเห็นว่าคําตอบดังกล่าวถูกต้องหรื อต้องแก้ไขเพิ่มเติม
อย่างไร
3. ครู เฉลยคําตอบและข้อมูลประกอบเพื่อสนับสนุนคําตอบที่ถกู ต้องให้นกั เรี ยนทราบเพิม่ เติม
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ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู ้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. ครู ถามคําถามเชื่อมโยงสู่บทเรี ยนต่อไป เพื่อกระตุน้ ความสนใจให้นกั เรี ยนต้องการที่จะเรี ยนรู้
และค้นหาคําตอบที่จะได้ศึกษาในเนื้อหาที่จะได้ศึกษาในหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุ ขภาพ
ดังนี้
– นักเรี ยนเคยช่วยเหลืองานสาธารณสุ ขชุมชนหรื อไม่ (แนวคําตอบ เคย/ไม่ เคย)
3. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ ในเรื่ อง การมีส่วน
ร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพในชุมชน ในหัวข้อที่ 1.1 ความหมายและความสําคัญของ
การส่งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพในชุมชน และหัวข้อที่ 1.2 บทบาทและความสําคัญของวัยรุ่ นต่อ
การส่งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพในชุมชน ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 และจากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้า ผ่าน
สื่ ออินเทอร์เน็ต หรื อสื่ อในห้องสมุดของโรงเรี ยนศูนย์ ข้อมูลด้านสุขภาพ ฯลฯ มาล่วงหน้า โดย
ให้เขียนบันทึกสรุ ปย่อความรู ้ที่ได้รับ (ใช้เป็ นหลักฐานแสดงร่ องรอยการศึกษา) และเขียน
คําตอบในประเด็นที่กาํ หนด โดยนํามาเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป ดังนี้
– จากการศึกษาในเรื่ อง วัยรุ่ นกับการพัฒนางานสาธารณสุ ขชุมชน นักเรี ยนคิดว่า
1) สาธารณสุขชุมชน มีความหมายและมีความสําคัญต่อบุคคลอย่างไร
2) วัยรุ่ นสามารถแสดงออกถึงการมีส่วนร่ วมในการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชนได้
อย่างไรบ้าง
3) หากนักเรี ยนต้องเลือกให้แสดงออกถึงบทบาทของการเข้าร่ วมในการพัฒนางาน
สาธารณสุขชุมชน จะเลือกแสดงออกในบทบาทใดและเพราะเหตุใด

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่ อง ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมต่อการดําเนินชีวิตตาม
วัฒนธรรมไทยและเรื่ อง ค่านิยมทางเพศตามแบบวัฒนธรรมอื่นที่เหมาะสมควรนํามาใช้
ในสังคมไทย เพิ่มเติมจากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเพิม่ พูนและทบทวนความรู้
ในเรื่ องดังกล่าว
2. นักเรี ยนควรนําความรู้เกี่ยวกับเรื่ อง วัยรุ่ นกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
ไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ และแนะนําแก่สมาชิกในครอบครัว
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9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผ่นภาพหรื อวีดิทศั น์ที่สื่อถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสดงออกของคนในสังคมไทยในปัจจุบนั ที่
แสดงออกถึงการมีค่านิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นทั้งในลักษณะที่เหมาะสม
และไม่เหมาะสม
2. ใบกิจกรรมเรื่ อง เขียนคําขวัญ
3. แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว
4. แบบทดสอบประจําหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
5. แบบทดสอบกลางภาค รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษา ม.6
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
7. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
8. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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

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

4 ชั่วโมง

ผังมโนทัศน์ เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ ายภาระงาน
ความรู้
1. การมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพในชุมชน
ทักษะ/กระบวนการ
1. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพื่ออธิบายความหมายและ
ความสําคัญของการมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม
และพัฒนาสุ ขภาพในชุมชน บทบาทและ
ความสําคัญของวัยรุ่ นต่อการพัฒนาสุ ขภาพใน
ชุมชน และแนวทางและรู ปแบบในการมีส่วน
ร่ วมสร้างเสริ มพัฒนาสุ ขภาพในชุมชนของวัยรุ่ น
2. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพื่ออธิบายความหมายและ
ความสําคัญของการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายและสมรรถภาพทางกลไก กิจกรรม
สร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมสร้าง
เสริ มสมรรถภาพทางกลไก และตัวอย่างการ
วางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก
3. ความสามารถในการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจําวัน
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้า

2. การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก

ใส่ ใจ
สุ ขภาพ

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้และมีระเบียบวินยั ในการศึกษาและ
ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับความหมายและ
ความสําคัญของการมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มและพัฒนา
สุ ขภาพในชุมชน บทบาทและความสําคัญของวัยรุ่ นต่อการ
ส่ งเสริ มพัฒนาสุ ขภาพในชุมชน และแนวทางและรู ปแบบ
ในการมีส่วนร่ วมสร้างเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพในชุมชน
ของวัยรุ่ น
2. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้และมีระเบียบวินยั ในการศึกษาและ
ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับความหมายและ
ความสําคัญของการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกาย กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไก และ
ตัวอย่างการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาในเรื่ อง การมีส่วนร่ วม
ในการส่ งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพในชุมชนและการวางแผน
พัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของงานสาธารณสุ ขชุมชน บทบาทและความสําคัญของวัยรุ่ นต่อการพัฒนางาน
สาธารณสุ ขชุมชน และแนวทางและรู ปแบบในการมีส่วนร่ วมสร้างเสริ มพัฒนางานสาธารณสุขชุมชนของวัยรุ่ น
2. ปฏิบตั ิกิจกรรมรวบรวมตัวอย่างกิจกรรมหรื อโครงการที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุ ขในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมหรื อ
โครงการดังกล่าวจัดทําเป็ นรายงาน
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิกิจกรรมเกี่ยวกับแนวทางและรู ปแบบในการเข้าร่ วมสร้างเสริ มและพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน
ของวัยรุ่ น
4. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก กิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกาย กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไก และตัวอย่างการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
5. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การวางแผนสร้ างเสริ มสร้ างเสริ มสรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
6. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทบทวนความรู้ ควบคู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
7. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตอบคําถามประจําหน่ วยการเรี ยนรู้
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กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพือ่ เน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง
(Backward Design Template)
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3: ใส่ ใจสุ ขภาพ
ขั้นตอนที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน (Design Result)
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. มีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพของบุคคลในชุมชน (พ 4.1 ม. 4–6/6)
2. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกลไก (พ 4.1 ม. 4–6/7)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้น้ ี นักเรี ยนจะเข้ าใจ
ว่ า…
1. งานสาธารณสุ ขเป็ นการให้บริ การสุ ขภาพแก่
ประชาชนในรู ปแบบการสร้างเสริ ม การป้ องกัน
และการรักษา เพื่อแก้ไขปั ญหาสุขภาพอนามัย
ให้แก่ประชาชน
2. การดําเนินงานสาธารณสุขชุมชนมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาสุ ขภาพของคนในชุมชน ด้วยการส่งเสริ ม
และผลักดันให้สมาชิกในชุมชนตระหนักถึงการ
ดูแลสุ ขภาพว่าเป็ นหน้าที่ของตนเอง
3. กลุ่มคนที่ถือได้วา่ มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนางานสาธารณสุขชุมชนกลุ่มหนึ่ง คือ
วัยรุ่ นเนื่องจากวัยรุ่ นเป็ นประชากรกลุ่มใหญ่
ของประเทศ ที่เริ่ มมีบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อสังคม และจะเป็ นกําลังสําคัญ
สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และวัฒนธรรมของประเทศ
4. วัยรุ่ นควรได้แสดงออกถึงบทบาทต่อการพัฒนา
งานสาธารณสุขชุมชนด้วยการศึกษาหาความรู ้
เกี่ยวกับระบบการบริ การสาธารณสุ ข ติดตาม
ข่าวสารสาธารณสุ ข ดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้อง แนะนําผูอ้ ื่น
ในการปฏิบตั ิตนที่นาํ ไปสู่การมีสุขภาพดี สมัคร

คําถามสํ าคัญที่ทําให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจที่
คงทน
– นักเรี ยนคิดว่าการมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ ม
และพัฒนาสุ ขภาพในชุมชนมีความสําคัญ
หรื อไม่ อย่างไร
– นักเรี ยนรู ้ไหมว่ากลุ่มบุคคลกลุ่มใดบ้างที่มี
บทบาทสําคัญต่อการพัฒนางานสาธารณสุ ข
ชุมชน
– นักเรี ยนคิดว่าวัยรุ่ นจะมีส่วนร่ วมในงาน
สาธารณสุขชุมชนได้อย่างไร
– นักเรี ยนคิดว่าสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไกมีความสําคัญและ
ความสัมพันธ์กนั อย่างไร
– นักเรี ยนคิดว่าเราสามารถที่จะทราบระดับ
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
ได้อย่างไร
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เข้าเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น มี
ส่วนร่ วมในการเพยแพร่ ความรู้และข่าวสาร
สาธารณสุ ข มีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสุขภาพ
5. สมรรถภาพทางกายและทางกลไกเป็ นสิ่ งที่
สามารถวางแผนพัฒนาเพื่อการสร้างเสริ มให้ดี
ขึ้นได้โดยอาศัยรู ปแบบการปฏิบตั ิกายบริ หาร
หรื อออกกําลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม
6. สมรรถภาพทางกายเพื่อสุ ขภาพ มีองค์ประกอบ
5 ด้าน ประกอบด้วย องค์ประกอบของร่ างกาย
ความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียน
โลหิ ต ความอ่อนตัว ความอดทนของกล้ามเนื้อ
และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
7. สมรรถภาพทางกลไก มีองค์ประกอบ 6 ด้าน
ประกอบด้วย ความคล่องแคล่วว่องไว การทรงตัว
การประสานสัมพันธ์ พลังกล้ามเนื้อ เวลาปฏิกิริยา
ตอบสนอง และความเร็ ว
8. การสร้างเสริ มสรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางกลไกในแต่ละครั้งจะต้องครอบคลุมในด้าน
ต่าง ๆ ประกอบด้วยการสร้างเสริ มองค์ประกอบ
ของร่ างกาย การสร้างเสริ มความอดทนของระบบ
หายใจและระบบไหลเวียนโลหิ ต การสร้างเสริ ม
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การสร้างเสริ ม
ความอดทนของกล้ามเนื้อ การสร้างเสริ ม
ความอ่อนตัว การสร้างเสริ มความคล่องแคล่ว
ว่องไว การสร้างเสริ มการทรงตัว การสร้างเสริ ม
การประสานสัมพันธ์ การสร้างเสริ มพลัง
กล้ามเนื้อ การสร้างเสริ มเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง
และการสร้างเสริ มเวลาปฏิกิริยาความเร็ ว
9. การสร้างเสริ มสรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางกลไก ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบตั ิ
3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนอบอุ่นร่ างกาย
ขั้นตอนปฏิบตั ิกิจกรรมส้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกาย และขั้นตอนผ่อนคลายร่ างกาย
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10. กิจกรรมสร้างเสริ มความอดทนของระบบ
หายใจและระบบไหลเวียนโลหิ ต มีหลายรู ปแบบ
ที่นิยมนํามาใช้ปฏิบตั ิ ได้แก่ การวิง่ ระยะไกล และ
การว่ายนํ้า
11. กิจกรรมสร้างเสริ มความแข็งแรงและความอดทน
ของระบบกล้ามเนื้อ มีหลายรู ปแบบที่นิยม
นํามาใช้ปฏิบตั ิ เช่น การใช้ท่ากายบริ หารด้วยท่า
ดันพื้นและท่าดึงข้อ เป็ นกิจกรรมสร้างเสริ มความ
แข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อแขนและ
หัวไหล่ การใช้ท่ากายบริ หารด้วยท่าลุกนัง่ –ขางอ–
มือประสานหน้าอกและท่านอนหงายยกตัว–เข่า
แตะหน้าอก เป็ นกิจกรรมสร้างเสริ มความแข็งแรง
และความอดทนของกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลัง
การใช้ท่ากายบริ หารด้วยท่าก้าวขึ้น–ลงม้านัง่ และ
ท่าก้มตัวสลับขา เป็ นกิจกรรมสร้างเสริ มความ
แข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อหน้าหน้าขา
และการใช้ท่ากายบริ หารด้วยท่ายืด
ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนจะรู้ วา่ …
1. คําสําคัญ ได้แก่ งานสาธารณสุขชุมชน การมี
ส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพใน
ชุมชน สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุ ขภาพ สมรรถภาพทางกลไก การวาง
แผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางกลไก
2. งานสาธารณสุขชุมชน หมายถึง งานบริ การที่
จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชน มุ่งเน้นงาน
เกี่ยวกับการส่งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันและ
ควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสภาพ
โดยสมาชิกในชุมชนเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการบริ หาร
จัดการ โดยภาครัฐและภาคเอกชน คอยให้การ
สนับสนุน ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกในชุมชนพึ่งตนเอง
ทางสุ ขภาพได้อย่างแท้จริ ง

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะนําไปสู่ ความ
เข้ าใจทีค่ งทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้ นักเรี ยนควรมี
ทักษะและสามารถที่จะ…
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของ
งานสาธารณสุขชุมชน บทบาทและความสําคัญ
ของวัยรุ่ นต่อการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน
และแนวทางและรู ปแบบในการมีส่วนร่ วมสร้าง
เสริ มพัฒนางานสาธารณสุขชุมชนของวัยรุ่ น
2. อธิ บายความหมายและความสําคัญของการ
วางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก กิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกาย กิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกลไก และตัวอย่างการ
วางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก
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3. การมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มและพัฒนาสุขภาพ 3. ร่ วมฝึ ก/หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง
ในชุมชน หมายถึง การที่บุคคลได้ให้
และเป็ นหมู่คณะเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ในเรื่ อง
ความสําคัญต่อการช่วยเหลืองานการสร้างเสริ ม
การประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ การป้ องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการ
เสี่ ยงของชุมชน โรคและการเจ็บป่ วยที่
รักษาพยาบาลในชุมชน ทั้งนี้เพื่อการการมี
เกิดจากพฤติกรรมสุ ขภาพ ปัญหา
สุขภาพที่ดีของบุคคลในชุมชนโดยส่วนรวม
สิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ
4. สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถ
การสร้างศักยภาพของตนเองในการจัดการกับ
ของระบบต่าง ๆ ของร่ างกายในการทํางาน
อารมณ์และความเครี ยด และวัยรุ่ นกับการ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล บุคคลที่มี
พัฒนางานสาธารณสุ ขชุมชน
สมรรถภาพทางกายที่ดีจะสามารถประกอบ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันได้อย่าง
กระฉับกระเฉงโดยไม่เหนื่อยล้าจนเกินไป และ
ยังมีพลังงานสํารองมากพอสําหรับปฏิบตั ิ
กิจกรรมโดยทัว่ ไป หรื อกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
กรณี ฉุกเฉิ น
5. สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ หมายถึง
ความสามารถของระบบต่าง ๆ ของร่ างกายใน
การทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะสามารถ
ประกอบกิจกรรมในชีวติ ประจําวันได้อย่าง
กระฉับกระเฉงโดยไม่เหนื่อยล้าจนเกินไป และ
ยังมีพลังงานสํารองมากพอสําหรับปฏิบตั ิ
กิจกรรมโดยทัว่ ไปหรื อกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
กรณี ฉุกเฉิ น
6. สมรรถภาพทางกลไก หมายถึง ความสามารถ
ของร่ างกายที่ช่วยให้บุคคล สามารถประกอบ
กิจกรรมทางกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเล่น
กีฬาได้ดี
7. การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก หมายถึง กระบวนการที่
กําหนดขึ้นไว้ล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายและสมรรถภาพทางกลไกของบุคคลให้
ดียงิ่ ขึ้น โดยกระบวนการดังกล่าวจะ
ประกอบด้วยการค้นหา กําหนดวิธีการปฏิบตั ิ
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เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรื อเป้ าหมายของการมี
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
ของบุคคลให้ดีข้ ึน

ขั้นที่ 2 หลักฐานในการประเมินเพือ่ แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กาํ หนด (Assessment Evidence)
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
– ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของงานสาธารณสุ ขชุมชน บทบาท
และความสําคัญของวัยรุ่ นต่อการพัฒนางานสาธารณสุ ขชุมชน และแนวทางและรู ปแบบในการมีส่วน
ร่ วมสร้างเสริ มพัฒนางานสาธารณสุ ขชุมชนของวัยรุ่ น
– ปฏิบตั ิกิจกรรมสํารวจรวบรวมตัวอย่ างกิจกรรมหรื อโครงการที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขในชุมชนพร้อม
ทั้งแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมหรื อโครงการดังกล่าว จัดทําเป็ นรายงาน
– ปฏิบตั ิกิจกรรม เขียนแผนที่ความคิดแสดงรู ปแบบและแนวทางในการมีส่วนร่ วมสร้ างเสริ มพัฒนางาน
สาธารณสุขของวัยรุ่น
– ปฏิบตั ิกิจกรรม เข้ าร่ วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน
– ศึกษาความหมายและความสําคัญของการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง
กลไก
– ปฏิบตั ิกิจกรรม เขียนแผนที่ความคิดแสดงหลักในการสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางกลไก
– ปฏิบตั ิกิจกรรม เข้ าร่ วมกิจกรรมสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายในชุมชน
– ปฏิบตั ิกิจกรรม สร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทบทวนความรู้ ควบคู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
• วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– การสนทนาซักถามโดยครู
– การวัดและประเมินผลด้านความรู้

– แบบวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

• เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– แบบบันทึกการสนทนา
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน
– แบบทดสอบหลังเรี ยน
– แบบทดสอบประจําหน่วย
– การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
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3. สิ่ งที่ม่ ุงประเมิน
– ความหมายในการอธิ บาย ชี้แจง แปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และนําไปใช้ การมี
มุมมองที่หลากหลาย การให้ความสําคัญและใส่ใจในความรู้สึกของผูอ้ ื่น และการรู ้จกั ตนเอง
– ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพที่ให้ความสําคัญทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิต
วิญญาณ
– ความสามารถในการวางแผนปฏิบตั ิ แสดงความคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
และทักษะที่จะช่วยส่งเสริ มในการส่งเสริ มการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรม
เสี่ ยงของชุมชน โรคและการเจ็บป่ วยที่เกิดจากพฤติกรรมสุ ขภาพ ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพ การสร้างศักยภาพของตนเองในการจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด และวัยรุ่ นกับการ
พัฒนางานสาธารณสุขชุมชน

ขั้นที่ 3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้

• หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
(4 ชั่วโมง)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 11: การมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพในชุมชน
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 12: การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 13: การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 14: การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก (ต่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 11
การมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริมและพัฒนาสุ ขภาพในชุ มชน
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสํ าคัญ
การมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพในชุมชน หมายถึง การที่บุคคลได้ให้ความสําคัญ
ต่อการช่วยเหลืองานการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการรักษาพยาบาลใน
ชุมชน ทั้งนี้เพื่อการการมีสุขภาพที่ดีของบุคคลในชุมชนโดยส่ วนรวม
กลุ่มคนที่ถือได้วา่ มีบทบาทสําคัญในการพัฒนางานสาธารณสุ ขชุมชนกลุ่มหนึ่ง คือ วัยรุ่ นเนื่องจาก
วัยรุ่ นเป็ นประชากรกลุ่มใหญ่ ของประเทศ ที่เริ่ มมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม และจะเป็ น
กําลังสําคัญ สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศ

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
1. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว (พ 4.1 ม. 4–6/5)3. 3.
2. มีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน (พ 4.1 ม. 4–6/6)

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของการมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพในชุมชน
อย่างถูกต้องได้ (K)
2. วิเคราะห์บทบาทและความสําคัญของวัยรุ่ นต่อการส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพในชุมชนอย่างถูกต้อง
ได้ (K, P)
3. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพในชุมชน
กับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจและกระตือรื อร้น (A)
4. สื่ อสารเพื่ออธิบายอธิบายแนวทางและรู ปแบบในการเข้าร่ วมสร้างเสริ มและพัฒนางานสาธารณสุ ข
ชุมชนของวัยรุ่ นให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ (P)
(A)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
การอภิปราย/การแสดงความ
– ความหมายและความสําคัญ
คิดเห็น/
ของงานสาธารณสุขชุมชน
การสร้างแผนที่ความคิด*
– บทบาทและความสําคัญ
ของวัยรุ่ นต่อการพัฒนางาน
สาธารณสุขชุมชน
–แนวทางและรู ปแบบในการ
เข้าร่ วมสร้างเสริ มและพัฒนา
งานสาธารณสุ ขชุมชนของ
วัยรุ่ น
• แบบทดสอบก่อนเรี ยน
– การทดสอบก่อนเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3
ใส่ใจสุ ขภาพ*/**
ใส่ใจสุ ขภาพ

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุในใบ • ตามดุลยพินิจของครู
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
กิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
การปฏิบตั ิกิจกรรม
– เขียนแผนที่ความคิด แสดง
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
รู ปแบบและแนวทางในการ
ม. 4–6*
มีส่วนร่ วมสร้ างเสริ มพัฒนา
งานสาธารณสุขของวัยรุ่ น
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู
*/**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

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

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
1. การมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริมและพัฒนาสุ ขภาพในชุ มชน
1.1 ความหมายและความสําคัญของการมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพในชุมชน
1.2 บทบาทและความสําคัญของวัยรุ่ นต่อการส่งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพในชุมชน
1.3 แนวทางและรู ปแบบในการมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพในชุมชนของวัยรุ่ น

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย

การงานอาชีพฯ

พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพในชุมชนของ
วัยรุ่ น
ออกแบบและตกแต่งสมุดภาพเกี่ยวกับกิจกรรมหรื อโครงการที่วยั รุ่ น
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพในชุมชนของวัยรุ่ น

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนประสบการณ์และภาระงานตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมาย
2. ครู แจกแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ ให้นกั เรี ยนเพื่อ
ตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจพื้นฐานโดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. ครู สุ่มนักเรี ยน 3–4 คน ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาและแนวคิดที่ได้
รับจากการทดสอบในแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อเป็ นการประเมินความรู้ความเข้าใจและ
ทัศนคติของนักเรี ยนเบื้องต้น
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4. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบและระบุเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่นกั เรี ยนจะได้
เรี ยนรู ้ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ ในข้อที่ 1.1 ความหมายและความสําคัญของการมี
ส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพในชุมชน ข้อที่ 1.2 บทบาทและความสําคัญของ
วัยรุ่ นต่อการส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพในชุมชน และ ข้อที่ 1.3 แนวทางและรู ปแบบในการมี
ส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพในชุมชนของวัยรุ่ น
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม โดย
1) สมาชิกในแต่ละกลุ่มนําคําถามในประเด็นที่ตนเองสงสัย เพื่อเตรี ยมไว้แลกเปลี่ยนขอรับ
ความรู้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถามและคําตอบ จากการศึกษา
ในเรื่ อง การมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพในชุมชนในข้อที่ 1.1 ความหมาย
และความสําคัญของการมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพในชุมชน ข้อที่ 1.2
บทบาทและความสําคัญของวัยรุ่ นต่อการส่งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพในชุมชน และ ข้อที่ 1.3
แนวทางและรู ปแบบในการมี ส่ วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพในชุมชนของ
วัยรุ่ น ที่ศึกษามาล่วงหน้า มานําเสนอแลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม เพื่อจัด
กลุ่มคําถามร่ วมกัน
2) ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําถามในประเด็นที่สมาชิกภายใน
กลุ่มสงสัยและต้องการขอรับความรู้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็น
คําถาม และคําตอบ เขียนลงบนกระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน
3) นักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบประเด็นคําถามที่สงสัยเพื่อเตรี ยมไว้ขอรับความรู้จากครู
มาเปรี ยบเทียบเชื่อมโยงกับกับคําตอบที่ตรงกับของประเด็นที่นกั เรี ยนได้เขียนสรุ ปไว้
2. ครู อธิ บายให้ความรู ้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบสื่ อการสอนวิดีทศั น์หรื อแผ่นภาพแสดงความรู ้
ในเรื่ อง การมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพในชุมชนโดย
1) ครู อธิ บายและให้ความรู้ในข้อที่ 1.1 ความหมายและความสําคัญของการมีส่วนร่ วมในการ
ส่งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพในชุมชน ข้อที่ 1.2 บทบาทและความสําคัญของวัยรุ่ นต่อการ
ส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพในชุมชน และ ข้อที่ 1.3 แนวทางและรู ปแบบในการมีส่วนร่ วม
ในการส่งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพในชุมชนของวัยรุ่ น เพิ่มเติม ดังรายละเอียดในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
2) ครู สุ่มนักเรี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้รับในแต่ละเรื่ องโดยให้นกั เรี ยนสรุ ปเนื้อหาโดยย่อ หรื อ
ตอบคําถามร่ วมกัน ในประเด็นต่อไปนี้
– นักเรี ยนคิดว่า พลังการรวมตัวของวัยรุ่ นในชุมชนจะมีส่วนช่วยในการพัฒนางาน
สาธารณสุ ขชุมชนได้อย่างไร
– นักเรี ยนคิดว่า กลุ่มบุคคลกลุ่มใดบ้างที่นกั เรี ยนคิดว่ามีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนางาน
สาธารณสุขชุมชน
– นักเรี ยนคิดว่า ตนเองสามารถเข้าร่ วมและมีแนวทางในการพัฒนางานสาธารณสุ ขชุมชน
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ได้อย่างไร
( แนวคําตอบ:
–วัยรุ่ นจัดเป็ นประชากรกลุ่มใหญ่ ของประเทศซึ่ งการดําเนินงานสาธารณสุขของ
ประเทศจะประสบความสําเร็ จได้ ประชาชนต้ องเข้ ามาร่ วมในการตัดสิ นใจและ
ตระหนักในเรื่ องที่สาํ คัญดังกล่ าว ดังนั้นหากวัยรุ่ นซึ่ งจัดเป็ นประชากรกลุ่มใหญ่
ของประเทศได้ เข้ าร่ วมย่ อมจะส่ วนช่ วยให้ การพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน
ก้ าวไปข้ างหน้ าได้
– บุคคลทุกกลุ่มที่เป็ นประชากรของประเทศถือว่ าเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญต่ อการ
พัฒนางานสาธารณสุขชุมชนทั้งที่แสดงบทบาทในลักษณะผู้ให้ ความสนับสนุน
โดยอ้ อม และเป็ นผู้ที่แสดงในลักษณะผู้ให้ การสนับสนุนโดยตรงที่ มีบทบาทและ
หน้ าที่ที่ต้องปฏิบัติโดยเฉพาะ
– การพัฒนางานสาธารณสุขชุมชนสามารถเข้ าร่ วมได้ หลายแนวทางเป็ นต้ นว่ า การ
เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิ กกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรี ยน และสมัครเข้ าร่ วมเป็ น
อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน)
3) ครู ให้แนวคําตอบของคําถามในแต่ละข้อให้นกั เรี ยนทราบและให้ ความรู้เสริมอาเซียนใน
ประเด็นโอกาสในการเกิดปัญหาด้านสาธารณสุ ขในชุมชนที่เป็ นผลมาจากการเคลื่อนย้าย
ของประชากรในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งในฐานะที่วยั รุ่ นเป็ นสมาชิกส่วนหนึ่งของ
สังคมควรต้องรับรู้และตระหนักต่อเรื่ องดังกล่าว ดังนี้ “การเป็ นสมาชิกประชาคมอาเซียน
ใน พ.ศ. 2558 อย่างเป็ นทางการ จะส่งผลให้ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนมีการย้าย
เข้าและย้ายออกระหว่างชุมชนของแต่ละประเทศได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการเกิดปัญหา
สาธารณสุ ขด้านการควบคุมโรค ทําให้ป้องกันโรคได้ยากขึ้นและทําให้โรคบางโรคที่
ไม่เคยปรากฎในเมืองไทยมานานแล้วอาจกลับมาเกิดขึ้นได้อีก เช่น โรคไข้กาฬหลังแอ่น
โรคเท้าช้างเป็ นต้น”
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
• ครู ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม แล้วแจกใบกิจกรรม เขียนแผนที่ความคิดแสดงแนวทางและรู ปแบบ
การมีส่วนร่ วมสร้ างเสริ มพัฒนางานสาธารณสุขชุมชนของวัยรุ่ น ที่เตรี ยมมาหรื อในแบบฝึ ก
ทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม
ดังกล่าวภายในเวลาที่กาํ หนด
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ครู ให้แต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการเขียนแผนที่ความคิดแสดง
แนวทางและรู ปแบบการมีส่วนร่ วมสร้างเสริ มพัฒนางานสาธารณสุ ขชุมชนของวัยรุ่ นให้
เพื่อนฟังหน้าชั้นเรี ยน
2. นักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการนําเสนอเนื้อหาและความ
สมเหตุสมผลในการเขียนแผนที่ความคิดของเพื่อน
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3. ครู ให้คาํ แนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการเขียนแผนที่ความคิดแสดง แนวทางและรู ปแบบ
การมีส่วนร่ วมสร้างเสริ มพัฒนางานสาธารณสุขชุมชนของวัยรุ่ น และให้นาํ ผลงานการเขียน
ของแต่ละกลุ่มมาจัดป้ ายนิเทศร่ วมกัน
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าในเรื่ อง การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกายและทางกลไก ในหัวข้อที่ 2.1 ความหมายและความสําคัญของการวางแผน
พัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก จากสื่ อหรื อแหล่งการ เรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น
การค้นคว้าผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ตหรื อสื่ อในห้องสมุดของโรงเรี ยนศูนย์ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ ฯลฯ
มาล่วงหน้า โดยให้เขียนประเด็นคําถามที่สงสัยหรื อ สนใจนํามาเสนอเป็ นประเด็นคําถามใน
การเรี ยนครั้งต่อไป และเขียนข้อคําถามพร้อมเฉลย คําตอบที่เกี่ยวข้องมาคนละอย่างน้อย 5 ข้อ
และใช้เป็ นหลักฐานร่ องรอยผลการศึกษา โดยนํามาเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนไปปฏิบัตกิ จิ กรรม รวบรวมตัวอย่ างกิจกรรมหรื อโครงการที่เกี่ยวกับงาน
สาธารณสุขในชุมชนของตนเอง และกิจกรรม เข้ าร่ วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน
ตามรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้ หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยการปฏิบตั ิกิจกรรมนอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้วนําผลการปฏิบตั ิมานําเสนอในการเรี ยน
ครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
– นักเรี ยนควรนําความรู ้ในเรื่ อง วัยรุ่ นกับการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน ที่ได้ศึกษาผ่านมาไป
ถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในครอบครัวของตนเอง เพื่อเป็ นการช่วยเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าว
ให้ถูกต้องและสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพแสดงการเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุ ขชุมชนของวัยรุ่ น
2. ภาพแสดงกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุ ขชุมชนของคนในชุมชน
3. ใบกิจกรรมเรื่ อง เขียนแผนที่ความคิดแสดงรู ปแบบและแนวทางในการมีส่วนร่ วมสร้ าง
เสริ มพัฒนางานสาธารณสุขของวัยรุ่ น
4. แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ใส่ใจสุ ขภาพ
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
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6. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
7. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 12
การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสํ าคัญ
พฤติกรรมสุ ขภาพ เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสหรื อแนวโน้มของการเกิดความเจ็บป่ วยหรื อ
การเกิดโรคของบุคคล เพราะการมีสุขภาพที่ดีน้ นั ขึ้นอยูก่ บั การปฏิบตั ิทางสุ ขภาพของตนเอง เช่น คนที่ออก
กําลังกายสมํ่าเสมอมักมีสุขภาพแข็งแรง คนที่หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ ยงทางสุขภาพชีวิตก็จะมีความปลอดภัย
มากขึ้น
โรคและการเจ็บป่ วย หากแบ่งตามลักษณะของพฤติกรรมสุขภาพที่สาํ คัญได้แก่ โรคและการเจ็บป่ วย
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุ ขวิทยาส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริ โภคอาหารและโภชนาการ ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านสารเสพติด ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และปัญหาทางสังคม ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านสุขภาพจิต ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การออกกําลังกายและการตรวจสุ ขภาพประจําปี และที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสิ่ งแวดล้อม

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
1. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว (พ 4.1 ม. 4–6/5)3. 3.
2. มีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน (พ 4.1 ม. 4–6/6)

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของการวางแผนสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกอย่าง
ถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายและระบุแนวทางในการปฏิบตั ิตามหลักในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางกลไกอย่างถูกต้องได้ (K, P)
3. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการวางแผนสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
กับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจและกระตือรื อร้น (A)
4. สื่ อสารเพื่ออธิบายอธิบายแนวทางการวางแผนสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกให้ผอู ้ ื่น
เข้าใจได้ (P)
(A)
แผนการพัฒนา(พ 4.1 ม.4
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

• แบบประเมินผลการนําเสนอ
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
– ความหมายและ
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความสําคัญของการวางแผน
ความคิด*
สมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก
– หลักในการสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก
• ตรวจสอบความถูกต้องของการ • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรมที่ครู แจกให้/แบบฝึ ก
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– รวบรวมตัวอย่ างกิจกรรม
ทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา
หรื อโครงการที่เกี่ยวกับงาน
และพลศึกษา 3 ม. 4–6*
สาธารณสุขในชุมชนของ
ตนเอง
– เข้ าร่ วมกิจกรรมพัฒนางาน
สาธารณสุขชุมชน
– เขียนแผนที่ความคิดแสดง
หลักในการสร้ างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ4 ขึ้นไป
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• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
2. การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
2.1 ความหมายและความสําคัญของการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย

การงานอาชีพฯ

พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
ออกแบบและตกแต่งสมุดภาพเกี่ยวกับรู ปแบบการสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในคาบเรี ยนที่ผา่ นมาร่ วมกัน เพื่อ
ทบทวนประสบการณ์และภาระงานตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมาย
2. ครู สุ่มนักเรี ยน 2–4 คนออกมานําผลการปฏิบตั ิกิจกรรม รวบรวมตัวอย่ างกิจกรรมหรื อโครงการที่
เกี่ยวกับงานสาธารณสุขในชุมชนของตนเอง และกิจกรรม เข้ าร่ วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุข
ชุมชน ที่มอบหมายให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา โดยให้เพื่อนร่ วมแสดงความ
คิดเห็น
3. ครู ให้นกั เรี ยนดูภาพหรื อวีดิทศั น์ที่แสดงถึงรู ปแบบของกิจกรรมการสร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกายและสมรรถภาพทางกลไก โดยใช้เวลาตามที่กาํ หนดโดยให้นกั เรี ยนแต่ละคนวิเคราะห์วา่
เกิดความรู ้สึกต่อภาพที่เห็นมีอย่างไร
4. ครู สุ่มนักเรี ยน 5–6 คนให้ออกมาแสดงความรู้สึกต่อภาพที่เห็นโดยให้นกั เรี ยนเชื่อมโยงไปสู่
เนื้อหาที่ 2.1 ความหมายและความสําคัญของการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก
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ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มนําคําถามในประเด็นที่ตนเองสงสัย เพื่อเตรี ยมไว้แลกเปลี่ยนขอรับ
ความรู ้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถามและคําตอบ จากการศึกษา
ในเรื่ อง การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกายและทางกลไก ที่ศึกษา
มาล่วงหน้า มานําเสนอแลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มคําถาม
ร่ วมกัน
2. ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําถามในประเด็นที่สมาชิกภายใน
กลุ่มสงสัยและต้องการขอรับความรู ้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็น
คําถาม และคําตอบ เขียนลงบนกระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน
3. นักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบประเด็นคําถามที่สงสัยเพื่อเตรี ยมไว้ขอรับความรู ้จากครู
มาเปรี ยบเทียบเชื่อมโยงกับกับคําตอบที่ตรงกับของประเด็นที่นกั เรี ยนได้เขียนสรุ ปไว้
4. ครู อธิ บายให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบสื่ อการสอนวิดีทศั น์หรื อ แผ่นภาพแสดง
ความรู้ในเรื่ อง การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกายและทางกลไก
โดย
1) ครู อธิ บายและให้ความรู้ในข้อที่ 2.1 ความหมายและความสําคัญของการวางแผนพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก และหัวข้อประกอบเรื่ อง หลักในการ
สร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก เพิ่มเติมดังรายละเอียดใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
2) ครู สุ่มนักเรี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้รับในแต่ละเรื่ องโดยให้นกั เรี ยนตอบคําถามร่ วมกัน ใน
ประเด็น ต่อไปนี้
– สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกลไก แต่ละข้อความมีความหมายและมี
ความสําคัญต่อเราอย่างไร
– นักเรี ยนคิดว่า ในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกควรให้
ครอบคุมในด้านใดบ้าง
– นักเรี ยนคิดว่า การออกกําลังกายเพื่อสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางกลไกจะส่งผลดีต่อร่ างกายอย่างไร
( แนวคําตอบ:
– สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการประกอบกิจกรรมใน
ชี วิตประจําวันได้ อย่ างกระฉับกระเฉงโดยไม่ เหนื่อยล้ าจนเกินไป และยังมีพลังงาน
สํารองมากพอสําหรั บปฏิบัติกิจกรรมโดยทั่วไปหรื อกิจกรรมที่เกิดขึน้ ในกรณี ฉุกเฉิ น
ส่ วนสมรรถภาพทางกลไก หมายถึง ความสามารถของร่ างกายที่ช่วยให้ บุคคลสามารถ
ประกอบกิจกรรมทางกาย โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการเล่ นกีฬาได้ ดี ซึ่ งจากความหมาย
ดังกล่ าว ทั้งสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกล้ วนมีความสําคัญต่ อบุคคล
ที่ส่งผลต่ อการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่ าว
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– การสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกควรให้ ครอบคลุมในด้ าน
การสร้ างเสริ มองค์ ประกอบของร่ างกาย การสร้ างเสริ มความอดทนของระบบหายใจ
และระบบไหลเวียนโลหิ ต การสร้ างเสริ มความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ การสร้ างเสริ ม
ความอดทนของกล้ ามเนือ้ การสร้ างเสริ มความอ่ อนตัว การสร้ างเสริ มความ
คล่ องแคล่ วว่ องไว การสร้ างเสริ มการทรงตัว การสร้ างเสริ มการประสานสัมพันธ์ การ
สร้ างเสริ มพลังกล้ ามเนือ้ และการสร้ างเสริ มเวลาปฏิกิริยาความเร็ ว
– การออกกําลังกายเพื่อสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง
กลไกจะส่ งผลดีต่อการทํางานของระบบต่ าง ๆ ในร่ างกาย เช่ น ส่ งผลให้ กล้ ามเนือ้
หั วใจแข็งแรง มีกาํ ลังมากขึน้ ความจุปอดเพิ่มขึน้ ส่ งผลให้ การทํางานของระบบหายใจ
ขึน้ )
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
– ครู แจกใบกิจกรรม เขียนแผนที่ความคิดแสดงหลักในการสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพทางกลไก ที่เตรี ยมมาหรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม ดังกล่าวภายในเวลาที่กาํ หนด
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ครู สุ่มนักเรี ยน 2–4 คน ให้ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการเขียนแผนที่ความคิดแสดง
หลักในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรี ยน
2. นักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการนําเสนอเนื้อหาและความ
สมเหตุสมผลในการเขียนแผนที่ความคิดของเพื่อน
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าในหัวข้อ 2.2 กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
หัวข้อย่อยที่ 1 ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มองค์ประกอบของร่ างกายและความอดทนของ
ระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิ ต หัวข้อย่อยที่ 2 ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความ
แข็งแรงและความอดทดของกล้ามเนื้อ และหัวข้อย่อยที่ 3 ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความ
อ่อนตัว และหัวข้อ2.3 กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไก หัวข้อย่อยที่ 1 ตัวอย่าง
กิจกรรมสร้างเสริ มความคล่องแคล่วว่องไว หัวข้อที่ 2 ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ ม
การทรงตัว หัวข้อย่อยที่ 3 ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มการประสานสัมพันธ์ หัวข้อย่อยที่ 4
ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มพลังกล้ามเนื้อ หัวข้อย่อยที่ 5 ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มปฏิกิริยา
ตอบสนอง และหัวข้อย่อยที่ 6 ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความเร็ ว ดังรายละเอียดใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม.4–6 โดยนํามาสนทนาร่ วมกันใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
3. มอบหมายให้นกั เรี ยนเตรี ยมชุดพลศึกษาหรื อเครื่ องแต่งกายที่เหมาะกับการเคลื่อนไหว
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ร่ างกายเพื่อฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพในการเรี ยนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
– นักเรี ยนควรนําความรู้ในเรื่ อง หลักในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง
กลไกที่ได้ศึกษาผ่านมาไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในครอบครัวของตนเอง เพื่อเป็ นการช่วย
เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าวให้ถูกต้องและสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพแสดงลักษณะของกิจกรรมการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกใน
ด้านการสร้างเสริ มองค์ประกอบของร่ างกาย การสร้างเสริ มความอดทนของระบบหายใจ
และระบบไหลเวียนโลหิ ต การสร้างเสริ มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การสร้างเสริ ม
ความอดทนของกล้ามเนื้อ การสร้างเสริ มความอ่อนตัว การสร้างเสริ มความคล่องแคล่วว่องไว
การสร้างเสริ มการทรงตัว การสร้างเสริ มการประสานสัมพันธ์ การสร้างเสริ มพลังกล้ามเนื้ อ
การสร้างเสริ มเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง และการสร้างเสริ มความเร็ ว
2. ใบกิจกรรมเรื่ อง รวบรวมตัวอย่ างกิจกรรมหรื อโครงการที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขในชุมชนของ
ตนเอง
3. ใบกิจกรรมเรื่ อง เข้ าร่ วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง เขียนแผนที่ความคิดแสดงหลักในการสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
7. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 13
การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสํ าคัญ
กิจกรรมสร้างเสริ มองค์ประกอบของร่ างกาย และความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิ ต
กิจกรรมสร้างเสริ มความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ และ กิจกรรมสร้างเสริ มความอ่อนตัว เป็ น
กิจกรรมสําคัญที่นาํ มาใช้สร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายของบุคคล ส่วนกิจกรรมสร้างเสริ มความ
คล่องแคล่วว่องไว กิจกรรมสร้างเสริ มการทรงตัว กิจกรรมสร้างเสริ มการประสานสัมพันธ์ กิจกรรมสร้าง
เสริ มพลังกล้ามเนื้อ กิจกรรมสร้างเสริ มปฏิกิริยาตอบสนอง และกิจกรรมสร้างเสริ มความเร็ ว เป็ นกิจกรรม
สําคัญที่นาํ มาใช้สร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไกของบุคคล

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
1. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว (พ 4.1 ม. 4–6/5)3. 3.
2. มีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพของบุคคลในชุมชน (พ 4.1 ม. 4–6/6)

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายและระบุตวั อย่างของกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและกิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกลไกอย่างถูกต้องได้ (K, P)
2. อธิ บายและระบุแนวทางการปฏิบตั ิในรู ปแบบของกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและ
กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไกอย่างถูกต้องได้ (K, P)
3. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและกิจกรรมสร้าง
เสริ มสมรรถภาพทางกลไกกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจและกระตือรื อร้น (A)
4. สื่ อสารเพื่ออธิบายอธิบายแนวทางและรู ปแบบกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและกิจกรรม
สร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไกให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ (P)
(A)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
– รู ปแบบและวิธีปฏิบตั ิใน
กิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกาย
– รู ปแบบและวิธีปฏิบตั ิใน
กิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกลไก
– สมรรถภาพในแต่ละด้าน
ที่ได้รับจากรู ปแบบของ
การปฏิบตั ิ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การปฏิบตั ิกิจกรรม
–ปฏิบัติกิจกรรมสร้ างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
หนังสื อเรี ยน/แบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 3 ม. 4–6*

• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู
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5. สาระการเรียนรู้
2. การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก (ต่ อ)
2.2 กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
2.3 กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไก

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย

การงานอาชีพฯ

พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับกิจกรรมสร้างเสริ มสรรถภาพทางกายและกิจกรรมสร้างเสริ ม
สรรถภาพทางกลไก
ออกแบบและตกแต่งสมุดภาพเกี่ยวกับกิจกรรมรู ปแบบของกิจกรรม
สร้างเสริ มสรรถภาพทางกลไกและกิจกรรมสร้างเสริ มสรรถภาพทาง
กลไก

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
– ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนที่ผา่ นมาร่ วมกัน
เพื่อทบทวนประสบการณ์และภาระงานตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมาย
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู สุ่มนักเรี ยน 5–6 คนให้ออกมานําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อ 2.2 กิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกาย หัวข้อย่อยที่ 1 ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มองค์ประกอบของร่ างกายและ
ความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิ ต หัวข้อย่อยที่ 2 ตัวอย่างกิจกรรมสร้าง
เสริ มความแข็งแรงและความอดทดของกล้ามเนื้อ และหัวข้อที่ 3 ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ ม
ความอ่อนตัว และหัวข้อ 2.3 กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไก หัวข้อย่อยที่ 1 ตัวอย่าง
กิจกรรมสร้างเสริ มความคล่องแคล่วว่องไว หัวข้อย่อยที่ 2 ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ ม
การทรงตัว หัวข้อย่อยที่ 3 ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มการประสานสัมพันธ์ หัวข้อย่อยที่ 4
ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มพลังกล้ามเนื้อ หัวข้อย่อยที่ 5 ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มปฏิกิริยา
ตอบสนอง และหัวข้อย่อยที่ 6 ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มความเร็ ว ตามที่มอบหมายในการเรี ยน
ครั้งที่ผา่ นมา
2. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม โดย
1) สมาชิกในแต่ละกลุ่มนําคําถามในประเด็นเนื้อหาความรู้ที่ตนเองสงสัย เพื่อเตรี ยมไว้
แลกเปลี่ยนขอรับความรู้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถามและคําตอบ
จากที่ศึกษามาล่วงหน้า มานําเสนอแลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม เพื่อจัด
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กลุ่มคําถามร่ วมกัน
2) ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําถามในประเด็นที่สมาชิกภายในกลุ่ม
สงสัยและต้องการขอรับความรู้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถามและ
คําตอบเขียนลงบนกระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน
3) นักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบประเด็นคําถามที่สงสัยเพื่อเตรี ยมไว้ขอรับความรู้จากครู มา
เปรี ยบเทียบเชื่อมโยงกับกับคําตอบที่ตรงกับประเด็นที่นกั เรี ยนได้เขียนสรุ ปไว้
4) นักเรี ยนแต่ละกลุ่มสํารวจสมาชิกภายในกลุ่มว่าสมาชิกคนใดที่มีปัญหาในการปฏิบตั ิกิจกรรม
สร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกลไก โดยให้แต่ละ
คนระบุสาเหตุของที่มาจากปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เพื่อน ๆ ช่วยกันวิเคราะห์และแก้ไข
ร่ วมกัน
3. ครู อธิบายให้ความรู้ความเข้าใจเพิม่ เติมประกอบสื่ อการสอนวิดีทศั น์หรื อแผ่นภาพแสดงความรู้
ในเรื่ อง การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกายและทางกลไก ใน
หัวข้อ 2.2 กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย และหัวข้อ 2.3 กิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกลไก ประกอบตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพในแต่ละด้านเพิ่มเติม
ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
– ครู สุ่มนักเรี ยนให้ออกมานําเพื่อนอบอุ่นร่ างกายโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ แล้วให้นกั เรี ยน
แบ่งกลุ่ม หมุนเวียนแยกฝึ กตามฐานฝึ กปฏิบตั ิในกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก โดย
– ฐานฝึ กปฏิบตั ิที่ 1 กิจกรรมสร้างเสริ มองค์ประกอบของร่ างกายและความอดทนของระบบ
หายใจและระบบไหลเวียนโลหิ ต
– ฐานฝึ กปฏิบตั ิที่ 2 กิจกรรมสร้างเสริ มความแข็งแรงและความอดทดของกล้ามเนื้อ
– ฐานฝึ กปฏิบตั ิที่ 3 กิจกรรมสร้างเสริ มการประสานสัมพันธ์
– ฐานฝึ กปฏิบตั ิที่ 4 กิจกรรมสร้างเสริ มความอ่อนตัว
– ฐานฝึ กปฏิบตั ิที่ 5 กิจกรรมสร้างเสริ มความคล่องแคล่วว่องไว
– ฐานฝึ กปฏิบตั ิที่ 6 กิจกรรมสร้างเสริ มการทรงตัว
– ฐานฝึ กปฏิบตั ิที่ 7 กิจกรรมสร้างเสริ มการประสานสัมพันธ์
– ฐานฝึ กปฏิบตั ิที่ 8 กิจกรรมสร้างเสริ มพลังกล้ามเนื้อ
– ฐานฝึ กปฏิบตั ิที่ 9 กิจกรรมสร้างเสริ มเวลาปฏิกิริยาความเร็ ว
(หมายเหตุ: ครู สามารถเลือกรู ปแบบของกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง
กลไกได้ตามความเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และอุปกรณ์ได้)
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ครู แจกใบกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกที่
เตรี ยมมาหรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยให้
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นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมดังกล่าวภายในเวลาที่กาํ หนด
2. ครู สุ่มนักเรี ยน 2–4 คน ให้ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม
สร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรี ยน
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่สืบเนื่องจากการปฏิบตั ิ
กิจกรรม สร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกที่เพื่อนนําเสนอ
2. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้นกั เรี ยนไปศึกษาค้นคว้าในหัวข้อ 2.4 ตัวอย่างการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายและสมรรถภาพทางกลไก ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษา
และพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยให้ออกแบบการวางแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไกโดยใช้กิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบมานําเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
– นักเรี ยนควรนําความรู้ในเรื่ อง รู ปแบบในการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง
กลไกที่ได้ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในครอบครัวของตนเอง เพื่อเป็ นการช่วย
เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าวให้ถูกต้องและสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. อุปกรณ์ประกอบฐานฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
2. ภาพและวีดิทศั น์แสดงเรื่ อง ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง
กลไก
3. ใบกิจกรรม เรื่ อง ปฏิบัติกิจกรรมสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นา พานิช
จํากัด
6. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 ้
่
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 14
การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 4: การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ใส่ ใจสุ ขภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสํ าคัญ
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญประการหนึ่งต่อสุ ขภาพ ซึ่งสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพทางกลไกเป็ นสิ่ งที่สามารถวางแผนพัฒนาเพื่อการสร้างเสริ มให้ดีข้ ึนได้โดยอาศัยรู ปแบบการ
ปฏิบตั ิกายบริ หาร หรื อออกกําลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อสร้างเสริ มสมรรถภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้การ
ปฏิบตั ิดงั กล่าวจะส่งผลดีต่อร่ างกายทั้งทางด้านระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิ ต และระบบ
ประสาท
การที่เราจะมีสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกที่ดี สามารถออกกําลังกาย
เล่นกีฬาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ หรื อมีสุขภาพที่ดีข้ ึนได้น้ นั ต้องนําความรู ้ดา้ นการวางแผนมาใช้พฒั นา
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก โดยการวางแผนเป็ นการกําหนดวัตถุประสงค์และวิธีการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกไว้ล่วงหน้าว่าจะทําอย่างไร ทําอย่างไร ทําเมื่อไร ใครเป็ นผูท้ าํ และ
จะมีวิธีการทําอย่างไร เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
1. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว (พ 4.1 ม. 4–6/5)3. 3.
2. มีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพของบุคคลในชุมชน (พ 4.1 ม. 4–6/6)

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายความสําคัญของการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกอย่างถูกต้องได้
(K)
2. อธิ บายและระบุข้ นั ตอนในการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกอย่างถูกต้อง
ได้ (K, P)
3. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง
กลไกกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจและกระตือรื อร้น (A)
4. สื่ อสารเพื่ออธิบายแนวทางและขั้นตอนในการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง
กลไกให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ (P)
(A)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
–ความสําคัญของการวางแผน การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพทางกลไก
– ขั้นตอนในการวางแผน
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพทางกลไก

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ตรวจสอบความถูกต้องของ • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
การปฏิบตั ิกิจกรรมทบทวน หนังสื อเรี ยน/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
ความรู้ ควบคู่การพัฒนา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและ พลศึกษา 3
ทักษะกระบวนการคิด
ม. 4–6*

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การทดสอบประจํา
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3
ใส่ใจสุขภาพ

• แบบทดสอบหลังเรี ยน

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
ใส่ใจสุ ขภาพ**
• แบบทดสอบประจําหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
ใส่ใจสุ ขภาพ***

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู
**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
***ดูรายละเอียดในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
2. การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
2.4 ตัวอย่างการวางแผนแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การงานอาชีพฯ

พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับการแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
ออกแบบและตกแต่งสมุดภาพเกี่ยวกับกิจกรรมที่นาํ มาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนประสบการณ์และภาระงานตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมาย
2. ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบความรู้หลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ โดยใช้เวลา
ตามที่กาํ หนด
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู สุ่มนักเรี ยน 3– 4 คน ออกมาพูดคุยและนําเสนอผลการศึกษาในหัวข้อ 2.4 ตัวอย่างการ
วางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 พร้อมกับนําเสนอรู ปแบบของการวาง
แผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกโดยใช้กิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ
มาเป็ นรู ปแบบประกอบกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
2. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม โดย
1) สมาชิกในแต่ละกลุ่มนําคําถามในประเด็นที่ตนเองสงสัย เพื่อเตรี ยมไว้แลกเปลี่ยนขอรับ
ความรู้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถามและคําตอบจากการศึกษา
ในหัวข้อ 2.4 ตัวอย่างการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกมา
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ล่วงหน้า มานําเสนอแลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มคําถาม
ร่ วมกัน
2) ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําถามในประเด็นที่สมาชิกภายใน
กลุ่มสงสัยและต้องการขอรับความรู้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็น
คําถาม และคําตอบเขียนลงบนกระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน
3) นักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบประเด็นคําถามที่สงสัยเพื่อเตรี ยมไว้ขอรับความรู้จากครู
มาเปรี ยบเทียบเชื่อมโยงกับกับคําตอบที่ตรงกับของประเด็นที่นกั เรี ยนได้เขียนสรุ ปไว้
3. ครู อธิบายให้ความรู้ในหัวข้อที่ 2.4 ตัวอย่างการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ม. 4–6
4. ครู เฉลยคําตอบในแบบทดสอบก่อนเรี ยนให้นกั เรี ยนทราบ
5. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้รับในแต่ละเรื่ องและเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม ทบทวนความรู้ ควบคู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยเวลาที่
กําหนด
2. ครู สุ่มนักเรี ยนออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรม ทบทวนความรู้ ควบคู่การพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบประจําหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ โดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู สุ่มนักเรี ยนให้ผลัดเปลี่ยนกันเฉลยคําตอบของคําถามในแบบทดสอบประจําหน่วยทีละข้อ
เรี ยงตามลําดับจนครบทุกข้อทั้งคําถามแบบเลือกตอบและแบบเขียนบรรยาย โดยให้เพื่อน
ร่ วมแสดงความคิดเห็นว่าคําตอบดังกล่าวถูกต้องหรื อต้องแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร
2. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู ้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. ครู ถามคําถามเชื่อมโยงสู่บทเรี ยนต่อไป เพื่อกระตุน้ ความสนใจให้นกั เรี ยนต้องการที่จะ
เรี ยนรู ้ และค้นหาคําตอบที่จะได้ศึกษาในเนื้อหาที่จะได้ศึกษาในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
ชีวิตปลอดภัย ดังนี้
– นักเรี ยนคิดว่ากระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชนมี
ความสําคัญต่อวิถีชีวิตของคนเราอย่างไร
(แนวคําตอบ: มีความสําคัญ เนื่องจากกระบวนการสร้ างเสริ มความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุในชุมชนเป็ นความจําเป็ นพืน้ ฐานที่ทุกชุมชนควรดําเนินการ เพื่อส่ งเสริ มความ
ปลอดภัยและการมีชีวิตที่ดีของคนในชุมชน)
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4. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาในเรื่ อง กระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุ
ในชุมชน ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษา และพลศึกษา 3 ม. 4–6 มาล่วงหน้า เพื่อประกอบการศึกษา ในการเรี ยน
ครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
– นักเรี ยนควรศึกษาค้นคว้าความรู้ในเรื่ อง การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรี ยน เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนทักษะการ
เรี ยนรู้ในเรื่ องดังกล่าวและสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมต่อไป

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกใน
รู ปแบบต่าง ๆ
2. ใบกิจกรรม เรื่ อง ทบทวนความรู้ ควบคู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
3. แบบทดสอบความรู้หลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ
4. แบบทดสอบความรู้ประจําหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุ ขภาพ
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิ
จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
7. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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)

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย

6 ชั่วโมง
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ผังมโนทัศน์ เป้าหมายการเรี ยนรู้ และขอบข่ ายภาระงาน
ความรู้
1. กระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชน
ทักษะ/กระบวนการ
1. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพื่ออธิบายความหมายและ
คําสําคัญของกระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัย
ในชุมชน หลักการสร้างเสริ มความปลอดภัยใน
ชุมชน การวางแผนและกําหนดแนวทางสร้าง
เสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชน
การสร้างความตระหนักเรื่ องความปลอดภัยใน
ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาและให้
ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัย
2. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพื่ออธิบายความหมายและ
ความสําคัญของอุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวติ การ
ป้ องกันอุบตั ิภยั จากการใช้ยา การป้ องกันอุบตั ิภยั
จากสารเสพติดในชุมชน การป้ องกันอุบตั ิภยั จาก
ความรุ นแรงในสังคม ตลอดจนการป้ องกัน
อุบตั ิภยั จากธรณีพิบตั ิภยั
3. ความสามารถในการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า

ชีวติ
ปลอดภัย

2. อุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต
คุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีความสนใจ ใฝ่ เรี ยนรู ้ และมีระเบียบวินยั ในการศึกษา
และร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับความหมาย
และคําสําคัญของกระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยใน
ชุมชน หลักการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน การ
วางแผนและกําหนดแนวทางสร้าง เสริ มความปลอดภัยและ
ลดอุบตั ิเหตุในชุมชน การสร้างความตระหนัก เรื่ องความ
ปลอดภัยในชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาและ
ให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัย ความหมายและ
ความสําคัญของอุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต การวางแผน
และพัฒนากลวิธีการป้ องกันอุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต
การป้ องกันอุบตั ิภยั จากการใช้ยา การป้ องกันอุบตั ิภยั จาก
สารเสพติดในชุมชน การป้ องกันอุบตั ิภยั จากความรุ นแรง
ในชุมชน ตลอดจนการป้ องกันอุบตั ิภยั จากธรณีพิบตั ิภยั
2. ตระหนักถึงความสําคัญของ กระบวนการสร้างเสริ มความ
ปลอดภัยในชุมชน และเรื่ องอุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ศึกษาและนําเสนอความหมายและความสําคัญของกระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน หลักการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน
การสร้างความตระหนักเรื่ องความปลอดภัยในชุมชน กฎหมายคุม้ ครองความปลอดภัย ตลอดจนหน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาและให้ความช่วยเหลือ
ด้านความปลอดภัย
2. ปฏิบตั ิกิจกรรมการสํารวจข้อมูลสถานที่ในชุมชนที่เป็ นจุดเสี่ ยงต่อการเกิดความไม่ปลอดภัยในการดําเนินชีวิตของบุคคลในชุมชนจากกรณี ต่าง ๆ
ระดมความคิดเห็นถึงแนวทางการป้ องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน
3. ปฏิบตั ิกิจกรรม รวบรวมภาพข่าวหรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ส่งเสริ มการสร้างความตระหนักเรื่ องความปลอดภัยในชุมชนหรื อ
เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุม้ ครองความปลอดภัย จากนั้นสรุ ปความคิดเห็นต่อภาพข่าวหรื อเหตุการณ์ร่วมกัน จัดทําเป็ นสมุดภาพ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนโครงการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน โดยจัดทําเป็ นรายงานและนํามาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกับ
เพื่อนในชั้นเรี ยน
5. ศึกษาและนําเสนอความหมายและความสําคัญของอุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต การวางแผนและพัฒนากลวิธีการป้ องกันอุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต
การป้ องกันอุบตั ิภยั จากการประกอบอาชีพ การป้ องกันอุบตั ิภยั จากการใช้ยา การป้ องกันอุบตั ิภยั จากสารเสพติด การป้ องกันอุบตั ิภยั จากความ
รุ นแรง ตลอดจนการป้ องกันอุบตั ิภยั จากธรณี พิบตั ิภยั
6. ปฏิบตั ิกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนและพัฒนากลวิธีในการป้ องกันอุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิตในกรณี ต่าง ๆ สรุ ปประเด็นสําคัญนําเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน
7. ปฏิบตั ิกิจกรรมจัดทําสมุดภาพรวบรวมข่าวหรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบตั ิภยั ในโรงเรี ยนหรื อในชุมชนจากสื่ อต่าง ๆ แล้ววิเคราะห์ถึง
สาเหตุ ผลกระทบ ตลอดจนแนวทางแก้ไขอุบตั ิภยั ที่เกิดขึ้นดังกล่าว
8. ปฏิบตั ิกิจกรรม ตอบคําถามประจําหน่ วยการเรี ยนรู้
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กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง
(Backward Design Template)
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4: ชีวติ ปลอดภัย
ขั้นตอนที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน (Design Result)
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1.วางแผนกําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุและสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1 ม. 4–6/4 )
2. มีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1 ม. 4–6/5 )
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรี ยน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้น้ ี นักเรี ยนจะเข้ าใจ
ว่ า…
1. กระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยและลด
อุบตั ิเหตุในชุมชนเป็ นความจําเป็ นพื้นฐานที่
ทุกชุมชนควรดําเนินการ เพื่อส่งเสริ มความ
ปลอดภัยและการมีชีวิตที่ดีของคนในชุมชน
2. กระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยและลด
อุบตั ิเหตุในชุมชน มีหลักการที่ไปในทิศทาง
เดียวกัน คือมุ่งเน้นผลประโยชน์ทางสุ ขภาพของ
บุคคลในชุมชนเป็ นสําคัญ
3. ชุมชนปลอดภัยต้องมีการวางแผนสร้างเสริ ม
ความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชน ด้วย
วิธีการต่าง ๆ เป็ นต้นว่า ชุมชนต้องดําเนินการ
ป้ องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดจากความสนใจ
หรื อปัญหาของชุมชนเอง ต้องมีการเชื่อมโยง
กับหน่วยงานหรื อองค์กรภายนอกชุมชนที่
เกี่ยวข้องเพื่อร่ วมกันแก้ไขปัญหาความไม่
ปลอดภัยและปั ญหาการเกิดปั จจัยเสี่ ยงต่อ
การเกิดอันตรายต่าง ๆ ต้องมีระบบการเฝ้ าระวัง
ภัยอันตรายของชุมชน ต้องมีการระบบการ
สํารวจและวิเคราะห์ความปลอดภัยในสิ่ งแวดล้อม
และพฤติกรรมเสี่ ยงภายในชุมชน ต้องมีการ
ต่อต้านสิ่ งแวดล้อมและพฤติกรรมเสี่ ยงต่อความ
ไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นในชุมชน ต้องมีระบบการ

คําถามสํ าคัญที่ทําให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจที่คงทน
– นักเรี ยนคิดว่ากระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยและ
ลดอุบตั ิเหตุในชุมชนมีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของคนเรา
อย่างไร
–นักเรี ยนคิดว่าธรณี พิบตั ิภยั มีความหมายและมีสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไรบ้าง
– นักเรี ยนคิดว่าเราจะมีแนวทางในการป้ องกันอุบตั ิภยั ในการ
ดําเนินชีวิตได้อย่างไร
– นักเรี ยนคิดว่า การวางแผนป้ องกันอุบตั ิภยั ในการดําเนิน
ชีวิตมีความสําคัญอย่างไร
– นักเรี ยนคิดว่าเพราะเหตุใดจึงควรปฏิบตั ิตามคําเตือนหรื อ
ข้อแนะนําที่กาํ หนดไว้ในฉลากยา
– ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นในสังคมมีลกั ษณะอย่างไรบ้าง
– นักเรี ยนคิดว่าปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความรุ นแรงในสังคมมี
อะไรบ้าง
– อิทธิ พลของสื่ อที่อาจก่อให้เกิดความรุ นแรงมีลกั ษณะ
อย่างไร
– ในฐานะที่นกั เรี ยนเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม จะมีแนวทาง
ป้ องกันปัญหาความรุ นแรงได้อย่างไร
– นักเรี ยนจะมีวิธีการสังเกตและป้ องกันตนเองให้ปลอดภัย
จากคลื่นสึ นามิอย่างไร
– นักเรี ยนสามารถสร้างความตระหนักในเรื่ องความ
ปลอดภัยให้แก่คนในชุมชนได้ดว้ ยวิธีการใดบ้าง
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ฝึ กอบรม การสอนหรื อเผยแพร่ ความรู้ซ่ ึงกันและ
กันระหว่างคนในชุมชน ต้องมีระบบเตรี ยมความ
พร้อมในการรับกับเหตุการณ์ฉุกเฉิ นต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในชุมชน ต้องมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานที่จดั ขึ้นภายในชุมชนของตนเอง และ
ต้องมีการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการดําเนินงาน
4. การสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุใน
ชุมชนจะสําเร็ จได้ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือของคน
ในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมกัน
แก้ไขปํ ญหา
5. หน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาและให้ความช่วยเหลือ
ด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนมีท้ งั หน่วยงานใน
สังกัดภาครัฐบาลและสังกัดภาคเอกชน เป็ นต้นว่า
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน
คณะกรรมการป้ องกันอุบตั ิภยั แห่งชาติ
6. อุบตั ิภยั เป็ นภัยอันตรายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยไม่คาดคิดมาก่อน ก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อ
ทรัพย์สิน สุ ขภาพ และชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก
2 สาเหตุสาํ คัญ คือ เกิดจากพฤติกรรมเสี่ ยงของ
คนเรา และ เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มีสภาพที่ไม่
ปลอดภัย
7. การวางแผนและพัฒนากลวิธีป้องกันอุบตั ิภยั
ประกอบด้วยขั้นการดําเนินการ 5 ขั้น
ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสํารวจปัญหา ขั้นที่ 2 การสร้าง
และรวบรวมองค์ความรู้ ขั้นที่ 3 การวางแผนสร้าง
เสริ มความปลอดภัย ขั้นที่ 4 การปฏิบตั ิตามแผน
และขั้นที่ 5 การประเมินผล
8. การเจ็บป่ วยเกิดขึ้นได้กบั ทุกคน ในกรณี ที่เกิด
อาการเจ็บป่ วยเล็ก ๆ น้อย ๆ หรื อไม่สามารถไป
พบแพทย์ได้มกั พบว่า ผูป้ ่ วยมักซื้อยามา
รับประทานเอง ซึ่งการใช้ยาโดยขาดความรู ้
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เช่น ซื้อยาตามโฆษณาชวนเชื่อ ซื้อยาตาม
คําแนะนําของผูท้ ี่ ไม่รู้จริ ง หรื อใช้ยาโดย
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ เหล่านี้ลว้ น เป็ นสาเหตุให้เกิด
อันตรายจากการใช้ยาทั้งสิ้ น อีกทั้ง ยังทําให้
สิ้นเปลืองเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ หรื อบางคน
อาจได้รับอันตรายจากการใช้ยาตั้งแต่เล็กน้อย
จนถึงขั้นเสี ยชีวติ ได้ การศึกษาทําความเข้าใจใน
หลักการและแนวทางในการใช้ยาให้ถูกต้อง
จะช่วย ลดอันตรายที่อาจเกิดกับตนเอง รวมไปถึง
สมาชิกในครอบครัวอีกด้วย
9. การป้ องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาด
ของสารเสพติดในชุมชนนั้นจะต้องอาศัยความ
ร่ วมมือกันของทุกฝ่ าย ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนครอบครัวและชุมชน
10. ข่าวความรุ นแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่พบ
เห็นในสื่ อต่าง ๆ นั้นนับวันจะมีจาํ นวนมากขึ้น อีก
ทั้งยังมีรูปแบบที่ซบั ซ้อนและหลากหลาย ซึ่งความ
รุ นแรงในสังคมที่เกิดขึ้นนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุก
เวลา ทุกสถานที่ ตั้งแต่ในบ้าน ในโรงเรี ยน ใน
ชุมชน โดยมีรูปแบบแตกต่างกัน ตั้งแต่การด่าทอ
ทุบตีไปจนถึงการทําร้ายร่ างกายให้ได้รับบาดเจ็บ
หรื อทําร้ายจิตใจให้สูญเสี ยสุขภาพจิต ซึ่งจะส่งผล
ให้สงั คมขาดความปลอดภัย ขาดการคุม้ ครอง
สวัสดิภาพในชีวิตประจําวัน ดังนั้นการเรี ยนรู้ถึง
สาเหตุ ผลกระทบ และการป้ องกันปัญหาความ
รุ นแรงในสังคมจึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะช่วยขจัดหรื อ
ลดความรุ นแรงของปัญหาดังกล่าวได้
11.การศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับธรณี พิบตั ิภยั
เป็ นเรื่ องสําคัญอีกเรื่ องหนึ่งที่ควรเรี ยนรู้และทํา
ความเข้าใจโดยเฉพาะในเรื่ องวิธีการป้ องกันและ
การหลีกหลบภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เมื่อต้องตก
อยูใ่ นสถานการณ์ของการเกิดภัยดังกล่าวรวมทั้ง
สามารถช่วยเหลือ ให้คาํ แนะนําแก่ผอู ้ ื่นได้อย่าง
เหมาะสมอีกด้วย
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ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนจะรู้ ว่า…
1. คําสําคัญ ได้แก่ กระบวนการสร้างเสริ มความ
ปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชน ทัศนคติที่ดี
ด้านความปลอดภัย อุบตั ิภยั ความรุ นแรงใน
สังคม ธรณี พิบตั ิภยั คลื่นสึ นามิ สถานการณ์
เสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิภยั
2. กระบวนการสร้ างเสริ มความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุในชุมชน หมายถึง ขั้นตอนหรื อลําดับ
การดําเนินงานเพื่อสร้างเสริ มความปลอดภัยใน
ชุมชน
3. ทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย คือ การ
ตระหนักว่าความปลอดภัยมีความสําคัญต่อ
การดํารงชีวิต ทําให้บุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนมีสุขภาพที่ดี และการไม่ระมัดระวัง
ฝ่ าฝื นกฎความปลอดภัยต่าง ๆ ถือว่าเป็ นเรื่ อง
ไม่ถูกต้อง
4. อุบัติภัย หมายถึง ภัยอันตรายจากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดไว้ก่อน อาจก่อให้เกิดผล
เสี ยหายต่อทรัพย์สิน สุ ขภาพ และชีวิต
5. ความรุ นแรงในสังคม หมายถึง พฤติกรรมและ
การกระทําใด ๆ ที่เป็ นการล่วงละเมิดสิ ทธิส่วน
บุคคล ทั้งทางวาจา ทางร่ างกาย ทางจิตใจ หรื อทาง
เพศ ซึ่งเป็ นผลหรื ออาจจะเป็ นผลให้เกิดความทุกข์
ทรมานทั้งด้านร่ างกายหรื อจิตใจแก่ผถู้ ูกกระทํา
6. ธรณี พิบัติภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติที่มีผลสื บเนื่องเกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านธรณี วิทยา จนส่งผล
กระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่ งแวดล้อม
เหตุการณ์ที่จดั เป็ นธรณี พิบตั ิภยั ได้แก่ กรณี การ
เกิดภูเขาไฟระเบิด การเกิดแผ่นดินไหว การเกิด
การทรุ ดตัวของแผ่นดิน การเกิดภูเขาถล่มหรื อ
เลื่อนไหล การเกิดหิ มะถล่ม หรื อการเกิดคลื่น

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะนําไปสู่ ความเข้ าใจที่
คงทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้ นักเรี ยนควรมีทักษะและ
สามารถที่จะ…
1. อธิ บายเกี่ยวกับอธิบายความหมายและคําสําคัญ
ของกระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน
หลักการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน การวางแผน
และกําหนดแนวทางสร้างเสริ มความปลอดภัยและลด
อุบตั ิเหตุในชุมชน การสร้างความตระหนักในเรื่ องความ
ปลอดภัยในชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษา
และให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัย
2. อธิ บายความหมายและความสําคัญของอุบตั ิภยั กับการ
ดําเนินชีวิต การป้ องกันอุบตั ิภยั จากการช้ยา การป้ องกัน
อุบตั ิภยั จากสารเสพติดในชุมชน การป้ องกันอุบตั ิภยั
จากความรุ นแรงในสังคม ตลอดจนการป้ องกันอุบตั ิภยั จาก
ธรณี พิบตั ิภยั
3. ร่ วมฝึ ก/หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองและเป็ น
หมู่คณะเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ในเรื่ อง กระบวนการสร้าง
เสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชน และเรื่ อง
อุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต
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ยักษ์ใต้น้ าํ
7. คลื่นสึ นามิ หมายถึง การเกิดคลื่นที่มีพลังในการ
เคลื่อนที่ ซึ่งพัดเข้าชายฝั่งหรื อไหล่ทวีปเป็ น
ระลอกโดยส่งผลมาจากการเปลี่ยนแปลงมวล
ของนํ้าในมหาสมุทรหรื อทะเล สื บนื่องมาจาก
การเกิดแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรหรื อ บริ เวณ
ใกล้ชายฝั่งทะเล และยังมีปัจจัยต่าง ๆ อีกเป็ นต้น
ว่า เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟใต้มหาสมุทร
การมีเทหวัตถุขนาดใหญ่ เช่น ชิ้นส่วนของดาว
เคราะห์นอ้ ย หรื ออุกกาบาตตกลงในมหาสมุทร
และรวมไปถึงผลสื บเนื่องจากการทดลองระเบิด
ปรมาณูในมหาสมุทร
8. สถานการณ์ เสี่ ยงต่ อการเกิดอุบัติภยั หมายถึง
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากตัวบุคคลหรื อ
จากสภาพแวดล้อมที่เป็ นปัจจัยส่งผลให้เกิด
อุบตั ิภยั ขึ้น เช่น ความประมาทของบุคคล การ
ชํารุ ดของอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า การเกิดสภาพ
ของทัศนวิสยั ที่ไม่เอื้อต่อการจราจร

ขั้นที่ 2 หลักฐานในการประเมินเพือ่ แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กาํ หนด (Assessment Evidence)
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้และนําเสนอการรวบรวมข่าวหรื อบทความเกี่ยวกับปัญหาสังคมที่เป็ นผลเกี่ยวเนื่อง
จากสารเสพติด โดยการนํามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ผลกระทบตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วจัดทํา
เป็ นรายงาน
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการนําเสนอผลการจัดทําสมุดภาพที่นาํ เสนอข่าวหรื อเหตุการณ์ปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับการ
จับกุมผูก้ ระทําผิดที่เชื่อมโยงกับสารเสพติด โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบถึงฐานความผิด ประเภทของสารเสพติด
และบทกําหนดโทษ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการสํารวจข้อมูลสถานที่ในชุมชนที่เป็ นจุดเสี่ ยงต่อการเกิดความไม่ปลอดภัยในการดําเนินชีวติ
ของบุคคลในชุมชนจากกรณี ต่าง ๆ ระดมความคิดเห็นถึงแนวทางการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
นําเสนอหน้าชั้นเรี ยน
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการรวบรวมภาพข่าวหรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ส่งเสริ มการสร้างความตระหนักเรื่ อง
ความปลอดภัยในชุมชนหรื อเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุม้ ครองความปลอดภัย จากนั้นสรุ ปความคิดเห็นต่อภาพข่าว
หรื อเหตุการณ์ร่วมกัน จัดทําเป็ นสมุดภาพ
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– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนโครงการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน โดยจัดทําเป็ นรายงานและนํามาอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกับเพื่อนในชั้นเรี ยน
– ปฏิบตั ิกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนและพัฒนากลวิธีในการป้ องกันอุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิตใน
กรณี ต่าง ๆ สรุ ปประเด็นสําคัญนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน
– ปฏิบตั ิกิจกรรมจัดทําสมุดภาพรวบรวมข่าวหรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบตั ิภยั ในโรงเรี ยนหรื อใน
ชุมชนจากสื่ อต่าง ๆ แล้ววิเคราะห์ถึงสาเหตุ ผลกระทบ ตลอดจนแนวทางแก้ไขอุบตั ิภยั ที่เกิดขึ้นดังกล่าว
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตอบคําถามประจําหน่วยการเรี ยนรู้
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
• วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– การสนทนาซักถามโดยครู
– การวัดและประเมินผลด้านความรู้

• เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– แบบบันทึกการสนทนา
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน
– แบบทดสอบหลังเรี ยน
– แบบทดสอบประจําหน่วย
– แบบทดสอบปลายภาค

– แบบวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
– การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อันพึงประสงค์
3. สิ่ งที่ม่ ุงประเมิน
– ความหมายในการอธิบาย ชี้แจง แปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และนําไปใช้ การมีมุมมองท
หลากหลาย การให้ความสําคัญและใส่ใจในความรู้สึกของผูอ้ ื่น และการรู ้จกั ตนเอง
– ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพที่ให้ความสําคัญทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
– ความสามารถในการวางแผนปฏิบตั ิ แสดงความคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
และทักษะที่จะช่วยส่งเสริ มการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชน
และอุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต

134

ขั้นที่ 3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้

• หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย
( 6 ชั่วโมง)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 15 กระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชน
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 16 กระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชน (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 17 อุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 18 อุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต (ต่อ)
–แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 19 อุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต (ต่อ)
–แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 20 การสอบปลายภาค
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 15
กระบวนการสร้ างเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในชุ มชน
สาระการเรียนรู้ ที่ 5: ความปลอดภัยในชีวิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชนเป็ นความจําเป็ นพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่ควรดําเนินการในชุมชน
เพราะความปลอดภัยเป็ นสิ ทธิ ที่ประชาชนทุกคนพึงมีพึงได้ โดยประชาชนมีสิทธิที่จะอยูอ่ าศัยอย่างปลอดภัย มีสิทธิที่
จะมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจและจัดการกับสิ่ งแวดล้อมของชุมชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย มีสิทธิที่จะตัดสิ นใจว่าสิ่ ง
ใดคืออันตราย อะไรคือปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บและความไม่ปลอดภัย เป็ นต้น ซึ่งกระบวนการสร้างเสริ ม
ความปลอดภัยในแต่ละชุมชนอาจมีข้ นั ตอน ลําดับ และรู ปแบบของการดําเนินงาน หรื อการจัดกิจกรรมสร้างเสริ ม
ความปลอดภัยที่แตกต่างกันออกไป แต่ทุกการดําเนินงานตามกระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชนนั้น
จะต้องมีหลักการที่ไปในทิศทางเดียวกัน คือ มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางสุ ขภาพของบุคคลในชุมชนเป็ นสําคัญ

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
1. วางแผนกําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุและสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1ม.4–6/4)
2. มีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1ม.4–6/5)

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของกระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชนอย่าง
ถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายและระบุหลักการวางแผนและกําหนดแนวทางสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชนอย่าง
ถูกต้องได้ (K, P)
3. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ องความหมายและความสําคัญของกระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัย
และลดอุบตั ิเหตุในชุมชนและเรื่ องการวางแผนและกําหนดแนวทางสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุใน
ชุมชนร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจใฝ่ รู ้ (A)
4. สื่ อสารเพื่ออธิบายถึงความหมายและความสําคัญของกระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุแล
เรื่ องการวางแผนและกําหนดแนวทางสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชนให้ผอู้ ื่นเข้าใจได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
– ความหมายและ
ความสําคัญของ
กระบวนการสร้างเสริ ม
ความปลอดภัยและลด
อุบตั ิเหตุในชุมชน
–การวางแผนและกําหนด
แนวทางสร้างเสริ มความ
ปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุ
ในชุมชน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

– การทดสอบก่อนเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
ชีวิตปลอดภัย

• แบบทดสอบความรู้ก่อนเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
ชีวิตปลอดภัย*/**

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู
*/**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู
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5. สาระการเรียนรู้
1. กระบวนการสร้ างเสริมความปลอดภัยและลดอุบัตเิ หตุในชุ มชน
1.1 ความหมายและความสําคัญของกระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชน
1.2 การวางแผนและกําหนดแนวทางสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชน

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การงานอาชีพฯ

แสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความหมายและ
ความสําคัญของกระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชน
ออกแบบและตกแต่งจัดทําสมุดภาพเกี่ยวกับปัญหาความไม่ปลอดภัยและอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น
ในชุมชน

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ร่ วมกัน เพื่อทบทวนประสบการณ์และภาระงานตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมาย
2. ครู แจกแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย ให้นกั เรี ยนเพื่อ
ตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจพื้นฐานโดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
3. ครู สุ่มนักเรี ยน 3–4 คน ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาและแนวคิดที่ได้
รับจากการทดสอบในแบบทดสอบความรู ้ เพื่อเป็ นการประเมินความรู้ความเข้าใจและทัศนคติ
ของนักเรี ยนเบื้องต้น
4. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบและระบุเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู้ในหน่วย
การเรี ยนรู ้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย ในเรื่ อง กระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชน
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนร่ วมกันดูภาพหรื ออ่านข่าวที่นาํ เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับปั ญหาการเกิดความไม่ปลอดภัยและการเกิด
อุบตั ิเหตุในชุมชนต่าง ๆของไทย เช่น ภาพการเกิดอัคคีภยั ในชุมชน ภาพการเกิดอุบตั ิเหตุที่สืบเนื่องจาก
พฤติกรรมเสี่ ยงหรื อเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมที่ครู เตรี ยมมา แล้วร่ วมกันแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นที่วา่
– นักเรี ยนคิดว่าการเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตบุคคล อย่างไร
– นักเรี ยนหรื อบุคคลในครอบครัวเคยประสบหรื อพบเห็นเหตุการณ์ดงั กล่าวหรื อไม่ อย่างไร
( ครู อาจใช้ คาํ ถามอื่ นๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้ )
2. ครู สุ่มนักเรี ยน 3–4 คนออกมานําเสนอประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถามและคําตอบจาก
การศึกษาในเรื่ อง กระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชน ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ศึกษามาล่วงหน้าหน้าชั้นเรี ยน โดยให้เพื่อนในชั้นเรี ยนร่ วมแสดงความคิดเห็น
3. ครู อธิบายและให้ความรู ้ในเรื่ อง กระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชน
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ข้อที่ 1.1 ความหมายและความสําคัญของกระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุใน
ชุมชน และข้อที่ 1.2 การวางแผนและกําหนดแนวทางสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุใน
ชุมชน เพิ่มเติม ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
4. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจ
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
– ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มสรุ ปเนื้อหาโดยย่อในข้อที่ 1.1 และข้อที่1.2
ร่ วมกัน โดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ให้แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการสรุ ปเนื้อหาโดยย่อในแต่ละเรื่ อง
2. ให้สมาชิกในกลุ่มที่เป็ นฝ่ ายรับฟัง ร่ วมกันตั้งประเด็นคําถามที่เกี่ยวข้องจํานวน 5 ข้อสอบถามกลุ่มที่เป็ นฝ่ าย
นําเสนอ โดยประเด็นคําถามดังกล่าวต้องไม่ซ้ าํ กับประเด็นคําถามที่ต้ งั ผ่านมา
3. ครู ให้ความรู้และแนวคําตอบในประเด็นคําถามเพิม่ เติม
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าในหัวข้อที่ 1.3 การสร้างความตระหนักเรื่ องความปลอดภัยและลด
อุบตั ิเหตุในชุมชนและหัวข้อที่ 1.4 หน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาและให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัย
จากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด หรื อ
จากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ตหรื อสื่ อในห้องสมุดของโรงเรี ยนศูนย์ขอ้ มูล
ด้านสุ ขภาพ ฯลฯ มาล่วงหน้าโดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
ตามที่สถานศึกษากําหนด โดยให้เขียนประเด็นคําถามที่สงสัยหรื อ สนใจนํามาเสนอเป็ นประเด็นคําถาม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป และเขียนข้อคําถามพร้อมเฉลย คําตอบที่เกี่ยวข้องมาคนละอย่างน้อย 5 ข้อ และใช้
เป็ นหลักฐานร่ องรอยผลการศึกษา โดยนํามาเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนไปปฏิบัตกิ จิ กรรม จัดทําสมุดภาพเกี่ยวกับปั ญหาความไม่ ปลอดภัยและอุบัติเหตุที่
เกิดขึน้ ในชุมชน กิจกรรมสํารวจข้ อมูลสถานที่ที่เป็ นจุดเสี่ ยงในชุมชน และกิจกรรม เขียนโครงการเพื่อ
สร้ างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในชุมชน ตามรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้ หรื อในแบบ
ฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยนํามาเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
– นักเรี ยนควรนําความรู ้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องความหมายและความสําคัญของกระบวนการสร้างเสริ มความ
ปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชน และเรื่ องการวางแผนและกําหนดแนวทางสร้างเสริ มความปลอดภัยและ
ลดอุบตั ิเหตุในชุมชน ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในครอบครัวและนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
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9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อข่าวที่นาํ เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาการเกิดความไม่ปลอดภัยและการเกิด
อุบตั ิเหตุในชุมชนต่าง ๆของไทย เช่น ภาพการเกิดอัคคีภยั ในชุมชน ภาพการเกิดอุบตั ิเหตุที่สืบเนื่องจาก
พฤติกรรมเสี่ ยงหรื อเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
2. แบบทดสอบความรู้ก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
4. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
5. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 16
กระบวนการสร้ างเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในชุ มชน (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 5: ความปลอดภัยในชีวิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การที่บุคคลจะเกิดพฤติกรรมด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องได้น้ นั คนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้อง
มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องของความปลอดภัย และมีทศั นคติที่ดีดา้ นความปลอดภัยหรื อมีความตระหนักในเรื่ องของ
ความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ซึ่งชุมชนสามารถสร้างความตระหนักในการระมัดระวังภัยอันตรายและการป้ องกันความไม่
ปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับคนของชุมชน
หน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาและให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนมีมากมายหลายหน่วยงาน
ทั้งหน่วยงานในสังกัดภาครัฐบาลและภาคเอกชน ที่สาํ คัญได้แก่ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันอุบตั ิภยั แห่งชาติ ซึ่งการศึกษาและทําความ
เข้าใจดังกล่าวจะช่วยให้นกั เรี ยนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถขอรับคําปรึ กษาและขอรับความช่วยเหลือได้

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

3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายและระบุแนวทางการสร้างความตะหนักเรื่ องความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชนอย่างถูกต้องได้
(K, P)
2. อธิ บายและระบุบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาและให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยอย่าง
ถูกต้องได้ (K, P)
3. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ องทางการสร้างความตะหนักเรื่ องความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุใน
ชุมชนและเรื่ องหน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาและให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจ
ใฝ่ รู้ (A)
4. แสดงทักษะการปฏิบตั ิตนเพื่อสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชนอย่างถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
– แนวทางในการสร้างความ
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/ คุณภาพ 4 ขึ้นไป
ตระหนักเรื่ องความปลอดภัย
การสร้างแผนที่ความคิด*
และลดอุบตั ิเหตุในชุมชน
– หน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาและ
ให้ความช่วยเหลือด้านความ
ปลอดภัย
• ตามดุลยพินิจของครู
• ตรวจสอบความถูกต้องของการ • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
หนังสื อเรี ยน/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– จัดทําสมุดภาพเกี่ยวกับปั ญหา พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
ความไม่ ปลอดภัยและอุบัติเหตุ ม. 4–6*
ที่เกิดขึน้ ในชุมชน
– สํารวจข้ อมูลสถานที่ที่
เป็ นจุดเสี่ ยงในชุมชน
– เขียนโครงการเพื่อสร้ างเสริ ม
ความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุในชุมชน
–เขียนเรี ยงความเรื่ อง ความ
ตระหนักในความปลอดภัย
ของคนในชุมชน
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้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

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
1. กระบวนการสร้ างเสริมความปลอดภัยและลดอุบัตเิ หตุในชุ มชน (ต่ อ)
1.3 การสร้างความตระหนักเรื่ องความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชน
1.4 หน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาและให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัย

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
ศิลปะ

ศึกษาพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความตระหนักเรื่ องความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุ
ในชุมชน
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่เกี่ยวกับแนวทางการสร้าง
ความตระหนักเรื่ องความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชน
จัดจําแนกและรวบรวมสถิติคดีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบตั ิเหตุในชุมชน
จัดและตกแต่งป้ ายนิเทศเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักเรื่ องความปลอดภัย
และลดอุบตั ิเหตุในชุมชน

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนที่ผา่ นมาร่ วมกัน เพื่อ
ทบทวนประสบการณ์และภาระงานตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมาย
2. ครู สุ่มนักเรี ยน 2–4 คนออกมานําผลการปฏิบตั ิกิจกรรม จัดทําสมุดภาพเกี่ยวกับปั ญหาความไม่ ปลอดภัยและ
อุบัติเหตุที่เกิดขึน้ ในชุมชน กิจกรรม สํารวจข้ อมูลสถานที่ที่เป็ นจุดเสี่ ยงในชุมชน และกิจกรรม เขียน
โครงการเพื่อสร้ างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในชุมชน ที่มอบหมายให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิในการเรี ยน
ครั้งที่ผา่ นมา โดยให้เพื่อนร่ วมแสดงความคิดเห็น
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม โดย
1) สมาชิกในแต่ละกลุ่มนําคําถามในประเด็นเนื้อหาความรู ้ในหัวข้อที่1.3 การสร้างความตระหนักเรื่ องความ
ปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชนและหัวข้อ 1. 4 หน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาและให้ความช่วยเหลือด้าน
ความปลอดภัย จากที่ได้รับมอบหมายในคาบเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา ตามที่สงสัยเพื่อเตรี ยมไว้แลกเปลี่ยน
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ขอรับความรู้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถามและคําตอบจากที่ศึกษามาล่วงหน้า
มานําเสนอแลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มคําถามร่ วมกัน
2) ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําถามในประเด็นที่สมาชิกภายในกลุ่มสงสัยและ
ต้องการขอรับความรู ้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถามและคําตอบลงบน
กระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน
2. ครู อธิ บายให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบสื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint หรื อแผ่นภาพแสดงความรู ้ใน
หัวข้อ 1.3 การสร้างความตระหนักเรื่ องความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชนและหัวข้อ 1. 4 หน่วยงานที่
ให้คาํ ปรึ กษาและให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัย เพิ่มเติม ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
– ครู แจกใบกิจกรรม เขียนเรี ยงความเรื่ อง ความตระหนักในความปลอดภัยของคนในชุมชน ที่เตรี ยมมาหรื อ
ในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม
ดังกล่าวภายในเวลาที่กาํ หนด
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ครู สุ่มนักเรี ยน 2–4 คน ให้ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการเขียนเรี ยงความเรื่ อง ความตระหนักใน
ความปลอดภัยของคนในชุมชน ให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรี ยน
2. นักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการนําเสนอการเขียนเรี ยงความของเพื่อน
3. นักเรี ยนร่ วมกันรวบรวมผลงานการเขียนเรี ยงความของเพื่อนทุกคนในชั้น แล้วร่ วมกันคัดเลือกและตัดสิ น
จัดลําดับเรี ยงความฉบับที่ดีที่สุดอันดับ 1–3 มาจัดแสดงที่ป้ายนิเทศ
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้นกั เรี ยนบันทึกความรู ้
โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าในเรื่ องที่ 2 . อุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิตในหัวข้อที่ 2.1 การวางแผน
และพัฒนากลวิธีการป้ องกันอุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต และหัวข้อที่ 2.2 การป้ องกันอุบตั ิภยั จากการใช้ยา
ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
และจากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าผ่านสื่ อ อินเทอร์เน็ตหรื อสื่ อในห้องสมุดของ
โรงเรี ยนศูนย์ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ ฯลฯ มาล่วงหน้า โดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด และให้เขียนประเด็นคําถามที่สงสัยหรื อสนใจนํามา
เสนอเป็ นประเด็นคําถามในการเรี ยนต่อไป และเขียนข้อคําถามพร้อมเฉลยคําตอบที่เกี่ยวข้องมาคนละ
อย่างน้อย 5 ข้อ และใช้เป็ นหลักฐานร่ องรอยผลการศึกษา โดยนํามาเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
– นักเรี ยนควรนําความรู ้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องการสร้างความตระหนักเรื่ อง ความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุใน
ชุมชน และเรื่ องหน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาและให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิก
ในครอบครัวและนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อข่าวที่นาํ เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักเรื่ อง ความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุใน
ชุมชน และเรื่ อง หน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาและให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของไทย เช่น ภาพ
แสดงโครงการรณรงค์การสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน ภาพแสดงหน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาและให้
ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. ใบกิจกรรมเรื่ อง จัดทําสมุดภาพเกี่ยวกับปั ญหาความไม่ ปลอดภัยและอุบัติเหตุที่เกิดขึน้ ในชุมชน
3. ใบกิจกรรมเรื่ อง สํารวจข้ อมูลสถานที่ที่เป็ นจุดเสี่ ยงในชุมชน
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง เขียนโครงการเพื่อสร้ างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในชุมชน
5. ใบกิจกรรมเรื่ อง เขียนเรี ยงความเรื่ อง ความตระหนักในความปลอดภัยของคนในชุมชน
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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
อุบัติภยั กับการดําเนินชีวิต
สาระการเรียนรู้ ที่ 5: ความปลอดภัยในชีวิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน อุบตั ิภยั สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ อุบตั ิภยั ที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่เกิดจาก 2 สาเหตุ
สําคัญ คือ เกิดจากพฤติกรรมเสี่ ยงของคนเรา เช่น ความประมาทเลินเล่อ การขาดความรู ้หรื อรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ และเกิดจาก
สภาพแวดล้อมทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มีสภาพที่ไม่ปลอดภัย เช่น สภาพของมลภาวะต่าง ๆ
การก่อสร้างที่อยูอ่ าศัยที่ไม่แข็งแรงและมัน่ คง ความบกพร่ องชํารุ ดของอุปกรณ์ สิ่ งของเครื่ องใช้ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
อุบตั ิภยั ทุกประเภทสามารถป้ องกันหรื อลดระดับความรุ นแรงของผลกระทบลงได้หากทุกคนมีความระมัดระวัง มีสติ และ
ไม่ต้ งั อยูใ่ นความประมาท

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
1. วางแผนกําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุและสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1 ม.4–6/4)
2. มีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1 ม.4–6/5)

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายการวางแผนและพัฒนากลวิธีการป้ องกันอุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายหลักการและแนวทางการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการใช้ยาอย่างถูกต้องได้ (K)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิกิจกรรมเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนากลวิธีการป้ องกันอุบตั ิภยั
กับการดําเนินชีวิตตลอดจนแนวทางการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการใช้ยา (A)
4. เสนอแนะหลักการดําเนินงานและตัวอย่างการวางแผนและพัฒนากลวิธีการป้ องกันอุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต
อย่างถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
– ความหมายและสาเหตุ
สําคัญของอุบตั ิภยั
– แนวทางในการวางแผน
และพัฒนากลวิธีการ
ป้ องกันอุบตั ิภยั กับการ
ดําเนินชีวิต
– การป้ องกันอุบตั ิภยั จาก
การใช้ยา
• ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการปฏิบตั ิกิจกรรม
– เขียนอธิ บายความเข้ าใจ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/การ
อภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/การสร้างแผน
ที่ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุในหนังสื อเรี ยน/ • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 3 ม. 4–6*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

• 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

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
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5. สาระการเรียนรู้
2. อุบัตภิ ยั กับการดําเนินชีวติ
2.1 การวางแผนและพัฒนากลวิธีการป้ องกันอุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต
2.2 การป้ องกันอุบตั ิภยั จากการใช้ยา

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ

ศึกษาพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบตั ิภยั ที่เคยเกิดในชุมชน
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่เกี่ยวกับการวางแผนและ
พัฒนาวิธีการป้ องกันอุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต
สํารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูล สถานที่ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดการบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวิต
จากอุบตั ิภยั
จัดและตกแต่งป้ ายนิเทศเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับแผนภูมิการวางแผนพัฒนากลวิธีป้องกัน
อุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในคาบเรี ยนที่ผา่ นมาร่ วมกัน เพื่อ
ทบทวนประสบการณ์และภาระงานตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมาย
2. ครู ให้นกั เรี ยนดูภาพหรื อวีดิทศั น์ที่แสดงการเกิดอุบตั ิภยั ในลักษณะต่าง ๆ กับการดําเนินชีวิต โดยใช้เวลา
ตามที่กาํ หนดโดยให้นกั เรี ยนแต่ละคนวิเคราะห์วา่ เกิดความรู ้สึกต่อภาพหรื อวีดิทศั น์ดงั กล่าว อย่างไร
3. ครู สุ่มนักเรี ยน 5–6 คนให้ออกมาแสดงความรู ้สึกโดยให้นกั เรี ยนเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาในเรื่ อง อุบตั ิภยั กับการ
ดําเนินชีวิต ในหัวข้อที่ 2.1 การวางแผนและพัฒนากลวิธีการป้ องกันอุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต และหัวข้อ
ที่ 2.2 การป้ องกันอุบตั ิภยั จากการใช้ยา
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มนําคําถามในประเด็นที่ตนเองสงสัย เพื่อเตรี ยมไว้แลกเปลี่ยนขอรับความรู ้จากครู
และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถามและคําตอบจากการศึกษาในเรื่ อง อุบตั ิภยั กับการดําเนิน
ชีวิต ในหัวข้อที่ 2.1 การวางแผนและพัฒนากลวิธีการป้ องกันอุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต และหัวข้อที่ 2.2
การป้ องกันอุบตั ิภยั จากการใช้ยาที่ศึกษามาล่วงหน้า มานําเสนอแลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายใน
กลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มคําถามร่ วมกัน
2. ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําถามในประเด็นที่สมาชิกภายในกลุ่มสงสัยและ
ต้องการขอรับความรู ้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถาม และคําตอบเขียนลงบน
กระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน
3. นักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบประเด็นคําถามที่สงสัยเพื่อเตรี ยมไว้ขอรับความรู ้จากครู มาเปรี ยบเทียบ
เชื่อมโยงกับกับคําตอบที่ตรงกับของประเด็นที่นกั เรี ยนได้เขียนสรุ ปไว้
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4. ครู อธิ บายให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบสื่ อการสอนวิดีทศั น์หรื อแผ่นภาพแสดงความรู้ในเรื่ อง
อุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต โดย
1) ครู อธิ บายและให้ความรู ้ในข้อที่ 2.1 การวางแผนและพัฒนากลวิธีการป้ องกันอุบตั ิภยั กับการดําเนิน
ชีวิต และหัวข้อที่ 2.2 การป้ องกันอุบตั ิภยั จากการใช้ยา เพิ่มเติมดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
2) ครู สุ่มนักเรี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้รับในแต่ละเรื่ องโดยให้นกั เรี ยนสรุ ปเนื้อหาผ่านกิจกรรมการตอบ
คําถามร่ วมกัน ในประเด็นต่อไปนี้
– การศึกษาในเรื่ องอุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิตส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรี ยนอย่างไร
– นักเรี ยนคิดว่า การเกิดอุบตั ิภยั ในการดําเนินชีวิตเกิดจากสาเหตุสาํ คัญอย่างไรและแต่ละสาเหตุจะมี
วิธีการป้ องกันหรื อลดระดับความรุ นแรงของผลกระทบลงได้อย่างไร
– นักเรี ยนคิดว่า เพื่อให้การดําเนินการวางแผนและพัฒนากลวิธีป้องกันอุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต
นําไปสู่การปฏิบตั ิที่ช่วยป้ องกันหรื อลดระดับความรุ นแรงของผลกระทบลงได้ควรมีข้ นั ตอนการ
ปฏิบตั ิอย่างไร
– นักเรี ยนคิดว่า จากการศึกษาในเรื่ องอุบตั ิภยั จากการใช้ยา เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดอุบตั ิภยั จากการใช้
ยาและใช้ยาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ด หากสรุ ปเป็ นหลักการและแนวทางปฏิบตั ิจะสรุ ปได้
อย่างไร
(แนวคําตอบ:
– การศึกษาในเรื่ องดังกล่ าวจะช่ วยให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติภัย
กับการดําเนินชี วิตประจําวัน ซึ่ งผลที่เกิดขึน้ ดังกล่ าวจะช่ วยให้ เราสามารถวางแผนและพัฒนา
กลวิธีการป้ องกันอุบัติภัยได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งจะช่ วยให้ มีคุณภาพชี วิตที่ ดีขึน้
– การเกิดอุบัติภัยในการดําเนินชี วิตเกิดจาก 2 สาเหตุสาํ คัญ ได้ แก่ สาเหตุที่เกิดจากเกิดจาก
พฤติกรรมเสี่ ยงของคนเรา และเกิดจากสภาพแวดล้ อมทั้งที่เกิดขึน้ โดยธรรมชาติและที่ มนุษย์
สร้ างขึน้ ที่มีสภาพที่ไม่ ปลอดภัย โดยในแต่ ละสาเหตุมีวิธีการป้ องกันหรื อลดระดับความรุ นแรง
ของผลกระทบลงได้ ตามความเหมาะสม เช่ น อุบัติภัยที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ ยงของคนเราจะ
ป้ องกันหรื อลดระดับความรุ นแรงของผลกระทบลงได้ หากคนเรามีความระมัดระวัง มีสติ และ
ไม่ ตั้งอยู่ในความไม่ ประมาท และอุบัติภัยที่เกิดจากเกิดจากสภาพแวดล้ อมทั้งที่เกิดขึน้ โดย
ธรรมชาติ และที่มนุษย์ สร้ างขึน้ ที่มีสภาพที่ไม่ ปลอดภัยจะป้ องกันหรื อลดระดับความรุ นแรงของ
ผลกระทบลงได้ หากมีการสํารวจและค้ นหาข้ อบกพร่ องดังกล่ าว แล้ วมีการปรั บปรุ งแก้ ไขสภาพ
ที่ไม่ ปลอดภัยให้ มีสภาพที่ ดีขึน้
– การวางแผนและพัฒนากลวิธีป้องกันอุบัติภัยกับการดําเนินชี วิตนําไปสู่การปฏิบัติที่ช่วยป้ องกัน
หรื อลดระดับความรุ นแรงของผลกระทบลงได้ ควรมีขนั้ ตอนการปฏิบัติ มี 5 ขัน้ ตอน
ประกอบด้ วย ขัน้ ตอนที่ 1 การสํารวจปั ญหา ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้ างและรวบรวมองค์ ความรู้
ขัน้ ตอนที่ 3 การวางแผนสร้ างเสริ มความปลอดภัย ขัน้ ตอนที่ 4 การปฏิบัติตามแผน
และขัน้ ตอนที่ 5 การประเมินผล
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– หลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้ องกันไม่ ให้ เกิดอุบัติภัยจากการใช้ ยาและใช้ ยาให้ เกิด
ประสิ ทธิ ภาพสูงสุด สามารถสรุ ปเป็ นหลักการและแนวทางปฏิบัติได้ ว่า ต้ องใช้ ยาให้ ถกู กับโรค
ต้ องใช้ ยาให้ ถกู กับคน ต้ องใช้ ยาให้ ถกู เวลา ต้ องใช้ ยาให้ ถกู วิธี ต้ องใช้ ยาให้ ถกู ขนาด และต้ อง
ใช้ ยาให้ ถกู มาตรฐาน)
3) ครู ให้แนวคําตอบให้นกั เรี ยนทราบ เพื่อเสริ มสร้างความรู ้และกระตุน้ ความสนใจในการเรี ยนรู ้ให้
เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
– ครู แจกใบกิจกรรม เขียนอธิ บายความเข้ าใจ ที่เตรี ยมมาหรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมดังกล่าวภายในเวลาที่กาํ หนด
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ครู สุ่มนักเรี ยน 3 คน ให้ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการเขียนคําอธิบายที่กาํ หนดในแต่ละข้อใน
กิจกรรม เขียนอธิ บายความเข้ าใจ คนละ 2 ข้อตามลําดับ ให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรี ยน
2. นักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นต่อคําอธิบายที่เพื่อนนําเสนอดังกล่าว
3. ครู เฉลยการเขียนคําอธิบายที่ถูกต้องจากข้อที่ 1–6 และให้นกั เรี ยนที่เขียนคําอธิบายไม่ถูกต้องหรื อ
ไม่สมบูรณ์ แก้ไขในข้อดังกล่าวให้ถูกต้องและสมบูรณ์
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาค้ นคว้านอกเวลา โดยแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ศึกษาค้นคว้า
ในหัวข้อ 2.3 การป้ องกันอุบตั ิภยั จากสารเสพติดในชุมชน และกลุ่มที่ 2 ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ 2.4
การป้ องกันอุบตั ิภยั จากความรุ นแรงในสังคม ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา
และพลศึกษา 3 ม.4–6 หรื อจากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆโดยให้แต่ละเขียนประเด็นคําถามที่สงสัย
หรื อสนใจนํามาเสนอเป็ นประเด็นคําถามในคาบเรี ยนครั้งต่อไป และ เขียนข้อคําถามพร้อมเฉลยคําตอบ
ที่เกี่ยวข้องมาคนละอย่างน้อย 5 ข้อ เพื่อใช้เป็ นหลักฐานร่ องรอยผลการศึกษาโดยนํามาเสนอใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
3. ครู แจกใบกิจกรรม รวบรวมหรื อเหตุการณ์ เกี่ยวกับอุบัติภัยในการดําเนินชี วิต และใบกิจกรรม เขียน
บทความเรื่ อง แนวทางการใช้ สื่อเพื่อป้ องกันความรุ นแรงในสังคม ที่เตรี ยมมาหรื อในแบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมนอกเวลา หรื อในช่วง
เวลาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด แล้วนําผลการปฏิบตั ิมา
นําเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
– นักเรี ยนควรนําความรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง การวางแผนและพัฒนากลวิธีการป้ องกันอุบัติภัยกับการดําเนินชี วิต
และเรื่ อง การป้ องกันอุบัติภยั จากการใช้ ยา ไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันอย่างสมํ่าเสมอและแนะนําแก่
สมาชิกในครอบครัว

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อข่าวที่นาํ เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดอุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต
2. ตารางแสดงสถิติเกี่ยวกับสาเหตุของการบาดเจ็บและการเสี ยชีวิตจากการบาดเจ็บด้วยอุบตั ิภยั ในการดําเนิน
ชีวิต
3. ใบกิจกรรมเรื่ อง เขียนอธิ บายความเข้ าใจ
4. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด

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 18
อุบัติภัยกับการดําเนินชีวติ (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 5: ความปลอดภัยในชีวิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ปัญหาอุบตั ิภยั จากสารเสพติดในชุมชนและปํ ญหาอุบตั ิภยั จากความรุ นแรงในสังคมนับว่าเป็ นปัจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นในสังคม ดังนั้นการป้ องกันและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงนับได้วา่ มี
ความสําคัญที่คนในชุมชนจะต้องให้ความสําคัญและควรนํามาปฏิบตั ิ แต่การปฏิบตั ิดงั กล่าวจะประสบความสําเร็ จได้ตาม
เป้ าหมายจะต้องอาศัยความร่ วมมือกันของทุกฝ่ าย ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนครอบครัวและชุมชน
การเรี ยนรู ้ถึงสาเหตุ ผลกระทบ และการป้ องกันปั ญหาในเรื่ องดังกล่าว จึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะช่วยขจัดหรื อลดความ
รุ นแรงที่เป็ นผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวได้

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
1. วางแผนกําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุและสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1 ม.4–6/4)
2. มีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1ม.4–6/5)

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายและระบุแนวทางการป้ องกันอุบตั ิภยั จากสารเสพติดในชุมชนอย่างถูกต้องได้ (K, P)
2. อธิ บายความหมาย สาเหตุ ผลกระทบและระบุแนวทางการป้ องกันอุบตั ิภยั จากความรุ นแรงในสังคมอย่างถูกต้อง
ได้ (K, P)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการเรี ยนรู้และปฏิบตั ิกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่ องการป้ องกันอุบตั ิภยั จากสารเสพติดใน
ชุมชน และเรื่ องทางการป้ องกันอุบตั ิภยั จากความรุ นแรงในสังคม (A)
4. สื่ อสารเพื่ออธิบายเกี่ยวกับเรื่ องการป้ องกันอุบตั ิภยั จากสารเสพติดในชุมชน และเรื่ องทางการป้ องกันอุบตั ิภยั จาก
ความรุ นแรงในสังคมให้ผอู้ ื่นได้เข้าใจ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

เกณฑ์ การวัดและ
ประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/การอภิปราย/ • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
การแสดงความคิดเห็น/การสร้างแผนที่ความคิด* คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
– แนวทางการปฏิบตั ิเพื่อ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
การแพร่ ระบาดของ
สารเสพติดในชุมชน
– ความหมาย สาเหตุ และ
ผลกระทบของความ
รุ นแรงต่อสังคม
– สื่ อกับปัญหาความรุ นแรง
ในสังคม
– แนวทางการปฏิบตั ิเพื่อ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุ นแรงในสังคม
• ตรวจสอบความถูกต้อง
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุในหนังสื อเรี ยน/
ของการปฏิบตั ิกิจกรรม
แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
– รวบรวมหรื อเหตุการณ์
พลศึกษา 3 ม. 4–6 *
เกี่ยวกับอุบัติภัยในการ
ดําเนินชี วิต
–เขียนบทความเรื่ อง แนว
ทางการใช้ สื่อเพื่อป้ องกัน
ความรุ นแรงในสังคม
– ระดมสมอง แล้ วสรุ ปเป็ น
แผนที่ความคิ ด
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
2. อุบัตภิ ัยกับการดําเนินชีวติ (ต่ อ)
2.3 การป้ องกันอุบตั ิภยั จากสารเสพติดในชุมชน
2.4 การป้ องกันอุบตั ิภยั จากความรุ นแรงในสังคม

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย

ศิลปะ

ศึกษาพูดคุยเกี่ยวกับการสํารวจข้อมูลสถานที่ในชุมชนที่เป็ นจุดเสี่ ยงต่อการเกิดการแพร่
ระบาดของสารเสพติดในชุมชน
พูดคุยแสดงความคิดเห็น และอ่านเรื่ องที่เกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความตระหนักเรื่ อง
การป้ องกันอุบตั ิภยั จากสารเสพติดในชุมชนและการป้ องกันอุบตั ิภยั จากความรุ นแรงใน
สังคม และเขียนบทความแนวทางการใช้สื่อเพื่อป้ องกันความรุ นแรงในสังคม
จัดและตกแต่งป้ ายนิเทศเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความตระหนักเรื่ อง
การป้ องกันอุบตั ิภยั จากสารเสพติดในชุมชนและการป้ องกันอุบตั ิภยั จากความรุ นแรงใน
สังคมและบทความแนวทางการ ใช้สื่อเพื่อป้ องกันความรุ นแรงในสังคม

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 : นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาการเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมาเพื่อทบทวน
ความรู ้
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2. ครู สุ่มนักเรี ยน 3–4 คนให้ออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรม รวบรวมหรื อเหตุการณ์ เกี่ยวกับอุบัติภัยใน
การดําเนินชี วิตและผลการปฏิบตั ิกิจกรรม แนวทางการใช้ สื่อเพื่อป้ องกันความรุ นแรงในสังคม ตามที่ได้
มอบหมายในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมาให้เพื่อน ๆ ฟังหน้าชั้นเรี ยน และให้เพื่อนในชั้นเรี ยนร่ วมกันแสดง
ความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมดังกล่าว โดยครู ให้ความรู้และคําแนะนําเพิ่มเติม
ขั้นที่ 2 : กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมายในการเรี ยนครั้งที่
ผ่านมา โดย
1) สมาชิกในแต่ละกลุ่มนําคําถามในประเด็นที่ตนเองสงสัย เพื่อเตรี ยมไว้แลกเปลี่ยนขอรับ
ความรู ้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถามและคําตอบจากการศึกษา
มาล่วงหน้า มานําเสนอแลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มคําถามร่ วมกัน
2) ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําถามในประเด็นที่สมาชิกภายในกลุ่มสงสัยและ
ต้องการขอรับความรู้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถาม และคําตอบ เขียนลงบน
กระดานดําหน้าชั้นเรี ยน
3) นักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบประเด็นคําถามที่สงสัยเพื่อเตรี ยมไว้ขอรับความรู ้จากครู มาเปรี ยบเทียบ
เชื่อมโยงกับกับคําตอบที่ตรงกับของประเด็นที่นกั เรี ยนได้เขียนสรุ ปไว้
2. ครู อธิบายให้ความรู ้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบสื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint หรื อแผ่นภาพ โดย
1) ครู อธิบายและให้ความรู ้ในข้อที่ 2.3 การป้ องกันอุบตั ิภยั จากสารเสพติดในชุมชน และข้อที่
2.4 การป้ องกันอุบตั ิภยั จากความรุ นแรงในสังคม เพิ่มเติมดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
2) ครู สุ่มนักเรี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้รับในแต่ละเรื่ อง โดยให้นกั เรี ยนสรุ ปเนื้อหาผ่านกิจกรรมการตอบ
คําถามร่ วมกัน ในประเด็นต่อไปนี้
– หากวิเคราะห์ ปัญหาของการแพร่ ระบาดของสารเสพติดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบนั
นักเรี ยนคิดว่าปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับประเทศชาติได้อย่างไร
อย่างไร
– กลุ่มบุคคลกลุ่มใดบ้างที่นกั เรี ยนคิดว่ามีบทบาทสําคัญต่อการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของสารเสพติดในชุมชน
–ในฐานะที่นกั เรี ยนเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมจะมีแนวทางป้ องกันปัญหาความรุ นแรงในสังคมได้
อย่างไร
– การนําเสนอของสื่ อในลักษณะใดบ้างที่นกั เรี ยนคิดว่าเป็ นปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความรุ นแรงใน
สังคมขึ้นได้
( แนวคําตอบ:
–ปั ญหาของการแพร่ ระบาดของสารเสพติดที่ เกิดขึน้ ในสังคมไทยในปั จจุบันส่ งผลกระทบ
ตั้งแต่ ระดับบุคคลถึงระดับประเทศชาติ โดยผลกระทบต่ อบุคคล ในกรณี ผ้ เู สพ ผู้เสพจะ
ได้ รับผลกระทบทางด้ านสุขภาพร่ างกายและจิตใจ ตลอดจนความบกพร่ องทางด้ านบุคลิกภาพ

155

ต่ อครอบครั ว ทําให้ เกิดการสูญเปล่ าทางเศรษฐกิจภายในครอบครั วเพราะต้ องสิ น้ เปลือง
ทรั พย์ สินเงินทองนําไปซื อ้ สารเสพติด และเกิดปั ญหาขึน้ ภายในครอบครั ว ต่ อชุมชน ทําให้
ต้ องสูญเสี ยบุคลากรที่เป็ นกําลังแรงงานในการพัฒนาประเทศ และต่ อประเทศชาติ ต้ อง
สูญเสี ยงบประมาณในการป้ องกันและ ปราบปรามตลอดจนการบําบัดรั กษาผู้ติดสารเสพติด
– การป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาการแพร่ ระบาดของสารเสพติดในชุมชนสามารถกระทําได้ ใน
ทุกกลุ่มบุคคลในสังคม รวมทั้งหน่ วยงานทั้งภาครั ฐบาล ภาคเอกชน ตลอดจนองค์ การ
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น
– ในฐานะของนักเรี ยนสามารถมีส่วนร่ วมป้ องกันปั ญหาความรุ นแรงในสังคมได้ โดยการช่ วย
สอดส่ องและสังเกตการกระทําใด ๆ ของบุคคลหรื อปั จจัยต่ าง ๆที่ ก่อให้ เกิดความรุ นแรงโดย
แจ้ งให้ ผ้ ทู ี่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องให้ ช่วยระงับเหตุ หรื อในส่ วนตัวต้ องต้ องดําเนินชี วิตไปด้ วย
ความเรี ยบง่ าย ไม่ ฟุ้งเฟ้ อตามกระแสวัตถุนิยม ครองตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่ ย่ งุ เกี่ยวกับ
อบายมุข รั บผิดชอบในหน้ าที่ของตน
– ลักษณะของสื่ อที่เป็ นปั จจัยที่สนับสนุนให้ เกิดความรุ นแรงในสังคมขึน้ ได้ มีหลายลักษณะ
เช่ น สื่ อที่นาํ เสนอภาพลามกอนาจาร สื่ อที่ นาํ เสนอข้ อมูลข่ าวสารในทางลบ สื่ อที่ขาดการ
นําเสนอแนวคิ ดและวิธีการนําเสนอทักษะการสื่ อสารที่ดีเพื่อพัฒนาและส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์ ระหว่ างบทบาทหญิงชาย สื่ อทางอินเทอร์ เน็ตที่ มีการนําเสนอภาพหรื อ
ข้ อความลามกและข้ อมูลต่ าง ๆ รวมทั้งการสนทนาที่อาจชักจูงไปในทางที่ไม่ เหมาะสม หรื อ
ก่ อให้ เกิดปั ญหาความรุ นแรง )
3) ครู ให้แนวคําตอบให้นกั เรี ยนทราบ และให้ความรู้เสริมอาเซียนเกี่ยวกับการแพร่ ระบาดของสาร
เสพติด ดังนี้ “จากการประชุมสุ ดยอดผูน้ าอาเซียนครั้งที่ 20 พ.ศ. 2555 ณ กรุ งพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา พบว่ายาบ้าและยาไอซ์เป็ นชนิดของสารเสพติดที่มีการแพร่ ระบาดและเป็ นปั ญหาของทุก
ประเทศในอาเซียน” เพื่อเสริ มสร้างความรู ้และกระตุน้ ความสนใจในการเรี ยนรู้ให้เกิดขึ้นกับ
นักเรี ยน
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
– ครู แจกใบกิจกรรมระดมสมอง แล้ วสรุ ปเป็ นแผนที่ความคิด ที่เตรี ยมมาหรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม ดังกล่าวภายในเวลาที่กาํ หนด
กําหนด
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ให้แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันส่ งตัวแทนออกมานําเสนอผลการเขียนแผนที่ความคิดแสดงแนวทางการ
ป้ องกันอุบตั ิภยั จากสารเสพติดในชุมชนให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรี ยน
2. นักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการนําเสนอเนื้อหาและความสมเหตุสมผล
ในการเขียนแผนที่ความคิดของเพื่อน ๆ แต่ละกลุ่ม
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้นกั เรี ยนบันทึกความรู ้
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โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าในหัวข้อ 2.5 การป้ องกันอุบตั ิภยั จากธรณี พิบตั ิภยั ดังรายละเอียดใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม.4–6 หรื อจากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น
การค้นคว้าผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ตหรื อสื่ อในห้องสมุดของโรงเรี ยนศูนย์ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ ฯลฯ มาล่วงหน้า
3. มอบหมายให้ นักเรียนไปปฏิบัตกิ จิ กรรม สื บค้ นและสรุ ปความเข้ าใจ ตามรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครู
แจกให้ หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยนํามาเสนอใน
การเรี ยนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
– นักเรี ยนควรนําความรู ้ในเรื่ อง การป้ องกันอุบัติภยั จากสารเสพติดในชุมชน และเรื่ อง การป้ องกันอุบัติภัยจากความ
รุ นแรงในสังคมที่ได้ศึกษาผ่านมาไป ถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในครอบครัวของตนเอง เพื่อเป็ นการช่วยเสริ มสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าวให้ถูกต้องและสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงกิจกรรมการป้ องกันอุบตั ิภยั จากสารเสพติดในชุมชน และเรื่ อง การป้ องกันอุบตั ิภยั
จากความรุ นแรงในสังคม
2. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย
3. ใบกิจกรรมเรื่ อง รวบรวมหรื อเหตุการณ์ เกี่ยวกับอุบัติภัยในการดําเนินชี วิต
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง เขียนบทความแนวทางการใช้ สื่อเพื่อป้ องกันความรุ นแรงในสังคม
5. ใบกิจกรรมเรื่ อง แล้ วสรุ ปเป็ นแผนที่ความคิด
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 19
อุบัตภิ ัยกับการดําเนินชีวติ (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 5: ความปลอดภัยในชีวิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชีวติ ปลอดภัย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
หลังเหตุการณ์การเกิดภัยพิบตั ิจากคลื่นยักษ์ที่เคลื่อนตัวเข้าถล่มชายฝั่งและหมู่เกาะใน 6 จังหวัดภาคใต้ของประเทศ
ไทย ที่อยูต่ ิดกับทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในครั้งนั้นได้ส่งผลให้มีผเู้ สี ยชีวิต ผูบ้ าดเจ็บ และผูส้ ูญหาย
ทั้งที่เป็ นชาวไทยและชาวต่างประเทศจํานวนมากแล้วยังพบว่า การเกิดภัยพิบตั ิในครั้งนี้ยงั ก่อให้เกิดความสูญเสี ยทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน และเหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลให้คนไทยได้ตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้น จนเกิด
คําที่ใช้เรี ยกภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้วา่ เป็ นธรณี พิบัติภัย และคลื่นยักษ์ที่สร้างความเสี ยหายในครั้งนี้วา่ คลื่นสึ นามิ
ดังนั้น การศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับภัยดังกล่าว จึงเป็ นเรื่ องสําคัญอีกเรื่ องหนึ่งที่นกั เรี ยนควรได้ทราบ เพื่อที่จะ
ได้เรี ยนรู้และมีความเข้าใจในวิธีการป้ องกันและการหลีกหลบภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมื่อต้องตกอยูใ่ นสถานการณ์ของการเกิดภัยดังกล่าวรวมทั้งสามารถช่วยเหลือ ให้คาํ แนะนําแก่ผอู ้ ื่นได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
1. วางแผนกําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุและสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1ม. 4–6/4)
2. มีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1 ม. 4–6/5)

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและผลกระทบของธรณี พิบตั ิภยั และการเกิดคลื่นสึ นามิอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายและแนวทางปฏิบตั ิตนเพื่อป้ องกันภัยจากคลื่นสึ นามิอย่างถูกต้องได้ (K, P)
3. อธิ บายและระบุแนวทางการป้ องกันภัยจากคลื่นสึ นามิอย่างถูกต้องได้ (K, P)
4. ตระหนักถึงความสําคัญในการป้ องกันอุบตั ิภยั จากธรณี พิบตั ิภยั (A)
5. สื่ อสารเพื่ออธิบายถึงความหมายและผลกระทบของธรณี พิบตั ิภยั และการเกิดคลื่นสึ นามิ แนวทางปฏิบตั ิตนเพื่อ
ป้ องกันภัยจากคลื่นสึ นามิ และแนวทางการป้ องกันภัยจากคลื่นสึ นามิให้ผอู้ ื่นเข้าใจได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
– ความหมายและผลกระทบ
ของธรณี พิบตั ิภยั และการ
เกิดคลื่นสึ นามิ
– แนวทางปฏิบตั ิตนเพื่อ
ป้ องกันภัยจากคลื่นสึ นามิ
– แนวทางการป้ องกันภัยจาก
คลื่นสึ นามิ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การปฏิบตั ิกิจกรรม สื บค้ น
และสรุ ปความเข้ าใจ

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
หนังสื อเรี ยน/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
ม. 4–6*

• ตามดุลยพินิจของครู

• ตรวจสอบความถูกต้องของ • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
• ร้อยละ 80 ขึ้นไป
การปฏิบตั ิกิจกรรม ออกแบบ
หนังสื อเรี ยน/แบบฝึ กทักษะ
แผนผังแสดงสรุ ปความรู้
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 3 ม. 4–6*
• ร้อยละ 80 ขึ้นไป
• ตรวจสอบความถูกต้องของ • แบบทดสอบความรู ้หลังเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
การทดสอบประจํา
ชีวิตปลอดภัย**
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4
• แบบทดสอบประจําหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
ชีวิตปลอดภัย
ชีวิตปลอดภัย***

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู
**ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู หรื อในสื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
*** ดูรายละเอียดในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ของนักเรี ยน
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
2. อุบัตภิ ัยกับการดําเนินชีวติ (ต่ อ)
2.5 การป้ องกันอุบตั ิภยั จากธรณี พิบตั ิภยั

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
การงานอาชีพฯ

ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอุบตั ิภยั จากธรณี พิบตั ิภยั
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่เกี่ยวกับการป้ องกัน
อุบตั ิภยั จากธรณี พิบตั ิภยั
ออกแบบและตกแต่งสมุดภาพเกี่ยวกับอุบตั ิภยั จากธรณี พิบตั ิภยั

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในคาบเรี ยนที่ผา่ นมาร่ วมกัน เพื่อทบทวน
ประสบการณ์และภาระงานตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมาย
2. ครู สุ่มนักเรี ยน 3–4 คนให้ออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรม สื บค้ นและสรุ ปความเข้ าใจ ตามที่ได้
มอบหมายในการเรี ยนที่ผา่ นมาให้เพื่อน ๆ ฟังหน้าชั้นเรี ยน และให้เพื่อนในชั้นเรี ยนร่ วมกันแสดงความ
คิดเห็นต่อบทความดังกล่าวที่เพื่อนเขียน และรวบรวมบทความของทุกคนจัดแสดงบนป้ ายนิเทศ
3. ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบความรู้หลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย โดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด
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ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู สุ่มนักเรี ยน 3– 4 คน ออกมาพูดคุยและนําเสนอผลการศึกษาในหัวข้อ 2.5 การป้ องกันอุบตั ิภยั จากธรณี
พิบตั ิภยั ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 พร้อมให้แสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงแนวทางที่ตนเองจะปฏิบตั ิหากไปอยูใ่ นสถานการณ์ดงั กล่าว
2. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันรวบรวมคําถามในประเด็นที่เพื่อนในชั้นสงสัยเพื่อเตรี ยมไว้แลกเปลี่ยนขอรับความรู้จาก
ครู และประเด็นคําถามและคําตอบจากการศึกษาในหัวข้อ 2.5 การป้ องกันอุบตั ิภยั จากธรณี พิบตั ิภยั มา
ล่วงหน้ามาจัดกลุ่มคําถามร่ วมกัน
3. ให้ตวั แทนของห้องออกมาเขียนประเด็นคําถามและคําตอบเขียนลงบนกระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน
4. ครู อธิบายให้ความรู้ประกอบการใช้ PowerPoint หรื อวีดิทศั น์ในหัวข้อที่ 2.5 การป้ องกันอุบตั ิภยั จาก
ธรณี พิบตั ิภยั ในข้อย่อยที่ 1 ความหมายของธรณี พิบตั ิภยั และคลื่นสึ นามิ หัวข้อย่อยที่ 2 ผลกระทบจากการ
เกิดคลื่นสึ นามิ หัวข้อย่อยที่ 3 แนวทางปฏิบตั ิตนเพื่อป้ องกันภัยจากคลื่นสึ นามิ และหัวข้อย่อยที่ 4 แนว
ทางการป้ องกันภัยจากคลื่นสึ นามิ ตามลําดับ ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 3 ม. 4–6
5. ครู ให้ความรู้เพิ่มเติมเชื่อมโยงกับประเด็นคําถามที่นกั เรี ยนเขียนลงบนกระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน และเฉลย
คําตอบในแบบทดสอบก่อนเรี ยนให้นกั เรี ยนทราบ
6. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ที่ได้รับในแต่ละเรื่ องและเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สนใจ
และสงสัย
ขั้นที่ 3 : ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรม ออกแบบแผนผังแสดงสรุ ปความรู้ ในเรื่ อง การป้ องกันอุบตั ิภยั จาก
ธรณี พิบตั ิภยั ที่แสดงโครงสร้างเนื้อหาตามที่นกั เรี ยนได้ศึกษาโดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรม ออกแบบแผนผังแสดงสรุ ป
ความรู้ ตามลําดับ
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบประจําหน่วย หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย โดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู สุ่มนักเรี ยนให้ผลัดเปลี่ยนกันเฉลยคําตอบของคําถามในแบบทดสอบประจําหน่วยทีละข้อ
เรี ยงตามลําดับจนครบทุกข้อทั้งคําถามแบบเลือกตอบและแบบเขียนบรรยาย โดยให้เพื่อน
ร่ วมแสดงความคิดเห็นว่าคําตอบดังกล่าวถูกต้องหรื อต้องแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร
2. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู ้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้นกั เรี ยนบันทึกความรู้
โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
3. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาทบทวนความรู้ความเข้ าใจในเนื้อหาหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 เรี ยนรู้ตวั เรา
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 ชีวติ และครอบครัว หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3ใส่ใจสุ ขภาพ และหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
ชีวิตปลอดภัย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 มา
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ล่วงหน้า เพื่อเข้ารับการทดสอบปลายภาคในการเรี ยนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรนําความรู ้ในเรื่ อง ป้ องกันอุบัติภัยจากธรณี พิบัติภัย ที่ได้ศึกษาผ่านมาไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิก
ในครอบครัว ของตนเองและนําไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวันตามโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ตารางข้อมูลแสดงจํานวนผูเ้ สี ยชีวติ บาดเจ็บ และสูญหายจากเหตุการณ์การเกิดคลื่นสึ นามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงการเกิดอุบตั ิภยั จากธรณี พิบตั ิภยั ในลักษณะต่าง ๆ
3. ใบกิจกรรม เรื่ อง สื บค้ นและสรุ ปความเข้ าใจ
4. ใบกิจกรรม เรื่ อง ออกแบบแผนผังแสดงสรุ ปความรู้
5. แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย
6. แบบทดสอบประจําหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย
7. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 ) ที่
นักเรี ยนได้รับจากองค์ความรู้ที่กาํ หนดไว้ในขอบข่ายของตัวชี้วดั ในโครงสร้างของหลักสูตร และการสอบปลายภาคยัง
เป็ นการนําข้อมูลของค่าคะแนนที่ได้นาํ มาใช้เป็ นส่วนสําคัญในการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนหรื อให้
ระดับผลการเรี ยน ตลอดจนให้การรับรองความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยนว่าผ่านรายวิชาหรื อไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้น
หรื อไม่ หรื อสามารถจบหลักสูตรหรื อไม่
การศึกษารายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษา เป็ นอีกหนึ่งรายวิชาที่นาํ กระบวนการวัดและประเมินผลมาเป็ นใช้เพื่อ
สรุ ปผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยใช้แบบทดสอบทั้งในข้อคําถามที่เน้นกระบวนการการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสิ นข้อ
คําตอบ ในรู ปแบบอัตนัยและรู ปแบบปรนัย ครอบคุมองค์ความรู้และตัวชี้วดั ช่วงชั้นในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1,2,3 และ4

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
1. อธิ บายกระบวนการสร้างเสริ มและดํารงประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ (พ 1.1 ม. 4–6/1)
2. วางแผนดูแลสุ ขภาพตามภาวะการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว (พ 1.1 ม. 4–6/2)
3. วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่ องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ (พ 2.1 ม. 4–6/2)
4. มีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน (พ 4.1 ม. 4–6/6)
5. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกลไก (พ 4.1 ม. 4–6/7)
6. วางแผนกําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุและสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1 ม. 4–6/4)
7. มีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1 ม. 4–6/5)

3. จุดประสงค์การสอบปลายภาค
– เพื่อสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ (Summative Assessment ) ที่นกั เรี ยนได้รับจากองค์ความรู้ที่กาํ หนดไว้ในขอบข่ายของ
ตัวชี้วดั ในโครงสร้างของหลักสูตร และการสอบปลายภาคยังเป็ นการนําข้อมูลของค่าคะแนนที่ได้นาํ มาใช้เป็ น
ส่ วนสําคัญในการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยน
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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
1. ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย
2. การวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว
– หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
• วัยรุ่ นกับปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
– หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ
1. วัยรุ่ นกับการพัฒนางานสาธารณสุ ขชุมชน
2. การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
– หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย
1. กระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชน
2. อุบตั ิภยั กับการดําเนินชีวิต

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
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6. แนวทางบูรณาการ
–

7. กระบวนการจัดการทดสอบ
– ครู ตรวจสอบจํานวนนักเรี ยนที่เข้ารับการทดสอบและแจกแบบทดสอบปลายภาคพร้อมอธิบายแนวทางปฏิบตั ิ
ให้นกั เรี ยนทราบ โดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด

8. กิจกรรมเสนอแนะ
– นักเรี ยนควรไปศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมในเรื่ องที่ตอบคําตอบได้ไม่ชดั เจนถูกต้อง

9. สื่ อ/เครื่องมือที่ใช้ ในการทดสอบ
– แบบทดสอบปลายภาค รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.6

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 พูนทักษะการเคลื่อนไหว

20 ชั่วโมง

ผังมโนทัศน์ เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระ
ความรู้
1. การนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬา

3. บทบาทและมารยาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกายและนันทนาการ

2. กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต

4. กีฬาเพื่อชีวิต

ทักษะ/กระบวนการ

1. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพื่ออธิบายความหมายและ
ความสําคัญของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว หลักการและ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมกีฬา และการนําหลักการและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว มาใช้ในการเล่นกีฬา
2. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพื่ออธิบายความหมายและความสําคัญ
ของกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต
หลักในการเลือกกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
และทางจิต การวางแผนสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
และทางจิต และตัวอย่างรู ปแบบกิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและทางจิต
3. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพื่ออธิบายความหมายคําที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทและมารยาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออก
กําลังกายและนันทนาการ ความสําคัญของกิจกรรมการ
ออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ มารยาทที่ดีในการ
เข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรม
นันทนาการ และบทบาทของการเป็ นผูน้ าํ และผูร้ ่ วม
กิจกรรมที่ดี
4. การใช้ทกั ษะสื่ อสารเพื่ออธิบายรู ปแบบของการเล่นกีฬา

คุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เพิม่ พูน
ทักษะ
การ
เคลือ่ นไหว

1. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้และมีระเบียบวินยั ในการศึกษาและร่ วม
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับความหมายและความสําคัญ
ของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว หลักการและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬา และการ
นําหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาใช้ใน
การเล่นกีฬา
2. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้และมีระเบียบวินยั ในการศึกษาและร่ วม
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของ
กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต หลักในการ
เลือกกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต การ
วางแผนสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต และตัวอย่าง
รู ปแบบกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต
3. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้และมีระเบียบวินยั ในการศึกษาและร่ วม
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับความหมายคําที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทและมารยาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกาย
และนันทนาการ ความสําคัญของกิจกรรมการออกกําลังกายและ
กิจกรรมนันทนาการ มารยาทที่ดีในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออก
กําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ และบทบาทของการเป็ นผูน้ าํ
และผูร้ ่ วมกิจกรรมที่ดี

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมกีฬา และการนําหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาใช้ในการเล่นกีฬา
2. ปฏิบตั ิกิจกรรมการจัดทําสมุดภาพแสดงการเคลื่อนไหวในกิจกรรมกีฬาโดย วิเคราะห์รูปแบบและทักษะการเคลื่อนไหวที่ปรากฏในภาพ
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมการทดลองการเคลื่อนไหวร่ างกาย บันทึกผลและลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมการจัดทําสมุดภาพแสดงตําแหน่งและชนิดของข้อต่อและกล้ามเนื้อมัดที่สาํ คัญในร่ างกาย
5. ปฏิบตั ิกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าและจัดทํารายงานเกี่ยวกับหลักในการสร้างความมัน่ คงในเคลื่อนไหวร่ างกาย
6. ปฏิบตั ิกิจกรรมการทดลองเรื่ อง ความสมดุลกับการเคลื่อนไหวร่ างกายตามหลักการฟิ สิ กส์
7. ปฏิบตั ิกิจกรรมการการทดลองเคลื่อนไหวร่ างกายในสภาวะต่างๆ
8. ศึกษาและนําเสนอความหมายและความสําคัญของกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต หลักในการเลือกกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต
การวางแผนสร้างเสริ มทางกายและทางจิต และตัวอย่างรู ปแบบกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต
9. ปฏิบตั ิกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าและจัดทํารายงานเกี่ยวกับหลักในการสร้างความมัน่ คงในเคลื่อนไหวร่ างกาย

166
ภาระงาน/ชิ้นงาน
(ต่อ)
10. ศึกษาและจัดทําตารางแสดงรายการของกิจกรรมเกี่ยวกับรู ปแบบของกิจกรรมการสร้างเสริ มสมรรถทางกายและทางจิต
11. ปฏิบตั ิกิจกรรมการวางแผนเขียนโปรแกรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต
12. ศึกษาและนําเสนอความหมายของคําที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและมารยาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกายและนันทนาการ ความสําคัญของกิจกรรมการ
ออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการมารยาทที่ดีในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ และบทบาทของการเป็ นผูน้ าํ และผูร้ ่ วม
กิจกรรมที่ดี
13. ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับการปฏิบตั ิกิจกรรมการออกกําลังกายหรื อการเล่นกีฬา
14. ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับนันทนาการประเภทกิจกรรมการเล่นเกม นันทนาการประเภทกิจกรรมเข้าจังหวะ และการนําหลักการจัดกิจกรรมการเล่นเกม
และกิจกรรมเข้าจังหวะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
15. ปฏิบตั ิกิจกรรมการทบทวนความรู ้ควบคู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
16. ปฏิบตั ิกิจกรรมการระดมความคิดเห็นลงในแบบบันทึก
17. ศึกษาประวัติความเป็ นมา ทักษะพื้นฐาน กติกาของกีฬาตะกร้อลอดห่ วงและกีฬาแบดมินตัน
18. ปฏิบตั ิกิจกรรมการระดมความคิดค้นหาประวัติกีฬาตะกร้อลอดบ่วง
19. ปฏิบตั ิกิจกรรมการทดลองฝึ กปฏิบตั ิแล้วสรุ ปผล
20. ปฏิบตั ิกิจกรรมการวาดภาพและอธิบายทักษะกีฬาตะกร้อลอดบ่วง
21. ปฏิบตั ิกิจกรรมการวางแผนฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะกีฬาตะกร้อลอดห่ วงและกีฬาแบดมินตัน
22. ปฏิบตั ิกิจกรรมการนําเสนอผลการเข้าร่ วมจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดบ่วงและกีฬาแบดมินตัน
23. ปฏิบตั ิกิจกรรมการนําเสนอผลการจัดทําสมุดภาพกีฬาตะกร้อลอดห่ วงและแบดมินตัน
24. ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตอบคําถามประจําหน่ วยการเรี ยนรู้
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กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพือ่ เน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง
(Backward Design Template)
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5: เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว
ขั้นตอนที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน (Design Result)
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. เข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรี ยนและนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุ ง และพัฒนาคุณภาพ
ของตนและสังคม (พ 3.1 ม. 4–6/5)
6. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม.4–6/1)
7. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎกติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับ
บุคคลอื่นและนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวิตประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
8. แสดงออกถึงการมีมรรยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
9. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)
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ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้น้ ี นักเรี ยนจะเข้ าใจ
ว่า…
1. การเคลื่อนไหวร่ างกายขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
กีฬา จะมีลกั ษณะที่แตกต่างไปจากการ
เคลื่อนไหวร่ างกายในขณะปฏิบตั ิกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันปกติ ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมกีฬา
แต่ละประเภทนอกจากใช้ทกั ษะการเคลื่อนไหว
พื้นฐานเบื้องต้น แล้ว ผูท้ ี่ปฏิบตั ิกิจกรรม (เล่น
กีฬา) ยังจะต้องเข้าใจในหลักการและทักษะ
เฉพาะของกีฬาชนิดนั้น ๆ ตลอดจนสามารถนํา
ทักษะที่เป็ นรู ปแบบเฉพาะของกีฬาชนิดนั้นมาใช้
และหากต้องการที่จะประสบความสําเร็ จสูงสุดใน
แง่ของการปฏิบตั ิดว้ ยแล้ว ก็ควรที่จะนําความรู ้
และหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเข้า
มาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย
2. วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว เป็ นการศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง โดยมีความ
เกี่ยวข้องกับการศึกษาในเรื่ องการเคลื่อนไหว
ของมนุษย์ โดยใช้องค์ความรู ้ที่สาํ คัญ
ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ และกลศาสตร์เข้า
มาประยุกต์ใช้
3. รู ปแบบการเคลื่อนไหวในกิจกรรมกีฬา
มี 3 รู ปแบบสําคัญ คือ การเคลื่อนไหวเชิ งเส้ น
การเคลื่อนไหวเชิ งเส้ น และ การเคลื่อนไหวแบบ
เชิ งเส้ น และเชิ งมุมผสมผสานกัน
4. หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่ างกาย
ของคนเรา สรุ ปได้วา่ “การเคลื่อนไหวร่ างกายของ
คนเราต้องอาศัยการทํางานร่ วมกันระหว่างระบบ
ต่าง ๆ ในร่ างกาย ระบบที่ทาํ หน้าที่โดยตรง และมี
ความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่ างกายอย่าง
ชัดเจนจะประกอบไปด้วยระบบกล้ามเนื้อ
ระบบโครงร่ าง (ข้อต่อ) และระบบประสาท

คําถามสํ าคัญที่กระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความ
เข้ าใจที่คงทน
– นักเรี ยนคิดว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
ส่งผลดีอย่างไร
– นักเรี ยนคิดว่าเหตุใดคนเราจึงมีความ
แตกต่างกันในเรื่ องของการเคลื่อนไหว
–หากนักเรี ยนต้องการเล่นกีฬาให้ประสบ
ผลสําเร็ จ ควรมีแนวทางในการปฏิบตั ิตน
อย่างไร
– กฎแห่งการเคลื่อนไหวของนิวตัน มีความ
เกี่ยวข้องกับหลักการเคลื่อนไหวร่ างกาย
อย่างไร
– กีฬาไทยชนิดใดที่ปัจจุบนั ได้ถูกนํามา
พัฒนาเป็ นกีฬาระดับอาชีพแล้วบ้าง
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ระบบประสาท จะทําหน้าที่เป็ นตัวการในการ
สัง่ งานในร่ างกาย ส่วน ระบบกล้ามเนื้อจะทํา
หน้าที่เป็ นแหล่งกําเนิดของแรง ซึ่งเป็ นผลมาจาก
การหดตัวของกล้ามเนื้อ ระบบโครงร่ าง โดยเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ข้อต่อ ซึ่งเป็ นบริ เวณรอยต่อ
ของชิ้นกระดูก จะทําหน้าที่เป็ นจุดหมุน เมื่อ
กล้ามเนื้อหดตัวจะส่งแรงดึงรั้งกระดูก โดยอาศัย
ข้อต่อเป็ นจุดหมุนที่คอยควบคุมทิศทางและ
ขอบเขตของการเคลื่อนไหว”
5. หากจําแนกชนิดของข้อต่อตามลักษณะรู ปแบบ
ประสิ ทธิภาพของการเคลื่อนไหว แบ่งได้ 3 ชนิด
ได้แก่ ข้อต่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้เลย หากจําแนก
ชนิดของข้อต่อตามลักษณะรู ปแบบประสิ ทธิภาพ
ของการเคลื่อนไหว จะแบ่งได้ 3 ชนิด ได้แก่ ข้อต่อ
ที่เคลื่อนไหวไม่ได้เลย ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้
เล็กน้อย และข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้มาก
6. ระบบกล้ามเนื้อ เป็ นระบบหนึ่งที่มีความสําคัญใน
การเล่นกีฬา และออกกําลังกาย เพราะกล้ามเนื้อทํา
ให้ร่างกายเคลื่อนไหวในรู ปแบบต่าง ๆ กัน โดย
การสัง่ งานของระบบประสาทให้กล้ามเนื้อหดตัว
หรื อเหยียดตัว กล้ามเนื้อในร่ างกาย แบ่งออก
3 ชนิด คือกล้ามเนื้อเรี ยบ กล้ามเนื้อหัวใจ และ
กล้ามเนื้อลาย
7. หลักการและทฤษฎีที่เป็ นองค์ความรู ้ทางด้าน
กลศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่ างกาย
ได้แก่ กฎแห่งการเคลื่อนไหวของนิวตัน หลักการ
ของคานกับการเคลื่อนไหวร่ างกาย และความ
สมดุลกับการเคลื่อนไหวร่ างกาย
8. กฎแห่งการเคลื่อนไหวของนิวตันประกอบด้วย กฎ
ที่เกี่ยวข้อง 3 ข้อ คือกฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน หรื อ
เรี ยกว่า กฎของความเฉื่ อย (Law of inertia) กฎข้อที่
สองของนิวตัน หรื อเรี ยกว่า กฎของอัตราเร่ ง (Law
of acceleration) และ กฎข้อที่สามของนิวตัน หรื อ
เรี ยกว่า กฎของการตอบโต้ (Law of action and
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reaction)
9. คาน จะแบ่งได้ 3 ชนิด ได้แก่คานชนิดที่ 1
“เป็ นคานที่มีจุดหมุน (A) อยูร่ ะหว่างจุดที่แรง
พยายามกระทํา (F) กับแรงต้านกระทํา (R)
ซึ่งคานชนิดนี้จะอยูใ่ นภาวะสมดุล (อยูน่ ิ่ง)
ได้หากขนาดของแรงพยายามกระทํา และแรง
ต้านกระทํา มีค่าเท่ากัน” คานชนิดที่ 2 “เป็ น
คานที่มีจุดแรงต้านกระทํา (R) อยูร่ ะหว่างจุด
หมุน (A) กับจุดที่แรงพยายามกระทํา
(F)”และ คานชนิดที่ 3 “เป็ นคานที่จุดของ
แรงพยายามกระทํา (F) อยูร่ ะหว่างจุดหมุน
(A) กับแรงต้านกระทํา (R)”
10. ความสมดุลตามหลักการฟิ สิ กส์ แบ่งออก
ได้ 2 ลักษณะ คือ ความสมดุลสถิต เป็ น
การรักษาสมดุลขณะที่วตั ถุหรื อร่ างกายอยูน่ ิ่ง
ไม่มีการเคลื่อนไหวและความสมดุลพลวัต
เป็ นการรักษาความสมดุลขณะที่วตั ถุหรื อ
ร่ างกายของคนเรามีการเคลื่อนไหว
11. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดความสมดุล ที่
สําคัญได้แก่ ความสูงของจุดศูนย์ถ่วงขนาด
ของฐานที่รองรับ ความสัมพันธ์ระหว่างเส้น
ศูนย์ถ่วงกับฐานที่รองรับ มวลของวัตถุหรื อ
ของร่ างกาย โมเมนตัม ความเสี ยดทาน
การมองเห็นและปัจจัยทางด้านจิตใจ และ
องค์ประกอบทางสรี รวิทยา
12. ความสูงของจุดศูนย์ ถ่วง มีหลักการสําคัญ
ที่วา่ “จุดศูนย์ถ่วงยิง่ ตํ่ามากเท่าใดจะยิง่ เพิ่ม
ความสมดุลแก่ร่างกายหรื อวัตถุมากเท่านั้น”
ขนาดของฐานที่รองรั บ มีหลักการที่วา่
“ขนาดของฐานที่รองรับยิง่ กว้างมากเท่าใดยิง่
ส่งผลให้เกิดความมัน่ คงมากขึ้นเท่านั้น”
ความสัมพันธ์ ระหว่ างเส้ นศูนย์ ถ่วงกับฐานที่
รองรั บ หลักการข้อนี้วา่ “วัตถุหรื อร่ างกายจะ
มีสมดุลดีน้ นั เส้นลากผ่านจุดศูนย์ถ่วงจะต้องตก
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ภายในฐานรองรับ และยิง่ ใกล้จุดศูนย์กลางของ
ฐานรองรับมากเท่าใด ความสมดุลย่อมมีมากขึ้น
เท่านั้น ” มวลของวัตถุหรื อของร่ างกาย หลักการ
สําคัญในเรื่ องนี้มีหลักการว่า “เมื่อมีแรงภายนอกมา
กระทําต่อร่ างกายหรื อวัตถุใด ๆ ร่ างกายหรื อวัตถุที่มี
มวลสารมากกว่าย่อมมีความมัน่ คงมากกว่า”
โมเมนตัม หลักการสําคัญในเรื่ องนี้มีหลักการที่วา่
“โมเมนตัมจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั มวลสารและ
ความเร็ วในการเคลื่อนที่ของวัตถุน้ นั ” ความเสี ยด
ทาน หลักการสําคัญในเรื่ องนี้มีหลักการที่วา่
“ขณะที่มีการเคลื่อนไหวหรื อเลื่อนไหลหรื อมีแรง
ภายนอกมากระทําในกรณี ที่พ้นื ที่รองรับมีความเสี ยด
ทานน้อย ความสมดุลในการทรงตัวลดลง ”การ
มองเห็นและปั จจัยทางด้ านจิตใจ หลักการสําคัญข้อนี้
ใช้กบั การเคลื่อนไหวของคนเรา โดยมีหลักการที่วา่
“สภาพจิตใจมีผลต่อการควบคุมภาวะ การทรงตัว
ของคนเรา” และองค์ ประกอบทางสรี รวิทยาหลักการ
สําคัญข้อนี้มีหลักการที่วา่ “ระบบการรับรู้ในการทรง
ตัว มีผลต่อความมัน่ คงในการทรงตัว”
13. การเลือกกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทาง กาย
ควรคํานึงถึงหลักการและแนวทางในการปฏิบตั ิ
ที่วา่ “การฝึ กที่ถูกต้องจะช่วยให้การปฏิบตั ิกิจกรรม
สามารถกระทําได้อย่าง ถูกต้อง ปลอดภัย และได้รับ
ประโยชน์สูงสุด”
14. การเลือกกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางจิต
ควรคํานึงถึงหลักการและแนวทางในการปฏิบตั ิ
ที่วา่ “ร่ างกายกับจิตใจมีการเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการควบคู่กนั มาตลอด ความสมบูรณ์
แข็งแรงของร่ างกายส่งผลให้การสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางจิตมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น รวมถึง
การมีอารมณ์แจ่มใสและมัน่ คง พร้อมที่จะเผชิญกับ
ปัญหาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม จึงควร
เลือกกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับเพศ วัย ความ
พร้อมของร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์ เพื่อให้กิจกรรม
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นั้น ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง”
15. การประกอบกิจกรรมการออกกําลังกายหรื อ
กิจกรรมนันทนาการย่อมจะมีผเู ้ กี่ยวข้อง
สําคัญอยู่ 2 ส่วน ประกอบด้วย ผูท้ ี่เป็ นผูน้ าํ
ในการปฏิบตั ิกิจกรรม และผูร้ ่ วมกิจกรรม
ทั้งในบทบาทของผูร้ ่ วมปฏิบตั ิกิจกรรม และ
ร่ วมชมการปฏิบตั ิกิจกรรม
16. กีฬาตะกร้อลอดห่วง เป็ นกีฬาประเภททีมที่ตอ้ ง
อาศัยการประสานงานและทักษะความสามารถ
เฉพาะบุคคลภายในทีมเป็ นพิเศษ การเริ่ มเล่นจะมี
ผูเ้ ล่นของแต่ละทีมยืนอยูใ่ นสนามรอบวงกลม
กลางสนามที่แขวนห่วงชัยไว้ดา้ นบน โดยคะแนน
ที่ได้จะมาจากการส่งลูกตะกร้อให้เข้าช่องห่วงชัย
โดยใช้ท่าทางต่างๆและมีเวลาในการเล่น ตามที่
ระบุไว้ใน กติกากีฬาแบดมินตัน
17. ทักษะพื้นฐานของกีฬาตะกร้อลอดห่วงที่ผฝู ้ ึ กหรื อ
ผูเ้ ข้าร่ วมควรทําความเข้าใจและฝึ กปฏิบตั ิ
ประกอบด้วยทักษะพื้นฐานท่าการยืนเตรี ยมพร้อม
ทักษะพื้นฐานการโยนลูกเริ่ มเล่น และทักษะ
พื้นฐานท่าการเล่น
18. กีฬาแบดมินตัน เป็ นกีฬาที่มีรูปแบบการเล่นทั้ง
การเล่นประเภทเดี่ยว (ฝ่ ายละ1คน) และการเล่น
ประเภทคู่ (ฝ่ ายละ2คน) ในสนามกลางแจ้งหรื อ
ในร่ ม
19.ทักษะพื้นฐานเบื้องต้นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน
ประกอบด้วยทักษะการจับไม้แร็ กแกต ทักษะการ
ยืนเตรี ยมพร้อมในการเล่นแบดมินตัน ทักษะการตี
ลูกเบื้องต้นในการ เล่นแบดมินตัน ทักษะการส่ง
ลูกในการเล่น แบดมินตัน และทักษะการ รับลูกใน
การเล่นแบดมินตัน
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ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนจะรู้ วา่ …
1. คําสําคัญ ได้แก่ ทักษะการเคลื่อนไหว
พื้นฐานเบื้องต้น กายวิภาคศาสตร์ กลศาสตร์
กลศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ การเคลื่อนไหว
เชิงเส้น การเคลื่อนไหวเชิงเส้น การเคลื่อนไหว
แบบเชิงเส้นและเชิงมุมผสมผสานกัน
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางร่ างกาย มนุษย์
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางกลศาสตร์ ข้อต่อ
ความสมดุล กิจกรรมสร้าง เสริ มสมรรถภาพ
ทางกาย กิจกรรมการออกกําลังกาย กิจกรรมการ
ออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ บทบาท
มารยาท ผูน้ าํ กิจกรรม ผูร้ ่ วมกิจกรรม
กีฬาตะกร้อลอดห่วง กีฬาแบดมินตัน
2. ทักษะการเคลื่อนไหวพืน้ ฐานเบือ้ งต้ น หมายถึง
ทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนไหวของคนเรา ได้แก่
การเดิน การวิ่ง การกระโดด
3. กายวิภาคศาสตร์ หมายถึงการศึกษาถึง
โครงสร้างรู ปร่ างลักษณะตําแหน่งที่ต้ งั ของ
อวัยวะต่าง ๆ ซึ่งในที่น้ ีจะเป็ นการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับร่ างกายของคนเรา
4. กลศาสตร์ หมายถึง การศึกษาในเรื่ อง
ปฏิกิริยาของแรงที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว
5. สรี รวิทยา หมายถึง การศึกษาถึงหน้าที่การ
ทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่ างกาย และ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการ
ทํางานของอวัยวะต่าง ๆ
6. ชี วกลศาสตร์ (biomechanics) หมายถึง
การนําความรู ้ในวิชาฟิ สิ กส์และกลศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการใช้แรง
ภายในในการเคลื่อนไหวร่ างกายของตนเอง
และการใช้แรงปะทะกับแรงภายนอกของ
คนเราในขณะมีการเคลื่อนไหว
7. การเคลื่อนไหวเชิ งเส้ น หมายถึง การที่วตั ถุ

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะนําไปสู่
ความเข้ าใจที่คงทน
• เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรี ยนรู้ นักเรี ยนควร
มีทักษะและสามารถที่จะ…
1. อธิ บายเกี่ยวกับความหมายและ
ความสําคัญของความหมายและ
ความสําคัญของของวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหว หลักการและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬา และการนํา
หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวมาใช้ในการเล่นกีฬา
2. อธิ บายความหมายและความสําคัญของ
ความหมายและความสําคัญของกิจกรรม
สร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต
หลักในการเลือกกิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและทางจิต การ
วางแผนสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
และทางจิต และตัวอย่างรู ปแบบกิจกรรม
สร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทาง
จิต
3. อธิ บายความหมายของคําที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทและมารยาทในการเข้าร่ วม
กิจกรรมการออกกําลังกายและ
นันทนาการ ความสําคัญของกิจกรรม
การออกกําลังกาย และกิจกรรม
นันทนาการ มารยาทที่ดีในการเข้าร่ วม
กิจกรรมการออกกําลังกายและ
กิจกรรมนันทนาการ และ บทบาทของ
การเป็ นผูน้ าํ และผูร้ ่ วมกิจกรรมที่ดี
4. อธิ บายความหมาย สําคัญ ประวัติความ
เป็ นมา และกติกาการแข่งขันกีฬา
กีฬาตะกร้อลอดห่วงและกีฬา
แบดมินตัน
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หรื อการที่ร่างกายของผูเ้ ล่นเคลื่อนย้ายตําแหน่งจาก
จุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าว
แบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบประกอบด้วย (1) การ
เคลื่อนไหวเชิงเส้นเป็ น เส้นตรง (2) การ
เคลื่อนไหวเชิงเส้นเป็ นเส้นโค้ง และ (3) การ
เคลื่อนไหวแบบผสมผสานกัน
8. การเคลื่อนไหวเชิ งมุมหรื อการเคลื่อนไหวโดย
การหมุน เป็ นการเคลื่อนไหวของวัตถุหรื อ ของ
ร่ างกายรอบจุดศูนย์กลางของการหมุน หรื อจุด
ศูนย์กลางของการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหว
เชิงมุมแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบประกอบด้วย
(1) การเคลื่อนไหว แบบหมุนอยูน่ อกแกน
ของวัตถุ และ (2) การเคลื่อนไหว แบบหมุน
โดยมีจุดหมุนซ้อนทับอยูบ่ นแกนกลางของ
จุดหมุน
9. วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวทางร่ างกายมนุษย์
เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการทํางานของระบบ
กล้ามเนื้อและข้อต่อในร่ างกายว่าในขณะมีการ
เคลื่อนไหวมีผลหรื อเกิดปฏิกิริยาขึ้นอย่างไร
10. วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวทางกลศาสตร์
เป็ นการศึกษาถึงปัจจัยทางกลศาสตร์ที่กระทํา
ต่อร่ างกายมนุษย์ในขณะพัก (อยูก่ บั ที่) หรื อ
ขณะมีการเคลื่อนที่ (ย้ายตําแหน่งของร่ างกาย)
11. ข้ อต่ อ หมายถึง บริ เวณรอยต่อระหว่าง
กระดูกกับกระดูก หรื อระหว่างกระดูกกับ
กระดูกอ่อน หรื อกระดูกอ่อนกับกระดูกอ่อน
มาเชื่อมต่อกัน โดยมีเอ็นหรื อพังผืดมาเป็ น
ตัวช่วยยึดเหนี่ยว
12. ความสมดุล หมายถึง สภาพของวัตถุหรื อ
ร่ างกายของคนเรามีความมัน่ คงทั้งในขณะที่
อยูก่ บั ที่และขณะที่มีการเคลื่อนที่
13. กิจกรรมสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
หมายถึง รู ปแบบของการฝึ กปฏิบตั ิหรื อการ
กระทําอย่างใดอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อ สมรรถภาพ

5. ร่ วมฝึ ก/หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง
และเป็ นหมู่คณะเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ใน
เรื่ อง การนําหลักการทางวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในการเล่น
กีฬา กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทาง
กายและทางจิต บทบาทและมารยาทใน
การเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกาย
และนันทนาการ และกีฬาพัฒนา
คุณภาพชีวิต
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ทางกาย
14. กิจกรรมการออกกําลังกาย หมายถึง รู ปแบบ ของ
กิจกรรมต่าง ๆที่ส่งผลให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว
เพื่อกระตุน้ ให้ส่วนต่าง ๆ ของ ร่ างกายทํางาน
มากกว่าภาวะปกติ
15. กิจกรรมการนันทนาการ หมายถึงกิจกรรม ต่าง ๆ
ที่เรานํามาใช้ปฏิบตั ิในเวลาว่าง โดย ความสมัครใจ
และอยูน่ อกเหนือจากกิจกรรมที่ จัดเป็ นงาน
ประจํา และเมื่อปฏิบตั ิแล้วมี ประโยชน์ต่อร่ างกาย
และจิตใจ ไม่ส่งผลกระทบหรื อสร้างความ
เสี ยหายต่อบุคคลอื่น หรื อสภาพแวดล้อม
16. บทบาท หมายถึง ลักษณะเฉพาะของการทําหน้าที่
ของบุคคลที่กาํ หนดไว้ในกิจกรรมการออกกําลังกาย หรื อนันทนาการ
17. มารยาท หมายถึง ลักษณะการแสดงออกที่
เหมาะสมของบุคคลที่ควรปฏิบตั ิใน
กิจกรรมการออกกําลังกาย และนันทนาการ
18. ผู้นาํ กิจกรรม หมายถึง ผูท้ ี่คอยดูแลหรื อ
ควบคุมการปฏิบตั ิกิจกรรม ตลอดจนสาธิต
รู ปแบบขั้นตอนในการปฏิบตั ิ เพื่อผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมได้ปฏิบตั ิตาม
19. ผู้ร่วมกิจกรรม หมายถึง ผูท้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรมใน
บทบาทของผูป้ ฏิบตั ิตามรู ปแบบที่ผนู้ าํ กิจกรรม
กําหนด และรวมไปถึงผูเ้ ข้าร่ วมที่จดั อยูใ่ น
บทบาทของผูช้ มด้วย
20. กีฬาตะกร้ อลอดห่ วงหรื อตะกร้ อลอดบ่ วงหรื อ
ตะกร้ อห่ วงชัย จัดเป็ นรู ปแบบวิธีการเล่นกีฬา
ตะกร้อและปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาไปสู่การจัดการ
แข่งขันในรู ปแบบของกีฬาอาชีพในรายการของ
กีฬาไทยเช่นเดียวกับการจัด แข่งขัน กีฬาเซปักตะกร้อ
21. กีฬาแบดมินตัน เป็ นกีฬาที่มีรูปแบบการเล่น
ทั้งการเล่นประเภทเดี่ยว (ฝ่ ายละ 1 คน) และ
การเล่นประเภทคู่ (ฝ่ ายละ 2 คน) ในสนาม
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กลางแจ้งหรื อในร่ ม
ขั้นที่ 2 หลักฐานในการประเมินเพือ่ แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ ตามที่กาํ หนด (Assessment Evidence)

1. ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
– ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของของวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหว หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬา
และการนําหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาใช้ในการเล่นกีฬา
– ปฏิบตั ิกิจกรรมจัดทําสมุดภาพ แสดงการเคลื่อนไหวในกิจกรรมกีฬาโดย วิเคราะห์รูปแบบ
และทักษะการเคลื่อนไหวที่ปรากฏในภาพ และสมุดภาพแสดงตําแหน่งข้อต่อและกล้ามเนื้อใน
ร่ างกาย
– ปฏิบตั ิกิจกรรม ทดลองการเคลื่อนไหวร่ างกาย บันทึกผลและลักษณะการเคลื่อนไหวของ
ข้อต่อ
– ปฏิบตั ิกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าและจัดทํารายงานเกี่ยวกับหลักในการสร้างความมัน่ คงใน
เคลื่อนไหวร่ างกาย การทดลองเรื่ อง ความสมดุลกับการเคลื่อนไหวร่ างกายตามหลักการฟิ สิ กส์
– ศึกษาและนําเสนอความหมายและความสําคัญของกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและ
ทางจิต หลักในการเลือกกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต การวางแผนสร้าง
เสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต ตัวอย่างรู ปแบบกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและ
ทางจิต การจดทําตารางแสดงรายการของกิจกรรมเกี่ยวกับรู ปแบบของกิจกรรมการสร้าง
เสริ มสมรรถภาพทางกายและจิต และการวางแผนเขียนโปรแกรมสร้างเสรมอสมรรถภาพทางกาย
และจิต
– ศึกษาและนําเสนอความหมายความหมายของคําที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและมารยาทในการเข้า
ร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกายและนันทนาการ ความสําคัญของกิจกรรมการออกกําลังกาย
และกิจกรรมนันทนาการ มารยาทที่ดีในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรม
นันทนาการ และ บทบาทของการเป็ นผูน้ าํ และผูร้ ่ วมกิจกรรมที่ดี
– ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับการปฏิบตั ิกิจกรรมการออกกําลังกายหรื อการเล่นกีฬา
– ปฏิบตั ิกิจกรรม เขียนแผนที่ความคิด
– ศึกษาและจัดทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับนันทนาการประเภทกิจกรรมการเล่นเกม นันทนาการ
ประเภทกิจกรรมเข้าจังหวะและการนําหลักการจัดกิจกรรมการเล่นเกม และกิจกรรมเข้าจังหวะ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
– ปฏิบตั ิกิจกรรม ทบทวนความรู้ ควบคู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
– ปฏิบตั ิกิจกรรม ระดมความคิดเห็นลงในแบบบันทึก
– ศึกษาประวัติความเป็ นมา ทักษะพื้นฐาน และกติกาของกีฬาแบดมินตัน
– ปฏิบตั ิกิจกรรม ระดมความคิดค้ นหาประวัติกีฬาแบดมินตัน และทดลองฝึ กปฏิบัติแล้ ว สรุ ปผล
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– ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ วางแผนฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะกีฬาตะกร้อลอดห่วง และการเข้าร่ วมจัดการ
แข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง
– ศึกษาประวัติความเป็ นมา ทักษะพื้นฐานและกติกาของกีฬาตะกร้อลอดห่วง
– ปฏิบตั ิกิจกรรม จัดทําสมุดภาพกีฬาตะกร้ อลอดห่ วง
– ปฏิบตั ิกิจกรรม วางแผนฝึ กปฏิบัติทักษะกีฬาแบดมินตัน
– ปฏิบตั ิกิจกรรม สร้ างสรรค์ แบบฝึ กปฏิบัติ
– ปฏิบตั ิกิจกรรม ฝึ กเข้ าร่ วมจัดการแข่ งขันกีฬาแบดมินตัน
– ปฏิบตั ิกิจกรรม วาดภาพและอธิ บายทักษะกีฬาแบดมินตัน
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
• วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– การสนทนาซักถามโดยครู
– แบบบันทึกการสนทนา
– การวัดและประเมินผลด้านความรู้
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน
– แบบทดสอบหลังเรี ยน
– แบบทดสอบประจําหน่วย
– แบบทดสอบกลางภาค
– แบบทดสอบปลายภาค
– แบบวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
– การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
อันพึงประสงค์
3. สิ่ งที่มุ่งประเมิน
– ความหมายในการอธิบาย ชี้แจง แปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และนําไปใช้ การม
มุมมองทีหลากหลาย การให้ความสําคัญ ใส่ใจในความรู้สึกของผูอ้ ื่น และการรู ้จกั ตนเอง
– ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพที่ให้ความสําคัญทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และ
จิตวิญญาณ
– ความสามารถในการวางแผนปฏิบตั ิ แสดงความคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
และทักษะที่จะช่วยส่งเสริ มการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการนําหลักการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมา
ประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬา การเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทาง
กายและทางจิต บทบาทและมารยาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อชีวิต
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ขั้นที่ 3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้
• หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว
( 20 ชั่วโมง )
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 20 การปฐมนิเทศและข้อตกลงเบื้องต้นในการเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
พลศึกษา ม.6
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 21 การนําหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬา
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 22 การนําหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬา(ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 23 กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 24 กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 25 กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 26 บทบาทและมารยาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกายและ
นันทนาการ
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 27 กีฬาเพื่อชีวิต: กีฬาตะกร้อลอดห่วง
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 28 กีฬาเพื่อชีวติ : กีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 29 กีฬาเพื่อชีวิต: กีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 30 กีฬาเพื่อชีวิต:กีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 31 กีฬาเพื่อชีวิต: กีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 32 กีฬาเพื่อชีวิต: กีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 33 กีฬาเพื่อชีวิต: กีฬาแบดมินตัน
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 34 กีฬาเพื่อชีวิต: กีฬาแบดมินตัน (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 35 กีฬาเพื่อชีวติ : กีฬาแบดมินตัน (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 36 กีฬาเพื่อชีวิต: กีฬาแบดมินตัน (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 37 กีฬาเพื่อชีวิต: กีฬาแบดมินตัน (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 38 กีฬาเพื่อชีวิต: กีฬาแบดมินตัน (ต่อ)
– แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ – การสอบปลายภาค
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 20
ปฐมนิเทศและข้ อตกลงในการเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน พลศึกษา ม.6
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว
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 หนดองค์ความรู ้ไว้ในสาระและ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่สาระที่ 3 มาตรฐาน พ 3.1 และ มาตรฐาน พ 3.1 หากผูเ้ รี ยนมีความรู ้และความเข้าใจใน
เรื่ องดังกล่าวอย่างชัดเจนจะช่วยให้การเรี ยนรู ้และการเข้าร่ วมกิจกรรมของผูเ้ รี ยนมีการพัฒนาและบรรลุไปสู่
เป้ าหมาย

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
–
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายเกี่ยวกับข้อตกลงและแนวทางในการศึกษาวิชาพลศึกษาอย่างถูกต้องได้ (K)
2. ระบุวธิ ี การศึกษาและแหล่งความรู้ที่สนับสนุนการเรี ยนรู้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษา
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
• ซักถามความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับ
– สาระและขอบข่ายเนื้อหาใน
สาระการเรี ยนรู ้วชิ าพลศึกษา
– เจตคติที่มีต่อการศึกษาใน
สาระการเรี ยนรู ้วิชาพลศึกษา
– ข้อตกลงในการเข้าร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนรู ้และการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– แนวทางการสื บค้นความรู ้ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาพลศึกษา

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/ • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/ คุณภาพ 4 ขึ้นไป
การสร้างแผนที่ความคิด*

• ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
– การประเมินความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาระและมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ กลุ่มสาระะการ
เรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
– การประเมินความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแบ่งหน่วย
การ เรี ยนรู ้ การวัดและ
ประเมินผล และเกณฑ์การ
ตัดสิ นการ เรี ยนรู ้วิชาพลศึกษา

• ใบงานที่ 1 สาระ มาตรฐาน และ
• ร้อยละ 80 ขึ้นไป
หน่วยการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สุ ขศึกษาและพลศึกษา*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

181

• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของ • แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
นักเรี ยน
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและ
ประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของ • แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ*
นักเรี ยน

เกณฑ์ การวัดและ
ประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
• การปฐมนิเทศ
– ข้อตกลงและระเบียบในการเรี ยน
– สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ วิชาสุ ขศึกษาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
– การจัดแบ่งหน่วยการเรี ยนรู้การวัดและประเมินผล ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยน
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษา

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย

ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาพลศึกษาและกีฬา
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่เกี่ยวกับ
ความหมายและความสําคัญของการเรี ยนรู ้ในวิชาพลศึกษา
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นเตรียมก่ อนนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู และนักเรี ยนสนทนาทําความรู ้จกั กัน โดยครู แนะนําตัว แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละคนแนะนําตัว
โดยครู ใช้วิธีเรี ยกชื่อเรี ยงตามกลุ่มตัวอักษร
2. ครู ให้นกั เรี ยนอาสาสมัคร 5–6 คน แสดงความคิดเห็นในประเด็นคําถามที่กาํ หนด เพื่อตรวจสอบ
เจตคติและประสบการณ์การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนในวิชาพลศึกษาที่ผา่ นมา เช่น
– นักเรี ยนคิดว่า การเรี ยนรู ้ในวิชาพลศึกษามีประโยชน์ต่อนักเรี ยนหรื อไม่ อย่างไร
– นักเรี ยนเคยศึกษาความรู้ในเรื่ องใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับวิชาพลศึกษาในระดับชั้นที่ผา่ นมา
– แหล่งความรู้ใดบ้างที่นกั เรี ยนเคยมีประสบการณ์ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อนํามาใช้
ประกอบการเรี ยนรู ้วิชาพลศึกษา
(ครู อาจใช้ คาํ ถามอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้ )
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
• ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันคิดประเด็นคําถามที่ เกี่ยวข้องกับการจัด
การเรี ยนการสอนในวิชาพลศึกษาตามที่สนใจโดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด โดยแต่ละกลุ่ม
ผลัดเปลี่ยนกันออกมาเขียนประเด็นคําถามตามที่สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันคิดลงบนกระดานดํา
หรื อเขียนลงในกระดาษเสริ มปัญญาที่ครู แจกให้แล้วนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน ตัวอย่างเช่น
– มีเนื้อหาวิชาพลศึกษาในเรื่ องใดบ้างที่จะศึกษาในระดับชั้นนี้
– การวัดและประเมินผลตลอดจนเกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยนมีแนวปฏิบตั ิอย่างไร
– การศึกษาวิชาพลศึกษามีรูปแบบที่สาํ คัญอย่างไรบ้าง
– วิธีการเรี ยนรู ้อย่างใดบ้างที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็ จในการเรี ยน
– มีการวางระเบียบและข้อตกลงในการเข้าเรี ยนและเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างไร
– ฯลฯ
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู แจกใบความรู ้ที่ 1 สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึกษาและ
พลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และใบความรู้ที่ 2
การจัดแบ่งหน่วยการเรี ยนรู้การวัดและประเมินผล ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยนใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษา และค้นหาคําตอบ
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคําถามตามที่แต่ละกลุ่มร่ วมกันเขียนลงบนกระดานดําหรื อเขียนลงใน
กระดาษเสริ มปั ญญาที่ครู แจกให้ โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําตอบและสิ่ งที่คน้ พบจากการศึกษา
ใบความรู้ ที่ 1 และใบความรู ้ที่ 2
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ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
– ครู แจกใบงานที่ 1 สาระ มาตรฐาน และหน่วยการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุขศึกษาและ
พลศึกษา ให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันวิเคราะห์ขอ้ ประเด็นคําถามและเขียนสรุ ปคําตอบที่เป็ นความ
คิดเห็นของสมาชิกกลุ่มลงในใบงานตามประเด็นคําถามในแต่ละข้อ โดยใช้เวลาตามที่ครู
กําหนด
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ให้แต่ละกลุ่มผลัดเปลื่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมใบงานที่ 1 สาระ มาตรฐาน
และหน่วยการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
2. ครู ให้คาํ ตอบที่ถกู ต้องในแต่ละประเด็นคําถามในใบงาน และให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกัน
ประเมินผลคําตอบของกลุ่มตนเอง ตลอดจนแก้ไขคําตอบในประเด็นคําถามให้ถูกต้อง
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปข้อตกลงและระเบียบในการเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ในวิชาสุขศึกษา และ
ความรู ้ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แล้วบันทึกความรู้ โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าเกี่ยวกับในเรื่ อง การนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬาใน ดังรายละเอียดในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เพิ่มพูน
ทักษะการเคลื่อนไหวในหัวข้อที่ 1.1 ความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหว และหัวข้อที่ 1.2 หลักการและทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมกีฬา หัวข้อย่อยที่ 1. รู ปแบบและทักษะการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในกิจกรรมกีฬา
ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม.4–6 หรื อจากสื่ อ
หรื อแหล่งการเรี ยนรู้ ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต หรื อสื่ อในห้องสมุดของ
โรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้านสุขภาพ ฯลฯ มาล่วงหน้า โดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการ
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด โดยให้เขียนประเด็นคําถามที่
สงสัยหรื อสนใจนํามาเสนอเป็ นประเด็นคําถามในการเรี ยนครั้งต่อไป และเขียนข้อคําถาม
พร้อมเฉลยคําตอบที่เกี่ยวข้องมาคนละอย่างน้อย 5 ข้อ เพื่อส่งเสริ มทักษะกระบวนการคิดของ
นักเรี ยน และใช้เป็ นหลักฐานร่ องรอยผลการศึกษาของนักเรี ยนแต่ละคน โดยนํามาเสนอในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
3. ให้นกั เรี ยนจัดกลุ่ม กลุ่มละ5–6 คน เรี ยงตามลําดับเลขที่ เพื่อความสดวกและรวดเร็ วในการ
สํารวจ การวัดและประเมินผลเพื่อเก็บคะแนน และให้นกั เรี ยนเตรี ยมชุดพลศึกษามาให้พร้อม
เพื่อเตรี ยมฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะในการเคลื่อนไหวร่ างกาย ในการเรี ยนครั้งต่อไป

8. กิจกรรมเสนอแนะ
– นักเรี ยนควรศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายมาล่วงหน้า เพื่อประกอบการศึกษาใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
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9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 1 สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
2. ใบความรู้ที่ 2 การจัดแบ่งหน่วยการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิ น
ผลการเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3. ใบงานที่ 1 สาระ มาตรฐาน และหน่วยการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
6. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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 21
การนําหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวมาประยุกต์ ใช้ ในการเล่ นกีฬา
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว เป็ นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ให้ความรู้และความเข้าใจในการศึกษาที่
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่ างกายของคนเรา โดยอาศัยองค์ความรู ้สาํ คัญที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ทางกายวิภาคศาสตร์ และทางกลศาสตร์ ความรู ้ที่ศึกษาจากองค์ความรู้
ดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจในหลักการต่าง ๆ ที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในการเคลื่อนไหว เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวัน และในการเล่นกีฬาให้มีประสิ ทธิภาพและความ
ปลอดภัยเพิ่มมากยิง่ ขึ้น

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา (พ 3.1 ม. 4–6/1)
2. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายและระบุหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
กีฬาอย่างถูกต้องได้ (K, P)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการนําหลักการและทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ใช้
ในการเล่นกีฬา (A)
4. สื่ อสารเกี่ยวกับการนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬาให้
ผูอ้ ื่นเข้าใจได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• แบบทดสอบความรู ้พ้นื ฐาน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5
เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบทดสอบก่อนเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 5
เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
–

• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/ • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
– ความหมายและความสําคัญ
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/ คุณภาพ 4 ขึ้นไป
ของวิทยาศาสตร์การ
การสร้างแผนที่ความคิด*
เคลื่อนไหว
– หลักการและทฤษฏีทาง
วิทยาศาสตร์การคลื่อนไหวที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬา
• ตรวจสอบความถูกต้องของการ • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
• ตามดุลยพินิจของครู
ปฏิบตั ิกิจกรรม
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
– เขียนแผนที่ความคิด
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
ม. 4–6 *
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

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

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
•ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
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5. สาระการเรียนรู้
1. การนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬา
1.1 ความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
1.2 หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา
1. รู ปแบบและทักษะการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในกิจกรรมกีฬา

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย

ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการนําหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬา
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับการนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้
ในการเล่นกีฬา

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1.ให้นกั เรี ยนเข้าแถวตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้และให้แต่ละกลุ่มสํารวจความพร้อมของสมาชิกภายใน
กลุ่ม
2. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนที่ผา่ นมาร่ วมกัน
เพื่อเป็ นการทบทวนความรู้
3. ครู ให้รายละเอียดของลําดับการเรี ยนรู้ที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู้และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ใน
ครั้งนี้ให้นกั เรี ยนทราบ และแจกแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการ
เคลื่อนไหวให้นกั เรี ยน เพื่อตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจพื้นฐานโดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
4. ครู สุ่มนักเรี ยน 10 คนให้เฉลยคําตอบแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 5
เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว เรี ยงตามลําดับข้อโดยให้เหตุผลที่เลือกคําตอบดังกล่าวประกอบ
5. ครู เฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนทราบและระบุเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่นกั เรี ยนจะได้
เรี ยนรู้ในหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว ในหัวข้อเรื่ องที่ 1 การนําหลัก
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬา หัวข้อที่ 1.1 ความหมายและ
ความสําคัญของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และหัวข้อที่ 1.2 หลักการและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา ในหัวข้อย่อยที่ 1. รู ปแบบและทักษะการ
เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในกิจกรรมกีฬา
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู นาํ นักเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่ากายบริ หารด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
ในแบบหยุดนิ่งค้างไว้ และให้ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการและแนวทางในการอบอุ่นร่ างกายประกอบ
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2. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มใช้เวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่กาํ หนด โดย
1) สมาชิกในแต่ละกลุ่มนําประเด็นคําถามที่ตนเองสงสัย ที่ตอ้ งการขอรับความรู้จากครู
และแนวคําตอบของประเด็นคําถามดังกล่าวตามความเข้าใจของตนเอง จากที่ได้ศึกษาใน
เรื่ อง การนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬา ในหัวข้อ
ที่ 1.1 ความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และหัวข้อที่ 1.2 หลักการ
และทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬา หัวข้อย่อยที่ 1.
รู ปแบบและทักษะการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในกิจกรรมกีฬา ที่ศึกษามาล่วงหน้า มานําเสนอ
แลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มคําถามร่ วมกัน
2) ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําถามในประเด็นที่สมาชิกภายใน
กลุ่มสงสัยและต้องการขอรับความรู้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถาม
และคําตอบเขียนลงบนกระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน
3) ครู อธิบายให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบสื่ อการสอน วิดีทศั น์หรื อแผ่นภาพแสดง
ความรู้ ในเรื่ อง ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย ตามลําดับ โดยอธิบายและให้ความรู ้ในเรื่ อง การ
นําหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬา ในหัวข้อ 1.1
ความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และหัวข้อที่1. 2 หลักการและ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
– ครู สุ่มนักเรี ยนสรุ ปความรู้ที่ได้รับในแต่ละเรื่ อง โดยให้นกั เรี ยนสรุ ปเนื้อหาโดยย่อ หรื อ
ตอบคําถามร่ วมกัน ตัวอย่างเช่น
– วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับองค์ความรู ้ในด้านใดบ้าง
(แนวคําตอบ: เกี่ยวข้ องกับองค์ ความรู้ ทางด้ านกายวิภาค กลศาสตร์ และสรี รวิทยา)
– การเคลื่อนไหวเชิงเส้นแตกต่างจากการเคลื่อนไหวเชิงมุมอย่างไร
(แนวคําตอบ: แตกต่ างที่การเคลื่อนไหวเชิ งเส้ นเป็ นการเคลื่อนไหวที่มีการเคลื่อนที่
ส่ วนการเคลื่อนไหวเชิ งมุมเป็ นการเคลื่อนไหวรอบแกน)
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ครู แจกใบกิจกรรม เขียนแผนที่ความคิด ที่เตรี ยมมาหรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรม ดังกล่าวภายใน
เวลาที่กาํ หนด แล้วผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน
2. ครู ให้คาํ แนะนําแนวการเขียนแผนที่ความคิดของใบกิจกรรม เขียนแผนที่ความคิด และให้
แต่ละกลุ่มประเมินผลการเขียนเขียนแผนที่ความคิดของกลุ่มตนเอง และปรับปรุ งรู ปแบบ
การเขียนที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ดียงิ่ ขึ้น
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ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู ้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน โดยให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายในนักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าเกี่ยวกับในเรื่ อง การนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬา (ต่อ) ในหัวข้อที่ 1.2 หลักการและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา (ต่อ) หัวข้อย่อยที่ 2. หลักการและทฤษฏีของ
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และหัวข้อที่ 1.3 การนําหลักการและทฤษฏีทาง วิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวมาใช้ในการเล่นกีฬา หัวข้อย่อยที่ 1 การนํามาประยุกต์ใช้กบั ทักษะการเคลื่อนไหว
ในการเล่นกีฬา และหัวข้อย่อยที่ 2 การนํามาประยุกต์ใช้กบั อุปกรณ์กีฬา ดังรายละเอียดใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 หรื อจากสื่ อหรื อแหล่งการเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต หรื อสื่ อในห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้าน
สุขภาพ ฯลฯ มาล่วงหน้า โดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด โดยให้เขียนประเด็นคําถามที่สงสัยหรื อสนใจ นํามา
เสนอเป็ นประเด็นคําถามในการเรี ยนครั้งต่อไป และเขียนข้อคําถามพร้อมเฉลย คําตอบที่
เกี่ยวข้องมาคนละอย่างน้อย 5 ข้อ เพื่อส่งเสริ มทักษะกระบวนการคิดของนักเรี ยน และใช้เป็ น
หลักฐานร่ องรอยผลการศึกษาของนักเรี ยนแต่ละคน แล้วนํามาเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
3. ครู แจกใบกิจกรรม จัดทําสมุดภาพ ที่เตรี ยมมาหรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน
สุ ขศึกษา และพลศึกษา 3 ม. 4–6 เพื่อมอบหมายให้ นกั เรี ยนนําภาพการเคลื่อนไหวร่ างกายของ
นักกีฬาประเภทต่าง ๆ และภาพแสดงตําแหน่งของกล้ามเนื้อและข้อต่อมาติดลงในสมุดภาพ
พร้อมวิเคราะห์ รู ปแบบและลักษณะการเคลื่อนไหว ตลอดจนระบุตาํ แหน่งของกล้ามเนื้อและ
ข้อต่อในภาพดังกล่าว นําผลการปฏิบตั กิ จิ กรรมดังกล่าว มาร่ วมสนทนากับเพือ่ นในชั้นเรียนใน
การเรียนครั้งต่ อไป
4. นักเรี ยนร่ วมกันฝึ กการคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ตามครู โดยใช้ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ
5. นักเรี ยนทําความสะอาดร่ างกายและดูแลความเรี ยบร้อยของการแต่งกาย

8. กิจกรรมเสนอแนะ
– นักเรี ยนควรนําความรู ้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงการปฏิบตั ิกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกายร่ างกายในลักษณะต่างๆ
3. ตัวอย่างอุปกรณ์ประกอบการวิจยั เกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนไหวหรื อการปฏิบตั ิกิจกรรมกีฬา
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4. ลานอเนกประสงค์หรื อโรงฝึ กพลศึกษา
5. ใบกิจกรรม เรื่ อง เขียนแผนที่ความคิด
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
7. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม.4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
8. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

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

(ครู ผสู้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 22
การนําหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวมาประยุกต์ ใช้ ในการเล่ นกีฬา (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่ างกายของคนเราสรุ ปได้วา่ “การเคลื่อนไหวร่ างกายของคนเรา
ต้องอาศัยการทํางานร่ วมกันระหว่างระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย ระบบที่ทาํ หน้าที่โดยตรง และมีความเกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนไหวร่ างกายอย่างชัดเจนจะประกอบไปด้วยระบบกล้ามเนื้อ ระบบโครงร่ าง (ข้อต่อ) และระบบ
ประสาท ระบบประสาทจะทําหน้าที่เป็ นตัวการในการสัง่ งานในร่ างกาย ส่วนระบบกล้ามเนื้อจะทําหน้าที่เป็ น
แหล่งกําเนิดของแรง ซึ่งเป็ นผลมาจากการหดตัวของกล้ามเนื้อ ระบบโครงร่ าง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อต่อ ซึ่งเป็ นบริ เวณรอยต่อของชิ้นกระดูก จะทําหน้าที่เป็ นจุดหมุน เมื่อกล้ามเนื้อหดตัวจะส่งแรงดึงรั้งกระดูก
โดยอาศัยข้อต่อเป็ นจุดหมุนที่คอยควบคุมทิศทางและขอบเขตของการเคลื่อนไหว”
ส่วนทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่ นกีฬา หมายถึง ทักษะในการเคลื่อนไหวร่ างกายของผูเ้ ล่นในกีฬา
ชนิดนั้น หรื อประเภทนั้น ซึ่งหมายรวมไปถึงทักษะกีฬาโดยเฉพาะด้วย ทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกายใน
การเล่นกีฬา มี 4 ลักษณะสําคัญ ประกอบด้วย (1) การเคลื่อนไหวร่ างกายในสภาวะที่มีพ้นื (ฐาน) รองรับ
เท้า หรื อส่วนที่ใช้แทนเท้า (2) การเคลื่อนไหวร่ างกายในสภาวะลอยตัวอยูใ่ นอากาศ (3) การเคลื่อนไหว
ร่ างกายที่ไม่มีพ้นื (ฐาน) รองรับ แต่มีสิ่งที่เกี่ยวโยงร่ างกาย และ (4) การเคลื่อนไหวร่ างกายในนํ้า

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ ยวกับการเคลื่อนไหวรู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกี ฬา
(พ 3.1 ม. 4–6/1)
2. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้ างสรรค์ (พ 3.1 ม. 4–6/4)
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายของทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาได้ (K)
2. อธิ บายการแบ่งประเภทและระบุตวั อย่างกิจกรรมกีฬาในแต่ละประเภทอย่างถูกต้องได้ (K, P)
3. วิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่ างกายตามหลักกายวิภาคและตามหลักกลศาสตร์ในสภาวะต่างๆที่
แตกต่างกันอย่างถูกต้องได้ (K, P)
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการนําหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาใช้ในการ
เล่นกีฬา (A)
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5. สื่ อสารเกี่ยวกับการนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬาให้
ผูอ้ ื่นเข้าใจได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/การ • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
อภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/การสร้าง คุณภาพ 4 ขึ้นไป
– ความหมายและ
แผนที่ความคิด*
ลักษณะของทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเล่น
กีฬา ประเภทและชนิด
กีฬา
– การวิเคราะห์ลกั ษณะ
การเคลื่อนไหวร่ างกายใน
การเล่นกีฬาในสภาวะ
ต่าง ๆ
–การนําวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้
กับอุปกรณ์กีฬา
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
• ตรวจสอบความถูกต้อง
• ตามดุลยพินิจของครู
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
ของการปฏิบตั ิกิจกรรม
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
– จัดทําสมุดภาพ
– ทดลองเคลื่อนไหว
ม. 4–6 *
ร่ างกายส่ วนที่ มีข้อต่ อ
– ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับ
หลักในการสร้ างความ
มัน่ คงในการ เคลื่อนไหว
ร่ างกาย
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู
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• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
•ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
1. การนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬา (ต่อ)
1.2 หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา (ต่อ)
1.3 การนําหลักการและทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาใช้ในการเล่นกีฬา

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย

ศิลปะ

ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหว
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับ การนําหลักการและทฤษฎีทางทางวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวมาใช้ในการเล่นกีฬา
ออกแบบวาดภาพ/ระบายสี แสดงตัวอย่างกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ร่ างกายในอริ ยาบถต่างๆ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ให้นกั เรี ยนเข้าแถวตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้และให้แต่ละกลุ่มสํารวจความพร้อมของสมาชิกภายใน
กลุ่ม
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2. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนในชั้นเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่ากายบริ หาร
ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
3. ครู ให้รายละเอียดของลําดับการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
ครั้งนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
4. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในครั้งที่ผา่ น มาร่ วมกัน เพื่อ
เป็ นการทบทวนความรู้
5. นักเรี ยนอาสาสมัครประมาณ 2–4 คนออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรม จัดทําสมุดภาพ
ตามที่ได้รับมอบหมายในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมาโดยครู และนักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และให้
ข้อเสนอแนะต่อผลการปฏิบตั ิกิจกรรมดังกล่าว เพื่อนํามาใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวให้ดีข้ ึนต่อไป
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มตามที่ครู แบ่งไว้ใช้เวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่กาํ หนด โดย
1) สมาชิกในแต่ละกลุ่มนําประเด็นคําถามที่ตนเองสงสัย ที่ตอ้ งการขอรับความรู ้จากครู และ
แนวคําตอบของประเด็นคําถามดังกล่าวตามความเข้าใจของตนเอง จากที่ได้ศึกษาในหัวข้อที่
1.2 หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา (ต่อ) หัวข้อย่อย
ที่ 2. หลักการและทฤษฏีของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและหัวข้อที่ 1.3 การนําหลักการและ
ทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาใช้ในการเล่นกีฬา หัวข้อย่อยที่ 1 การนํามา
ประยุกต์ใช้กบั ทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา และหัวข้อย่อยที่ 2 การนํามาประยุกต์ใช้
กับอุปกรณ์กีฬา ศึกษามาล่วงหน้า มานําเสนอแลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม
เพื่อจัดกลุ่มคําถามร่ วมกัน
2) ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําถามในประเด็นที่สมาชิกภายใน
กลุ่มสงสัยและต้องการขอรับความรู ้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็น
คําถาม และคําตอบ เขียนลงบนกระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน
3) ครู อธิบายให้ความรู ้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบสื่ อการสอน วิดีทศั น์หรื อแผ่นภาพแสดง
ความรู ้ ในเรื่ อง การนําหลักการและทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาใช้ในการเล่น
กีฬา ตามลําดับ โดยอธิบายและให้ความรู ้ในหัวข้อย่อยที่ 2. หลักการและทฤษฏีของ
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและหัวข้อที่ 1.3 การนําหลักการและทฤษฏีทาง วิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวมาใช้ในการเล่นกีฬา หัวข้อย่อยที่ 1 การนํามาประยุกต์ใช้กบั ทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา และหัวข้อย่อยที่ 2 การนํามาประยุกต์ใช้กบั อุปกรณ์กีฬา
ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
2. ครู สุ่มนักเรี ยนสรุ ปความรู้ที่ได้รับในแต่ละเรื่ อง โดยให้นกั เรี ยนสรุ ปเนื้อหาโดยย่อหรื อ
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ตอบคําถามร่ วมกัน ตัวอย่างเช่น
– ข้อต่อ มีความหมายและแบ่งออกได้อย่างไร
(คําตอบ: ข้ อต่ อ หมายถึง บริ เวณรอยต่ อระหว่ างกระดูกกับกระดูก หรื อระหว่ างกระดูก
กับกระดูกอ่ อน หรื อกระดูกอ่ อนกับกระดูกอ่ อนมาเชื่ อมต่ อกัน โดยมีเอ็นหรื อ พังผืด
มาเป็ นตัวช่ วยยึดเหนี่ยว ข้ อต่ อแบ่ งออกได้ 3 ชนิดได้ แก่ ข้อต่ อที่ เคลื่อนไหวไม่ ได้ เลย
ข้ อต่ อที่เคลื่อนไหวได้ เล็กน้ อย และข้ อต่ อที่เคลื่อนไหวได้ มาก)
– ระบบกล้ามเนื้อมีความสําคัญต่อการเล่นกีฬาและการออกกําลังกายอย่างไรอย่างไร
(แนวคําตอบ: ระบบกล้ ามเนือ้ ถือว่ าเป็ นแหล่ งของการกําเนิดแรงที่ช่วยร่ างกายเคลื่อนไหว
ในรู ปแบบต่ าง ๆ )
– หากวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่ างกายหลักกายวิภาคศาสตร์ นักเรี ยนคิดว่า
กระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
(แนวคําตอบ: การเคลื่อนไหวร่ างกายจะเริ่ มจากสมองจะส่ งกระแสคําสั่งผ่ านเส้ นประสาท
เข้ าสู่ระบบไขสันหลังแล้ วถ่ ายโยงกระแสไปสู่หน่ วยถ่ ายทอดคําสั่งเข้ าสู่เซลล์ ของกล้ ามเนือ้
กล้ ามเนือ้ ขาและแขนจะเกิดการหดและคลายตัวเป็ นระยะ ทําให้ เกิดแรงดึงรั้ งกระดูก และ
จากการที่กระดูกมีจุดเชื่ อมต่ อที่ปลาย ซึ่ งเป็ นข้ อต่ อที่ทาํ หน้ าที่ เป็ นจุดหมุน การ
เปลี่ยนแปลงมุมของข้ อต่ อที่เกิดขึน้ จึงทําให้ เกิดการเคลื่อนไหวของแขน และขา)
– หากวิเคราะห์ลกั ษณะการเคลื่อนไหวร่ างกายในนํ้า เมื่อนํามาสรุ ปเป็ นหลักในการ
ปฏิบตั ิจะสรุ ปผลได้อย่างไร
(แนวคําตอบ: เมื่อวิเคราะห์ การเคลื่อนไหวร่ างกายในนํา้ จะพบว่ า ทิศทางการเคลื่อนที่
ของร่ างกายในนํา้ จะไปในทิ ศทางตรงข้ ามกับแรงที่ ส่งออกไป และการเพิ่มพืน้ ที่ ในการ
กวักพุ้ยนํา้ มากขึน้ จะส่ งผลให้ เกิดแรงส่ งในการว่ ายมากขึน้ )
3. ครู ให้แนวคําตอบให้นกั เรี ยนทราบ เพื่อเสริ มสร้างความรู้และกระตุน้ ความสนใจในการเรี ยนรู้
ให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
1. ครู ให้นกั เรี ยนจับคู่กบั เพื่อนแล้วร่ วมกันทดลองเคลื่อนไหวข้อต่อร่ างกายในตําแหน่งต่าง ๆ
บันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกผลการปฏิบตั ิในใบกิจกรรม ทดลองเคลื่อนไหว
ร่ างกายส่ วนที่ มีข้อต่ อ ที่ครู แจกให้หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 3 ม. 4–6
2. ครู สุ่มนักเรี ยน 3–4 คน ออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรม ทดลองเคลื่อนไหวร่ างกาย
ส่ วนที่ มีข้อต่ อ ให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรี ยนและร่ วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครู ให้คาํ แนะนํา
เพิ่มเติม
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ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ครู แจกใบกิจกรรม ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับหลักในการสร้ างความมัน่ คงในการเคลื่อนไหว
ร่ างกาย ที่เตรี ยมมาหรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
ม. 4–6 โดยให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรม ดังกล่าวภายใน เวลาที่กาํ หนด แล้วให้แต่
ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน
2. ครู ให้ความรู ้ในเรื่ อง หลักในการสร้างความมัน่ คงในการเคลื่อนไหวร่ างกาย และ เปิ ดโอกาส
ให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู ้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้นกั เรี ยน
บันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายในนักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าเกี่ยวกับในเรื่ อง กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
และทางจิต ในหัวข้อที่ 2.1 ความหมายและความสําคัญของกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกายและทางจิต และหัวข้อที่ 2.2 หลักในการ เลือกกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
และทางจิตในหัวข้อย่อยที่ 1. หลักในการเลือกกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย และ
หัวข้อย่อยที่ 2. หลักในการเลือกกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางจิต ดังรายละเอียดใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม.4–6 หรื อจากสื่ อ หรื อแหล่งการเรี ยนรู้
ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต หรื อสื่ อในห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้าน
สุขภาพ ฯลฯ มาล่วงหน้า โดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด โดยให้เขียนประเด็นคําถามที่สงสัยหรื อสนใจ นํามา
เสนอเป็ นประเด็นคําถามในการเรี ยนครั้งต่อไป และเขียนข้อคําถามพร้อมเฉลย คําตอบที่
เกี่ยวข้องมาคนละอย่างน้อย 5 ข้อ เพื่อส่งเสริ มทักษะกระบวนการคิดของนักเรี ยน และใช้เป็ น
หลักฐานร่ องรอยผลการศึกษาของนักเรี ยนแต่ละคน โดยนํามาเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
3. นักเรี ยนร่ วมกันฝึ กการคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ตามครู โดยใช้ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ
4. นักเรี ยนทําความสะอาดร่ างกายและดูแลความเรี ยบร้อยของการแต่งกาย

8. กิจกรรมเสนอแนะ
– นักเรี ยนควรนําความรู ้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ไปร่ วม
พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวและนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมหรื อการ
เล่นกีฬา

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงตําแหน่งของข้อต่อในร่ างกายและข้อต่อแต่ละชนิดกับการ
การเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ
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2. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงการลักษณะการทํางานของระบบกล้ามเนื้อและ ระบบ
ประสาท
3. ตัวอย่างอุปกรณ์ประกอบการทดลองเคลื่อนไหวร่ างกายหรื อการปฏิบตั ิกิจกรรมกีฬาใน
สภาวะต่าง ๆ
4. ลานอเนกประสงค์หรื อโรงฝึ กพลศึกษา
5. ใบกิจกรรม เรื่ อง จัดทําสมุดภาพ
6. ใบกิจกรรม เรื่ อง ทดลองเคลื่อนไหวร่ างกายส่ วนที่ มีข้อต่ อ
7. ใบกิจกรรมเรื่ อง ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับหลักในการสร้ างความมัน่ คงในการ เคลื่อนไหวร่ างกาย
8. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
9. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม.4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
10. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
11. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

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

(ครู ผสู้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 23
กิจกรรมสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
คนที่มีสุขภาพดี ร่ างกายแข็งแรง สามารถปฏิบตั ิภารกิจการงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งมี
สุ ขภาพจิตดี ร่ าเริ งแจ่มใส สามารถจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้เป็ นอย่างดี ถือว่า
เป็ นลักษณะโดยรวมของผูท้ ี่มีสมรรถภาพทางกายและทางจิตที่ดี ซึ่งการจะมีสมรรถภาพทางกายที่ดีได้น้ นั
ร่ างกายต้องได้ออกกําลังและเคลื่อนไหวมากกว่าการใช้ชีวิตประจําวันปกติ โดยผ่านกิจกรรมที่เหมาะสม
ทั้งในรู ปแบบของการออกกําลังกาย หรื อการเล่นกีฬา ส่วนการมีสมรรถภาพทางจิตที่ดีกต็ อ้ งอาศัยการฝึ ก
จิตให้สงบและเข้มแข็ง วิธีการปฏิบตั ิที่กล่าวมาถือว่าเป็ นกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและจิต ซึ่ง
การนํากิจกรรมดังกล่าวไปฝึ กปฏิบตั ิเป็ นประจําและถูกวิธีจะเป็ นแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ข้อบกพร่ องที่อาจเกิดขึ้นกับร่ างกายและจิตใจ

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
1. ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลที่เกิดต่อผูอ้ ื่นและสังคม
(พ 3.1 ม. 4–6/2)
2. ออกกําลังกายและเล่นกี ฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของ
ตนเองเพิ่มศักยภาพของที มลดความเป็ นตัวตน คํานึ งถึ งผลที่ เกิ ดต่อสังคม (พ 3.2 ม.4–6/1)
3. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
(พ 4.1 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายและความสําคัญของกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิตอย่าง
ถูกต้องได้ (K, P)
2. อธิ บายและระบุหลักในการเลือกกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิตอย่างถูกต้อง
ได้ (K, P)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิตนเพื่อสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต (A)
4. ปฏิบตั ิตนเพื่อสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิตของตนเองตามคําแนะนํา
อย่างสมํ่าเสมอ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/การ • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
– ความหมายและ
อภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/การสร้าง คุณภาพ 4 ขึ้นไป
ความสําคัญของกิจกรรม แผนที่ความคิด*
สร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกายและทางจิต
– หลักในการเลือกกิจกรรม
สร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกายและทางจิต

• ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการปฏิบตั ิกิจกรรม
– เขียนแผนที่ความคิดสรุ ป
ความเข้ าใจ

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
ม. 4–6 *

• ตามดุลยพินิจของครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

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

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
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5. สาระการเรียนรู้
2. กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต
2.1 ความหมายและความสําคัญของกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต
2.2 หลักในการเลือกกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย

ศิลปะ

ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของกิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและทางจิต
ออกแบบวาดภาพ/ระบายสี แสดงตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ให้นกั เรี ยนเข้าแถวตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้และให้แต่ละกลุ่มสํารวจความพร้อมของสมาชิกภายใน
กลุ่ม
2. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนในชั้นเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่ากายบริ หาร
ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
3. ครู ให้รายละเอียดของลําดับการเรี ยนรู้ที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู้และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ใน
ครั้งนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
4. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในครั้งที่ผา่ น มาร่ วมกัน เพื่อ
เป็ นการทบทวนความรู้
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มตามที่ครู แบ่งไว้ใช้เวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่กาํ หนด โดย
1) สมาชิกในแต่ละกลุ่มนําประเด็นคําถามที่ตนเองสงสัย ที่ตอ้ งการขอรับความรู ้จากครู และ
แนวคําตอบของประเด็นคําถามดังกล่าวตามความเข้าใจของตนเอง จากที่ได้ศึกษาในหัวข้อ
เรื่ องกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต หัวข้อที่ 2.1 ความหมายและความ
และความสําคัญของกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต และหัวข้อที่ 2.2
หลักในการเลือกกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต ในหัวข้อย่อยที่ 1. หลัก

201

ในการเลือกกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย ที่ศึกษามาล่วงหน้า มานําเสนอ
แลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มคําถามร่ วมกัน
2) ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําถามในประเด็นที่สมาชิกภายใน
กลุ่มสงสัยและต้องการขอรับความรู้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถาม
และคําตอบ เขียนลงบนกระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน
3) ครู อธิบายให้ความรู ้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบสื่ อการสอน วิดีทศั น์หรื อแผ่นภาพแสดง
ความรู้ ในเรื่ อง การนําหลักการและทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาใช้ในการเล่น
กีฬา (ต่อ) โดยอธิบายและให้ความรู ้ในหัวข้อเรื่ อง กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
และทางจิต หัวข้อที่ 2.1 ความหมายและความสําคัญของกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกายและทางจิต และหัวข้อที่ 2.2 หลักในการเลือกกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทาง
กายและทางจิต ในหัวข้อย่อยที่ 1. หลักในการเลือกกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
และ หัวข้อย่อยที่ 2. หลักในการเลือกกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางจิต ดังรายละเอียด
ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
• ครู ให้นกั เรี ยน สรุ ปความรู้ที่ได้รับในแต่ละเรื่ อง โดยให้นกั เรี ยนสรุ ปเนื้อหาโดยย่อหรื อ
ตอบคําถามร่ วมกัน ตัวอย่างเช่น
– กิจกรรมสร้างเสริ มสรรถภาพทางกาย มีความหมายและรู ปแบบอย่างไร
(คําตอบ: กิจกรรมสร้ างเสริ มสรรถภาพทางกาย หมายถึง รู ปแบบของการฝึ กปฏิบัติหรื อ
การกระทําอย่ างใดอย่ างหนึ่งที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกาย โดยมีหลากหลายรู ปแบบ
เช่น การออกกําลังกาย การเล่นกีฬาหรื อแม้แต่การนํารู ปแบบในแต่ละรายการใน
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาใช้ฝึกปฏิบตั ิ)
– นักเรี ยนคิดว่าผูท้ ี่มีสมรรถภาพทางจิตดีจะมีลกั ษณะที่สงั เกตได้ในเบื้องต้นอย่างไร
(แนวคําตอบ: ผู้ที่มีสมรรถภาพทางจิตดีจะมีลกั ษณะที่สังเกตได้ ในเบือ้ งต้ นได้ ชัดเจนใน
ลักษณะที่มีความเป็ นมิตรกับผู้คนทั่วไป และสามารถปรั บตัวให้ เข้ ากับบุคคลอื่นและ
สิ่ งแวดล้ อมได้ ดี รวมทั้งเป็ นผู้ที่ร้ ู จักยอมรั บความจริ งของชี วิต รู้ จักควบคุมตนเอง และรู้ จัก
ใช้ สติปัญญาแก้ ปัญหาได้ ดี )
– หากนักเรี ยนต้องเลือกกิจกรรมที่จะนํามาใช้ปฏิบตั ิเพื่อใช้สร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
นักเรี ยนคิดว่า ควรมีแนวทางในเลือกปฏิบตั ิอย่างไร
(แนวคําตอบ: ควรเลือกให้ เหมาะสมกับสภาพร่ างกายและจิตใจของตนเอง เพื่อประโยชน์
และความปลอดภัยในการปฏิ บัติ )
– “ร่ างกายกับจิตใจมีการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการควบคู่กนั มาตลอด ความสมบูรณ์
แข็งแรงของร่ างกายส่งผลให้การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางจิตมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
รวมถึงการ มีอารมณ์แจ่มใสและมัน่ คง พร้อมที่จะเผชิญกับปั ญหาและเหตุการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม จึงควรเลือกกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับเพศ วัยความพร้อมของ
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ร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์ เพื่อให้กิจกรรมนั้น ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง”
จากข้อความที่กล่าวมาดังกล่าว หากวิเคราะห์ตามหลักในการเลือกกิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและทางจิต นักเรี ยนคิดว่าผูเ้ ขียนต้องการชี้ให้ความสําคัญใน
ประเด็นในเรื่ องใด
(แนวคําตอบ: จากข้ อความข้ างต้ นผุ้เขียนต้ องการชี ใ้ ห้ เห็นถึงความสําคัญในเรื่ องการ
เลือกกิจกรรมสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต ต้ องเลือกให้ มีความเหมาะสม
กับเพศ วัยความพร้ อมของกับสภาพร่ างกาย จิ ตใจ และอารมณ์ )
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ครู แจกใบกิจกรรม เขียนแผนที่ความคิดสรุ ปความเข้ าใจ ที่เตรี ยมมาหรื อใน
แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยให้นกั เรี ยน
ปฏิบตั ิกิจกรรม ดังกล่าวภายใน เวลาที่กาํ หนด
2. ครู สุ่มนักเรี ยน 3–4 คน ออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมให้เพื่อนฟังหน้า
ชั้นเรี ยนและร่ วมกันแสดงความคิดเห็น
3. ครู ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับแนวการเขียนแผนที่ความคิดของใบกิจกรรม เขียนแผนที่
ความคิดสรุ ปความ เข้ าใจ และให้นกั เรี ยนแต่ละคนประเมินผลการเขียนเขียนแผนที่
ความคิดของตนเอง และปรับปรุ งรู ปแบบการเขียนที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ดียงิ่ ขึ้น
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้
นักเรี ยนบันทึกความรู ้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายในนักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าเกี่ยวกับในเรื่ อง กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกาย และทางจิต(ต่อ) ในหัวข้อที่ 2.3 การวางแผนสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
ในหัวข้อย่อยที่ 1. การวางแผนสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย และหัวข้อย่อยที่ 2 การ
วางแผนสร้างเสริ มสมรรถภาพทางจิต และหัวข้อที่ 2.4 ตัวอย่างรู ปแบบกิจกรรมสร้าง
เสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต ในหัวข้อย่อยที่ 1. รู ปแบบของกิจกรรมสร้าง
เสริ มสมรรถภาพทางกาย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษา
และพลศึกษา 3 ม.4–6 หรื อจากสื่ อ หรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าผ่าน
สื่ ออินเทอร์เน็ต หรื อสื่ อในห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ ฯลฯ มา
ล่วงหน้า โดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่
เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด โดยให้เขียนประเด็นคําถามที่สงสัยหรื อสนใจ
นํามาเสนอเป็ นประเด็นคําถามในการเรี ยนครั้งต่อไป และเขียนข้อคําถามพร้อมเฉลย
คําตอบที่เกี่ยวข้องมาคนละอย่างน้อย 5 ข้อ เพื่อส่งเสริ มทักษะกระบวนการคิดของ
นักเรี ยน และใช้เป็ นหลักฐานร่ องรอยผลการศึกษาของนักเรี ยนแต่ละคน โดยนํามา
เสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป และในหัวข้อที่ 2.4 ตัวอย่างรู ปแบบกิจกรรมสร้าง เสริ ม
สมรรถภาพทางกายและทางจิต ครู แจกใบกิจกรรม ศึกษาค้ นคว้ าและเลือกรู ปแบบ
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ของกิจกรรมการสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต ที่เตรี ยมมาหรื อในแบบ
ฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยให้นกั เรี ยนนําไปใช้
ประกอบการบันทึกผลการปฏิบตั ินอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนดนอกเวลา แล้วนําเสนอในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
3. นักเรี ยนร่ วมกันฝึ กการคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ตามครู โดยใช้ท่ายืดเหยียด
กล้ามเนื้อ
4. นักเรี ยนทําความสะอาดร่ างกายและดูแลความเรี ยบร้อยของการแต่งกาย

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรนําความรู ้เกี่ยวกับความสําคัญและหลักในการเลือกกิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและทางจิตไปแนะนําแก่สมาชิกในครอบครัวนําไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงตัวอย่างรู ปแบบของกิจกรรมการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
และทางจิตด้วยวิธีต่าง ๆ
2. ลานอเนกประสงค์/โรงฝึ กพลศึกษา/สนามหรื อลู่วิ่งประกอบการปฏิบตั ิกิจกรรมการสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกาย
3. ห้องสําหรับฝึ กสมาธิ
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง เขียนแผนที่ความคิดสรุ ปความเข้ าใจ
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
7. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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
กิจกรรมสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิตให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด ควรมีการวางแผนการปฏิบตั ิ
ก่อนล่วงหน้าเพื่อให้การปฏิบตั ิกิจกรรมนั้นบรรลุเป้ าหมายที่ได้วางไว้ การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
และทางจิต มีรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป และแต่ละกิจกรรมต่างมีจุดมุ่งหมาย
ในการนํามาใช้สร้างเสริ มสมรรถภาพที่ต่างกัน

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
1. ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของที ม คํานึ งถึงผลที่ เกิ ดต่อผูอ้ ื่นและสังคม (พ 3.1 ม.
4–6/2)
2. ออกกําลังกายและเล่นกี ฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเอง
เพิ่มศักยภาพของที มลดความเป็ นตัวตนคํานึ งถึ งผลที่ เกิ ดต่อสังคม (พ 3.2 ม.4–6/1)
3. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
(พ 4.1 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายและระบุข้ นั ตอนการวางแผนสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิตอย่างถูกต้องได้
(K, P)
2. อธิ บายและระบุรูปแบบของกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิตอย่างถูกต้องได้
(K, P)
3. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการวางแผนและรู ปแบบของกิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและทางจิตร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจใฝ่ เรี ยนรู้ (A)
4. นําหลักการและรู ปแบบของกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิตไปประยุกต์ใช้ใน
การเล่นกีฬาอย่างถูกต้องได้ (P)
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
– ขั้นตอนสําคัญในการ
วางแผนสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกาย
และทางจิต
– รู ปแบบของกิจกรรม
สร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกายและทางจิต
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การปฏิบตั ิกิจกรรม
– ศึกษาค้ นคว้ าและเลือก
รู ปแบบของกิจกรรมการ
สร้ างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกายและทางจิตมาฝึ ก
ปฏิบัติ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/การ • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
อภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/การ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
สร้างแผนที่ความคิด*

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
หนังสื อเรี ยน/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
ม. 4–6 *

• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

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

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4ขึ้นไป
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5. สาระการเรียนรู้
2. กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต (ต่อ)
2.3 การวางแผนสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต
2.4 ตัวอย่างรู ปแบบกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต

1. รู ปแบบและกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ

พูดคุยเกี่ยวกับหลักการวางแผนสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและ
ทางจิต
ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบกิจกรรม
สร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต
สื บค้น ค้นคว้าเกี่ยวกับรู ปแบบกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทาง
กายและทางจิต
จัดทําสมุดภาพรวบรวมความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบกิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและทางจิต

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ให้นกั เรี ยนเข้าแถวตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้และให้แต่ละกลุ่มสํารวจความพร้อมของสมาชิกภายใน
กลุ่ม
2. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนในชั้นเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่ากายบริ หาร
ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
3. ครู ให้รายละเอียดของลําดับการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
ครั้งนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
4. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในครั้งที่ผา่ นมาร่ วมกัน เพื่อ
เป็ นการทบทวนความรู ้
5. ครู สุ่มนักเรี ยน 2–3 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรม ศึกษาค้ นคว้ าและ
เลือกรู ปแบบของกิจกรรมการสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิตมาฝึ กปฏิบัติ ตามที่ได้
มอบหมายในการเรี ยนที่ผา่ นมา โดยครู ให้ความรู ้และคําแนะนําเพิ่มเติม
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
• ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มตามที่ครู แบ่งไว้ใช้เวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่กาํ หนด โดย
1) สมาชิกในแต่ละกลุ่มนําประเด็นคําถามที่ตนเองสงสัย ที่ตอ้ งการขอรับความรู ้จากครู และแนว
คําตอบของประเด็นคําถามดังกล่าวตามความเข้าใจของตนเอง จากที่ได้ศึกษาในหัวข้อเรื่ อง
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กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต (ต่อ) หัวข้อที่ 2.3 การวางแผนสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกาย ในหัวข้อย่อยที่ 1. การวางแผนสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย และ
หัวข้อย่อยที่ 2. การวางแผนสร้างเสริ มสมรรถภาพทางจิต และหัวข้อที่ 2.4 ตัวอย่างรู ปแบบ
กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต ในหัวข้อย่อยที่ 1. รู ปแบบของกิจกรรม
สร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย ที่ศึกษามาล่วงหน้า มานําเสนอแลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกคน
อื่น ๆ ภายในกลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มคําถามร่ วมกัน
2) ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําถามในประเด็นที่สมาชิกภายใน
กลุ่มสงสัยและต้องการขอรับความรู ้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็น
คําถาม และคําตอบ เขียนลงบนกระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน
3) ครู อธิ บายให้ความรู ้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบสื่ อการสอน วิดีทศั น์หรื อแผ่นภาพแสดง
ความรู ้ ในเรื่ อง การนําหลักการและทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาใช้ในการเล่น
กีฬา (ต่อ) โดยอธิบายและให้ความรู ้ในหัวข้อเรื่ อง กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
และทางจิต หัวข้อที่ 2.3 การวางแผนสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย ในหัวข้อย่อยที่ 1. การ
วางแผนสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย และหัวข้อย่อยที่ 2. การวางแผนสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางจิต ดังรายละเอียดใน หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ม. 4–6 และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม
4) ครู อธิ บายให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบสื่ อการสอน วิดีทศั น์หรื อแผ่นภาพแสดง
ความรู ้ประกอบการสาธิตวิธีการปฏิบตั ิรูปแบบกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและ
ทางจิต ในหัวข้อที่ 2.4 ตัวอย่างรู ปแบบกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย ในหัวข้อย่อย
ที่ 1. รู ปแบบของกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย ดังรายละเอียดใน หนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามใน
ประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
• นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิตามฐานศึกษา โดยใช้เวลาตามที่ครู
กําหนดดังนี้
ฐานศึกษาที่ 1 เรื่ อง รู ปแบบการสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายด้ วยท่ าการปฏิบัติเฉพาะบุคคล
ในท่ าบริ หารกล้ ามเนือ้ คอ ในท่ าที่ 1–ท่ าที่ 2
ฐานศึกษาที่ 2 เรื่ อง รู ปแบบการสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายด้ วยท่ าการปฏิบัติเฉพาะบุคคล
ในท่ าบริ หารแขนและไหล่ ในท่ าที่ 1–ท่ าที่ 5
ฐานศึกษาที่ 3 เรื่ อง รู ปแบบการสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายด้ วยท่ าการปฏิบัติเฉพาะบุคคล
ในท่ าบริ หารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของข้ อต่ อที่สะโพกในท่ าที่ 1–ท่ าที่ 5
ฐานศึกษาที่ 4 เรื่ อง รู ปแบบการสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายด้ วยท่ าการปฏิบัติเฉพาะบุคคล
ในท่ าบริ หารลําตัวด้ านข้ างในท่ าที่ 1–ท่ าที่ 5
ฐานศึกษาที่ 5 เรื่ อง รู ปแบบการสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายด้ วยท่ าการปฏิบัติเฉพาะ
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บุคคล ในท่ าบริ หารลําตัวด้ านหลังในท่ าที่ 1–ท่ าที่ 3
ฐานศึกษาที่ 6 เรื่ อง รู ปแบบการสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายด้ วยท่ าการปฏิบัติเฉพาะ
บุคคล ในท่ าบริ หารลําตัวด้ านหน้ า ในท่ าที่ 1–ท่ าที่ 2
ฐานศึกษาที่ 7 เรื่ อง รู ปแบบการสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายด้ วยท่ าการปฏิบัติ
กับคู่ผลัดเปลี่ยนเป็ นผู้ปฏิบัติและผู้ช่วย ในท่ าที่ 1–ท่ าที่ 3
ฐานศึกษาที่ 8 เรื่ อง รู ปแบบการสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายด้ วยท่ าการปฏิบัติ
กับคู่ปฏิบัติควบคู่ไปพร้ อม ๆ กัน ในท่ าที่ 1–ท่ าที่ 3
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• ครู สุ่มนักเรี ยนให้ออกมาแสดงความรู ้สึกและความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรม แล้วให้
นักเรี ยนระบุแนวทางในการนําความรู ้ที่ได้รับไปใช้ร่วมกัน
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้ นักเรี ยนบันทึก
ความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายในนักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าเกี่ยวกับในหัวข้อที่ 2.4 ตัวอย่างรู ปแบบกิจกรรมสร้าง
เสริ มสมรรถภาพทางกายและทาง จิต ในเรื่ องย่อยหัวข้อที่ 3. รู ปแบบการ สร้าง เสริ ม
สมรรถภาพทางกายโดยใช้กิจกรรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิก และหัวข้อย่อยที่ 2. รู ปแบบ
และกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางจิต ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
สุขศึกษาและ พลศึกษา 3 ม.4–6 หรื อจากสื่ อ หรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าผ่าน
สื่ ออินเทอร์เน็ต หรื อสื่ อในห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ ฯลฯ มาล่วงหน้า โดย
ใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษา
กําหนด โดยให้เขียนประเด็นคําถามที่สงสัยหรื อสนใจ นํามา เสนอเป็ นประเด็นคําถามในการ
เรี ยนครั้งต่อไป และเขียนข้อคําถามพร้อมเฉลย คําตอบที่เกี่ยวข้องมาคนละอย่างน้อย 5 ข้อ เพื่อ
ส่งเสริ มทักษะกระบวนการคิดของนักเรี ยน และใช้เป็ นหลักฐานร่ องรอยผลการศึกษาของ
นักเรี ยนแต่ละคน โดยนํามาเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
3. ครู แจกใบกิจกรรม วางแผนโปรแกรมสําหรั บสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิตที่
เตรี ยมมาหรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยให้
นักเรี ยนปฏิบตั ินอกเวลา แล้วนําเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
4. นักเรี ยนร่ วมกันฝึ กการคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ตามครู โดยใช้ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ
5. นักเรี ยนทําความสะอาดร่ างกายและดูแลความเรี ยบร้อยของการแต่งกาย

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรนําความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิจากการเรี ยนรู ้รูปแบบกิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและทางจิตไปพูดคุยและนําฝึ กปฏิบตั ิกบั บุคคลในครอบครัวและ
ในชุมชนในโอกาสที่เหมาะสมและควรปฏิบตั ิกิจกรรมดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
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9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงรู ปแบบของการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต
ประจําฐานศึกษา
2. อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต
3. ใบกิจกรรม เรื่ อง ศึกษาค้ นคว้ าและเลือกรู ปแบบของกิจกรรมการ สร้ างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกายและทางจิตมาฝึ กปฏิบัติ
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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
กิจกรรมสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต(ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การออกกําลังกายแบบแอโรบิก เป็ นกิจกรรมการออกกําลังกายรู ปแบบหนึ่งที่นาํ มาใช้ในการสร้าง
เสริ มสมรรถภาพทางกาย ชึ่งรู ปแบบของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก มีหลากหลายรู ปแบบเป็ นต้นว่า
การวิ่งเหยาะ ๆ การกระโดดเชือก การถีบจักรยาน การว่ายนํ้า หรื อกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ
สําหรับการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางจิต สามารถนํากิจกรรมทั้งในรู ปแบบของกิจกรรมการออก
กําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ หรื อกิจกรรมตามหลักศาสนามาประยุกต์ใช้ เป็ นต้นว่า การวิ่งสมาธิ ซ่ ึงเป็ น
รู ปแบบของการออกกําลังกายทั้งทางกายและทางจิตไปพร้อม ๆ กัน นํามาใช้เป็ นกิจกรรมในการสร้าง
เสริ มสมรรถภาพทางจิต กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํางานศิลปะ หรื อการใช้เทคนิคความเงียบมา

ประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางจิต
2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
1. ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของที ม คํานึ งถึงผลที่ เกิ ดต่อผูอ้ ื่นและสังคม (พ 3.1
ม. 4–6/2)
2. ออกกําลังกายและเล่นกี ฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของ
ตนเองเพิ่มศักยภาพของที มลดความเป็ นตัวตนคํานึ งถึ งผลที่ เกิ ดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
3. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
(พ 4.1 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายและระบุรูปแบบการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายโดยใช้กิจกรรมการออกกําลังกายแบบ
แอโรบิกอย่างถูกต้องได้ (K, P)
2. อธิ บายและระบุรูปแบบของกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางจิตโดยใช้กิจกรรมการ
ออกกําลังกายด้วยการวิ่งสมาธิ การทํางานศิลปะ และการใช้เทคนิคความเงียบอย่างถูกต้องได้
(K, P)
3. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายโดยใช้กิจกรรมการออก
กําลังกายแบบแอโรและกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางจิตโดยใช้กิจกรรมการออกกําลังกาย
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ด้วยการวิง่ สมาธิ การทํางานศิลปะ และการใช้เทคนิคความเงียบร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจ
ใฝ่ เรี ยนรู ้ (A)
4. นําหลักการและรู ปแบบของกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิตไปประยุกต์ใช้ใน
การเล่นกีฬาอย่างถูกต้องได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
– ความหมาย ความสําคัญ การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*
และรู ปแบบการออก
กําลังกายโดยใช้กิจกรรม
การออกกําลังกายแบบ
แอโรบิก
– ความหมาย ความสําคัญ
และรู ปแบบกิจกรรม
การออกกําลังกายด้วย
การวิ่งสมาธิ การทํางาน
ศิลปะ และการใช้
เทคนิค ความเงียบ
• ตรวจสอบความถูกต้องของ • รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
หนังสื อเรี ยน/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
การปฏิบตั ิกิจกรรม
– วางแผนโปรแกรมสําหรั บ พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
สร้ างเสริ มสมรรถภาพ
ม. 4–6 *
ทางกายและทางจิ ต
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
2. กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต (ต่อ)
2.4 ตัวอย่างรู ปแบบกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต (ต่อ)

2. รู ปแบบและกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางจิต
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์
ศิลปะ

พูดคุยเกี่ยวกับหลักการวางแผนสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและ
ทางจิต
ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบกิจกรรม
สร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายโดยใช้กิจกรรมการออกกําลังกายแบบ
แอโรบิกและการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางจิตโดยใช้กิจกรรม
ทางการวิ่งสมาธิ การทํางานศิลปะ และการใช้เทคนิคความเงียบ
สื บค้น ค้นคว้าเกี่ยวกับรู ปแบบกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทาง
กายและทางจิต
จัดทําสมุดภาพรวบรวมความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบกิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและทางจิต

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ให้นกั เรี ยนเข้าแถวตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้และให้แต่ละกลุ่มสํารวจความพร้อมของสมาชิกภายใน
กลุ่ม
2. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนในชั้นเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่ากายบริ หาร
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ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
3. ครู ให้รายละเอียดของลําดับการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
ครั้งนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
4. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในครั้งที่ผา่ น มาร่ วมกัน เพื่อ
เป็ นการทบทวนความรู ้
5. ครู สุ่มนักเรี ยน 2–3 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรม วางแผนโปรแกรม
สําหรั บสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต ตามที่ได้มอบหมายในการเรี ยนที่ผา่ นมาโดย
ครู ให้ความรู้และคําแนะนําเพิ่มเติม
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
• ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มตามที่ครู แบ่งไว้ใช้เวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่กาํ หนด โดย
1) สมาชิกในแต่ละกลุ่มนําประเด็นคําถามที่ตนเองสงสัย ที่ตอ้ งการขอรับความรู ้จากครู
และแนวคําตอบของประเด็นคําถามดังกล่าวตามความเข้าใจของตนเอง จากที่ได้ศึกษา
ในหัวข้อย่อยที่ 1. รู ปแบบของกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย (ต่อ) ในข้อที่ 3. รู ปแบบ
การสร้างเสริ มสมรรถภาพการออกกําลังกายแบบแอโรบิกและหัวข้อย่อยที่ 2. รู ปแบบของ
กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางจิตในข้อที่ 1. การวิ่งสมาธิ ข้อที่ 2. การทํางานศิลปะ และ
ข้อที่ 3. การใช้เทคนิคความเงียบ ที่ศึกษามาล่วงหน้ามานําเสนอแลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกคน
อื่น ๆ ภายในกลุ่มเพื่อจัดกลุ่มคําถามร่ วมกัน
2) ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําถามในประเด็นที่สมาชิกภายใน
กลุ่มสงสัยและต้องการขอรับความรู้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็น
คําถาม และคําตอบเขียนลงบนกระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน
3) ครู อธิ บายให้ความรู ้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบสื่ อการสอนวิดีทศั น์หรื อแผ่นภาพแสดง
ความรู้ ในข้อที่ 3. รู ปแบบการสร้างเสริ มสมรรถภาพการออกกําลังกายแบบแอโรบิกและ
หัวข้อย่อยที่ 2. รู ปแบบของกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางจิตในข้อที่ 1. การวิ่งสมาธิ
ข้อที่ 2. การทํางานศิลปะ และข้อที่ 3. การใช้เทคนิคความเงียบ ดังรายละเอียดใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
สอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
• นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิตามฐานศึกษา โดยใช้เวลาตามที่ครู
กําหนดดังนี้
ฐานศึกษาที่ 1 เรื่ อง การวิ่งสมาธิ
ฐานศึกษาที่ 2 เรื่ อง การทํางานศิลปะ
ฐานศึกษาที่ 3 เรื่ อง การใช้ เทคนิคความเงียบ

215

ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• ครู สุ่มนักเรี ยน ให้ออกมาแสดงความรู้สึกและความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรม แล้วให้
นักเรี ยนระบุแนวทางในการนําความรู ้ที่ได้รับไปใช้ร่วมกัน
ขั้นที่ 5 : สรุ ปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้ นักเรี ยนบันทึก
ความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายในนักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าในหัวข้อเรื่ องที่ 3. บทบาทและมารยาทในการเข้าร่ วม
กิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการในหัวข้อที่ 3.1 ความหมายของคําที่
เกี่ยวข้อง หัวข้อที่ 3.2 ความสําคัญของกิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
หัวข้อที่ 3.3 มารยาทที่ดีในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
และหัวข้อที่ 3.4 บทบาทของการเป็ นผูน้ าํ และผูร้ ่ วมกิจกรรมที่ดี ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ พลศึกษา 3 ม.4–6 หรื อจากสื่ อ หรื อ แหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น
การค้นคว้าผ่าน สื่ ออินเทอร์เน็ต หรื อสื่ อในห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้านสุขภาพ ฯลฯ
มาล่วงหน้า โดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
ตามที่สถานศึกษากําหนด โดยให้เขียนประเด็นคําถามที่สงสัยหรื อ สนใจ นํามาเสนอเป็ น
ประเด็นคําถามในการเรี ยนครั้งต่อไป และเขียนข้อคําถามพร้อมเฉลย คําตอบที่ เกี่ยวข้องมาคน
ละอย่างน้อย 5 ข้อ เพื่อส่งเสริ มทักษะกระบวนการคิดของนักเรี ยน และใช้เป็ นหลักฐาน
ร่ องรอยผลการศึกษาของนักเรี ยนแต่ละคน โดยนํามาเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
3. ครู แจกใบกิจกรรม ตอบคําถาม ทบทวนความเข้ าใจ ที่ เตรี ยมมาหรื อในแบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยให้นกั เรี ยนปฏิบตั ินอกเวลา แล้ว
นําเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
4. นักเรี ยนร่ วมกันฝึ กการคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ตามครู โดยใช้ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ
5. นักเรี ยนทําความสะอาดร่ างกายและดูแลความเรี ยบร้อยของการแต่งกาย

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรนําความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิจากการเรี ยนรู ้รูปแบบกิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและทางจิตไปพูดคุยและนําฝึ กปฏิบตั ิกบั บุคคลในครอบครัวและ
ในชุมชนในโอกาสที่เหมาะสมและควรปฏิบตั ิกิจกรรมดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงรู ปแบบของการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต
ประจําฐานศึกษา
2. อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต
3. ใบกิจกรรมเรื่ อง วางแผนโปรแกรมสําหรั บสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต
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4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
6. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 26
บทบาทและมารยาทในการเข้ าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
สาระการเรียนรู้ ที่ 3 : การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การออกกําลังกายและนันทนาการ เป็ นกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ นปัจจัยสําคัญที่จะ
ช่วยส่งเสริ มความมีสุขภาพที่ดีของคนเรา กิจกรรมดังกล่าวถือได้วา่ เป็ นกิจกรรมทางสังคม ที่ถูกนํามาใช้
สร้างเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลได้เป็ นอย่างดี นักเรี ยนซึ่งอยูใ่ นฐานะเป็ นส่วนหนึ่ง
ของสมาชิกในสังคม ควรได้ศึกษาเรี ยนรู้เกี่ยวกับบทบาทและมารยาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้ง
บทบาทที่อยูใ่ นฐานะของการเป็ นผูน้ าํ กิจกรรมและฐานะของการเป็ นผูร้ ่ วมกิจกรรมที่ดี จะช่วยให้การ
ดําเนินกิจกรรมเป็ นไปด้วยดีและบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้วางไว้

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
1. เข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรี ยนและนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนและสังคม (พ 3.1 ม. 4–6/5)
2. แสดงออกถึงการมีมรรยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกี ฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกี ฬา
และนําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิ กภาพที่ ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายเกี่ยวกับความหมายของคําที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและมารยาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมการ
ออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายและวิเคราะห์ความสําคัญของกิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการอย่าง
ถูกต้องได้ (K, P)
3. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับบทบาทและมารยาทในการเข้าร่ วมกิจกรรม
การออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจและมีระเบียบวินยั (A)
4. นําความรู้เกี่ยวกับบทบาทและมารยาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรม
นันทนาการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ (P)

218

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
– ความหมายของคําที่
เกี่ยวข้องกับบทบาท
และมารยาทในการเข้า
ร่ วมกิจกรรมการออก
กําลังกายและกิจกรรม
นันทนาการ
– ความสําคัญของ
กิจกรรมการออกกําลังกาย
และกิจกรรมนันทนาการ
การนําความรู ้ เกี่ยวกับ
บทบาทและมารยาทใน
การเข้าร่ วมกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย และ
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวัน
• ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการปฏิบตั ิกิจกรรม
– ตอบคําถาม ทบทวน
ความเข้ าใจ
– อภิปรายและสรุ ปความ
คิดเห็น

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น
การสร้างแผนที่ความคิด*

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
หนังสื อเรี ยน/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
ม. 4–6*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป
• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
3. บทบาทและมารยาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
3.1 ความหมายของคําที่เกี่ยวข้อง
3.2 ความสําคัญของกิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
3.3 มารยาทที่ดีในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
3.4 บทบาทของการเป็ นผูน้ าํ และผูร้ ่ วมกิจกรรมที่ดี

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย

การงานอาชีพฯ

ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับบทบาทและมารยาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกาย
และกิจกรรมนันทนาการ
ออกแบบแผนที่ความคิดหรื อสมุดภาพแสดงกิจกรรมการออกกําลัง
กายและกิจกรรมนันทนาการ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ให้นกั เรี ยนเข้าแถวตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้และให้แต่ละกลุ่มสํารวจความพร้อมของสมาชิกภายใน
กลุ่ม
2. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนในชั้นเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่ากายบริ หาร
ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
3. ครู ให้รายละเอียดของลําดับการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู้และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
ครั้งนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
4. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในครั้งที่ผา่ นมาร่ วมกัน เพื่อ
เป็ นการทบทวนความรู ้
5. ครู สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรม ตอบคําถามตามความ
เข้ าใจตามที่ได้รับมอบหมาย ในการเรี ยนที่ผา่ นมา โดยครู คอยให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
• ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มตามที่ครู แบ่งไว้ใช้เวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่กาํ หนด โดย
1) สมาชิกในแต่ละกลุ่มนําประเด็นคําถามที่ตนเองสงสัย ที่ตอ้ งการขอรับความรู ้จากครู
และแนวคําตอบของประเด็นคําถามดังกล่าวตามความเข้าใจของตนเอง จากที่ได้ศึกษา
ในหัวข้อเรื่ องที่ 3. บทบาทและมารยาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกาย หัวข้อที่
3. 1 ความหมายของคําที่เกี่ยวข้อง หัวข้อที่ 3.2 ความสําคัญของกิจกรรมการออกกําลังกาย
และกิจกรรมนันทนาการ หัวข้อที่ 3.3 มารยาทที่ดีในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกาย และ
กิจกรรมนันทนาการ และหัวข้อที่ 3. 4 บทบาทของการเป็ นผูน้ าํ และผูร้ ่ วมกิจกรรมที่ดี ที่ศึกษา
มาล่วงหน้ามานําเสนอแลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่มเพื่อจัดกลุ่มคําถามร่ วมกัน
2) ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําถามในประเด็นที่สมาชิกภายในกลุ่ม
สงสัยและต้องการขอรับความรู้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถามและ
คําตอบเขียนลงบนกระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน
3) ครู อธิบายให้ความรู ้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบสื่ อการสอนวิดีทศั น์หรื อแผ่นภาพแสดง
ความรู ้ ในหัวข้อเรื่ องที่ 3. บทบาทและมารยาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกาย
ในหัวข้อที่ 3. 1 ความหมายของคําที่เกี่ยวข้อง หัวข้อที่ 3.2 ความสําคัญของกิจกรรมการ
ออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ หัวข้อที่ 3.3 มารยาทที่ดีในการเข้าร่ วมกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ และหัวข้อที่ 3. 4 บทบาทของการเป็ นผูน้ าํ และผูร้ ่ วม
กิจกรรมที่ดี ตามลําดับ ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 3 ม. 4–6 และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจ
เพิ่มเติม
4) ครู ให้ความรู้เสริมอาเซียนเกี่ยวกับการนํากิจกรรมนันทนาการมาใช้ในกิจกรรมสานสัมพันธ์
ดังนี้ “ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จดั การแข่งขันกีฬานันทนาการสาน
สัมพันธ์ไทยและมาเลเซียในวันที่ 14–16 กันยายน 2555 ที่อาํ เภอสุ ไหงโกลก จังหวัด
นราธิวาส เพื่อใช้เป็ นสื่ อในการรองรับการเข้าร่ วมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศ
สมาชิกใน พ.ศ. 2558 โดยการแข่งขันดังกล่าวมีนกั กีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ของไทยและ
มาเลเซีย ร่ วมแข่งขันจํานวน 414 คน กับ 8 ชนิดกีฬาสากล ร่ วมกับกีฬาพื้นบ้านซึ่งถือว่าเป็ น
หนึ่ง ตัวอย่างของกิจกรรมการสร้างความเป็ นหนึ่งของประชาคมอาเซียน (one community) ”
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
• ครู แจกใบกิจกรรม อภิปรายและสรุ ปความคิดเห็น ที่เตรี ยมมาหรื อในแบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรม
ดังกล่าวภายในเวลาที่กาํ หนด
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ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ให้แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน
2. ครู แสดงความคิดเห็นในการนําเสนอผลการอภิปราย และความคิดเห็นในเรื่ อง บทบาท
ของการเป็ นผูน้ าํ และผูร้ ่ วมกิจกรรมที่ดี แล้ว เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่
สงสัยหรื อสนใจเพิ่มเติม
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้ นักเรี ยนบันทึก
ความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายในนักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าในหัวข้อเรื่ องที่ 4. กีฬาเพื่อชีวิต ในหัวข้อที่ 4.1 กีฬา
ตะกร้อลอดห่วง หัวข้อย่อยที่ 1. ประวัติความเป็ นมาของกีฬาตะกร้อลอด หัวข้อย่อยที่
2. ลักษณะการเล่นและกติกาโดยสรุ ปของกีฬาตะกร้อลอดห่วงและหัวข้อย่อยที่ 4. ความ
ปลอดภัยและมารยาทในการเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วง ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ พลศึกษา 3 ม. 4–6 หรื อจากสื่ อ หรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
เช่น การค้นคว้าผ่าน สื่ ออินเทอร์เน็ต หรื อสื่ อในห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ
ฯลฯ โดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่
สถานศึกษากําหนด โดยให้เขียนประเด็นคําถามที่สงสัยหรื อสนใจ นํามาเสนอเป็ นประเด็น
คําถามในการเรี ยนครั้งต่อไป และเขียนข้อคําถามพร้อมเฉลย คําตอบที่ เกี่ยวข้องมาคนละ
อย่างน้อย 5 ข้อ เพื่อส่งเสริ มทักษะกระบวนการคิดของนักเรี ยน และใช้เป็ นหลักฐานร่ องรอยผล
การศึกษาของนักเรี ยนแต่ละคน โดยนํามาเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
3. ครู แจกใบกิจกรรม สื บค้ นประวัติกีฬาตะกร้ อลอดห่ วง ที่ เตรี ยมมาหรื อในแบบฝึ กทักษะ
รายวิชา พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยให้นกั เรี ยนปฏิบตั ินอกเวลา แล้ว
นําเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
4. นักเรี ยนร่ วมกันฝึ กการคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ตามครู โดยใช้ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ
5. นักเรี ยนทําความสะอาดร่ างกายและดูแลความเรี ยบร้อยของการแต่งกาย

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรนําความรู้ในเรื่ อง บทบาทและมารยาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกายแล
กิจกรรมนันทนาการไปพูดคุยกับบุคคลในครอบครัว และเมื่อเข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าวควร

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงลักษณะและแนวทางการปฏิบตั ิกิจกรรม การออกกําลังกาย และ
กิจกรรมนันทนาการ มารยาทที่ดีในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
และบทบาทของการเป็ นผูน้ าํ และผูร้ ่ วมกิจกรรมที่ดี
2. ลานอเนกประสงค์หรื อโรงฝึ กพลศึกษา
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3. อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมการออกกําลังกาย
4. ใบกิจกรรม เรื่ อง ตอบคําถาม ทบทวนความเข้ าใจ
5. ใบกิจกรรม เรื่ อง อภิปรายและสรุ ปความคิดเห็น
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
7. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
8. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 27
กีฬาเพือ่ ชีวติ : ตะกร้ อลอดห่ วง
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
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
ตะกร้อลอดห่วงหรื อตะกร้อลอดบ่วงหรื อตะกร้อห่วงชัย จัดเป็ นรู ปแบบวิธีการเล่นกีฬาตะกร้อที่
ได้รับความนิยมและปัจจุบนั ได้มีการพัฒนาไปสู่การจัดการแข่งขันในรู ปแบบของกีฬาอาชีพในรายการ
ของกีฬาไทยเช่นเดียวกับการจัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ทั้งนี้ต่างมีเป้ าหมายที่ตอ้ งการพัฒนานําไปสู่
ความเป็ นกีฬาสากล

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 3.1ม. 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 ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (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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3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายประวัติความเป็ นมา ลักษณะการเล่น และกติกาการแข่งขันในการเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วงได้
(K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา ลักษณะการเล่น และกติกาการแข่งขัน
ในการเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วงร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจและมีระเบียบวินยั (A)
3. สื่ อสารเพื่ออธิบายประวัติความเป็ นมา ลักษณะการเล่น และกติกาการแข่งขันในการเล่นกีฬาตะกร้อ
ลอดห่วงให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
– ประวัติความเป็ นมาของ
การสร้างแผนที่ความคิด*
กีฬาตะกร้อลอดห่วง
– ลักษณะการเล่นและกติกา
โดยสรุ ปของกีฬา ตะกร้อ
ลอดห่วง
– ความปลอดภัยและมารยาท
ในการเล่นกีฬา
ตะกร้อลอดห่วง
• ตรวจสอบความถูกต้อง
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
ของการปฏิบตั ิกิจกรรม
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
–สื บค้ นประวัติกีฬาตะกร้ อ
การสร้างแผนที่ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
4. กีฬาเพื่อชีวิต
4.1 กีฬาตะกร้อลอดห่วง
1. ประวัติความเป็ นมาของกีฬาตะกร้อลอดห่วง
2. ลักษณะการเล่นและกติกาโดยสรุ ปของกีฬาตะกร้อลอดห่วง
4. ความปลอดภัยและมารยาทในการเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วง

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย

ศึกษาค้นคว้าเรื่ อง กีฬาประจําชาติของประเทศอาเซียน
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา ตลอดจนกติกาการแข่งขันในการเล่นกีฬา
ตะกร้อลอดห่วง

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ให้นกั เรี ยนเข้าแถวตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้และให้แต่ละกลุ่มสํารวจความพร้อมของสมาชิกภายใน
กลุ่ม
2. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนในชั้นเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่ากายบริ หาร
ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
3. ครู ให้รายละเอียดของลําดับการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู้และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
ครั้งนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
4. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในครั้งที่ผา่ นมาร่ วมกัน เพื่อ
เป็ นการทบทวนความรู ้
5. ครู สุ่มนักเรี ยน 2–3 คนผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรม สื บค้ นประวัติกีฬา
ตะกร้ อลอดห่ วง ตามที่ได้รับมอบหมายในการเรี ยนที่ผา่ นมา
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ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
• ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มตามที่ครู แบ่งไว้ใช้เวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่กาํ หนด โดย
1) สมาชิกในแต่ละกลุ่มนําประเด็นคําถามที่ตนเองสงสัย ที่ตอ้ งการขอรับความรู ้จากครู
และแนวคําตอบของประเด็นคําถามดังกล่าวตามความเข้าใจของตนเอง จากที่ได้ศึกษา
ในหัวข้อเรื่ องที่ 4. กีฬาเพื่อชีวิต ในหัวข้อที่ 4. 1 กีฬาตะกร้อลอดห่วง หัวข้อย่อยที่ 1.
ประวัติความเป็ นมาของกีฬาตะกร้อลอดห่วง หัวข้อย่อยที่ 2. ลักษณะการเล่นและกติกาโดยสรุ ป
ของกีฬาตะกร้อลอดห่วง และหัวข้อย่อยที่ 4. ความปลอดภัยและมารยาทในการเล่นกีฬาตะกร้อ
ลอดห่วง ที่ศึกษามาล่วงหน้ามานําเสนอแลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่มเพื่อจัด
กลุ่มคําถามร่ วมกัน
2) ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําถามในประเด็นที่สมาชิกภายใน
กลุ่มสงสัยและต้องการขอรับความรู้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถาม
และคําตอบเขียนลงบนกระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน
3) ครู อธิ บายให้ความรู ้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบสื่ อการสอนวิดีทศั น์หรื อแผ่นภาพแสดง
ความรู้ ในหัวข้อเรื่ องที่ 4. กีฬาเพื่อชีวิต ในหัวข้อที่ 4. 1 กีฬาตะกร้อลอดห่วง หัวข้อย่อยที่
1. ประวัติความเป็ นมาของกีฬาตะกร้อลอดห่วง หัวข้อย่อยที่ 2. ลักษณะการเล่นและกติกาโดย
สรุ ปของกีฬาตะกร้อลอดห่วง และหัวข้อย่อยที่ 4. ความปลอดภัยและมารยาทในการเล่นกีฬา
ตะกร้อลอดห่วง ตามลําดับ ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 3 ม. 4–6 และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจ
เพิ่มเติม โดยให้ความรู้เสริ มอาเซียนดังนี้ “ กีฬาตะกร้อในประเทศเมียนมาเรี ยกว่า “ชินลง”
มาเลเซียเรี ยกว่า “เซปะก์รากา” และฟิ ลิปปิ นส์ เรี ยกว่า “ซิปะก์” เพื่อกระตุน้ และสร้างเสริ ม
ความสนใจให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
1. ครู ให้นกั เรี ยนสร้างความคุน้ เคยกับสนามและอุปกรณ์กีฬาตะกร้อลอดห่วง ด้วยการ
ตรวจสอบขนาดของสนามและอุปกรณ์ประกอบ ตามที่ระบุไว้ในกติกา
2. ให้นกั เรี ยนจับคู่กบั เพื่อนในการสร้างความคุน้ เคยเบื้องต้นกับลูกตะกร้อด้วยการผลัดเปลี่ยน
กันเป็ นผูโ้ ยนและผูร้ ับโดยใช้ทกั ษะในการเล่นลูกตะกร้อด้วยรู ปแบบทักษะต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม ในเวลาที่กาํ หนด
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• ครู ให้นกั เรี ยน สรุ ปความรู้ที่ได้รับในแต่ละเรื่ อง โดยให้นกั เรี ยนสรุ ปเนื้อหาโดยย่อหรื อ
ตอบคําถามร่ วมกัน ตัวอย่างเช่น
– จากการศึกษาในเรื่ อง ประวัติความเป็ นมาของกีฬาตะกร้อลอดห่วง เรื่ อง ลักษณะการเล่น
และกติกาโดยสรุ ปของกีฬาตะกร้อลอดห่วง และเรื่ อง ความปลอดภัยและมารยาทในการ
เล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วงที่ผา่ นมา นักเรี ยนคิดว่า กีฬาตะกร้อลอดห่วงมีลกั ษณะเด่น
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อย่างไร
(แนวคําตอบ: ลักษณะเด่ นของกีฬาตะกร้ อลอดห่ วง ที่ ปรากฏชัดเจนจากการศึกษาพบว่ า
กีฬาชนิดนี ้ เป็ นกีฬาที่กล่าวได้วา่ คนไทยเป็ นผูค้ ิดค้นอุปกรณ์กีฬาและวิธีการเล่นเป็ น
ชาติแรก จึงถือว่าเป็ นกีฬาของไทยอีกชนิดหนึ่ง และปัจจุบนั ได้มีการจัดการแข่งขันใน
รู ปแบบของกีฬาอาชีพขึ้น และลักษณะการเล่นผูเ้ ล่นไม่ได้ปะทะกับฝ่ ายอี่น จึงมีความ
ปลอดภัยลดโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้)
– “ปัจจุบนั กีฬาตะกร้อลอดห่วง จัดเป็ นกีฬาที่มีกติกาการเล่นถึง 2 ฉบับ” นักเรี ยนมีความ
คิดเห็นต่อข้อความดังกล่าวอย่างไร
(แนวคําตอบ: ข้ อความดังกล่ าวแสดงให้ เห็นถึงความเชื่ อมโยงของการเล่ นกีฬาตะกร้ อ
ลอดห่ วงที่ได้ รับการพัฒนาไปสู่การเล่ นกีฬาตะกร้ อลอดห่ วงในระดับสากล ซึ่ งปั จจุบัน
กติกาตะกร้ อลอดห่ วงที่ใช้ ตัดสิ นในการจัดแข่ งขันมี 2 ฉบับประกอบด้ วย กติกาการ
แข่ งขันกีฬาตะกร้ อลอดห่ วงไทย ซึ่ งใช้ สาํ หรั บการแข่ งขันภายในประเทศ และกติกา
การแข่ งขันกีฬาตะกร้ อลอดห่ วงสากล ซึ่ งใช้ สาํ หรั บการแข่ งขันระดับนานาชาติ )
– จากการศึกษากติกาการแข่งขัน กีฬาตะกร้อลอดห่วงไทย ซึ่งใช้สาํ หรับการแข่งขัน
ภายในประเทศ และกติกาการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากล ซึ่งใช้สาํ หรับการ
แข่งขันระดับนานาชาติ ข้อแตกต่างและข้อที่เหมือนกันอย่างชัดเจนได้แก่เรื่ องใด
(แนวคําตอบ: ข้ อแตกต่ างที่เห็นได้ ชัดเจนได้ แก่ เรื่ องห่ วงชัย เรื่ อง ลักษณะและขนาดของ
ลูกตะกร้ อที่ใช้ แข่ งขัน เรื่ องจํานวนผุ้เล่ นในการแข่ งขัน เรื่ องเวลาที่ ใช้ ในการแข่ งขัน เรื่ อง
การกําหนดค่ าคะแนนของท่ าการเล่ น และข้ อที่เหมือนกันที่ เห็นได้ ชัดเจนคือ เรื่ องของ
สนาม แข่ งขันและเรื่ องการตัดสิ นผลการแข่ งขัน)
– จากคําตอบในเรื่ องข้อแตกต่างและข้อที่เหมือนกันอย่างชัดเจนของทั้ง 2 กติกา ในแต่ละ
เรื่ องสรุ ปได้อย่างไร
(แนวคําตอบ: เมื่อพิจารณาจากกติกาการแข่ งขันกีฬาตะกร้ อลอดห่ วงไทย เรื่ องห่ วงชัย
ขนาดของเส้ นผ่ านศูนย์ กลางของห่ วงจะมีขนาดที่กว้ างกว่ า เรื่ องลักษณะและขนาดของ
ลูกตะกร้ อที่ใช้ แข่ งขัน ลูกตะกร้ อทําด้ วยหวายหรื อใยสังเคราะห์ และมีขนาดเล็กกว่ า
เรื่ องจํานวนผุ้เล่ นในการแข่ งขันจะมีจาํ นวนผู้เล่ นน้ อยกว่ า เรื่ องเวลาที่ใช้ ในการแข่ งขัน
ในแต่ ละที มจะใช้ เวลามากกว่ า เรื่ องการกําหนดค่ าคะแนนของท่ าการเล่ น จะมีการให้ ค่า
คะแนนในการแตะลูกเข้ าห่ วงในแต่ ละท่ าไม่ เท่ ากัน และข้ อที่เหมือนกันที่เห็นได้ ชัดเจน
คือ เรื่ องของสนาม แข่ งขันและเรื่ องการตัดสิ นผลการแข่ งขัน จะกําหนดไว้ เหมือนกัน)
– หากไม่มีทกั ษะในการเล่นหรื อฝึ กทักษะกีฬาตะกร้อลอดห่วงมาก่อนเพื่อให้ เกิดความ
ปลอดภัยในการเล่นหรื อฝึ ก นักเรี ยนคิดว่า เราควรมีแนวทางในการปฏิบตั ิอย่างไร
(แนวคําตอบ: แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม ได้ แก่ ก่ อนเข้ าร่ วมเล่ นหรื อฝึ กต้ องทํา
ความอบอุ่นร่ างกายก่ อน เมื่อเริ่ มฝึ กปฏิบัติ ควรเริ่ มจากท่ าเบือ้ งต้ นไปสู่ท่าที่ ใช้ ทักษะที่
สูงขึน้ )
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ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้ นักเรี ยนบันทึก
ความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าในหัวข้อเรื่ องที่ 4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ) ในหัวข้อที่ 4.1 กีฬา
ตะกร้อลอดห่วง (ต่อ) หัวข้อย่อยที่ 3. การฝึ กทักษะกีฬาตะกร้อลอดห่วง หัวข้อที่ 1. ทักษะ
พื้นฐานท่าการยืนเตรี ยมความพร้อม หัวข้อที่ 2. ทักษะพื้นฐานท่าการโยนลูกเริ่ มเล่น และ
หัวข้อที่ 3. ทักษะพื้นฐานท่าการเล่นตะกร้อลอดห่วง ท่าที่ 1) –ท่าที่ 3) ดังรายละเอียดในหนังสื อ
เรี ยนรายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ พลศึกษา 3 ม. 4–6 หรื อจากสื่ อ หรื อ แหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ
เช่น การค้นคว้าผ่าน สื่ ออินเทอร์เน็ต หรื อสื่ อในห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ
ฯลฯ มาล่วงหน้า โดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
ตามที่ สถานศึกษากําหนด โดยให้เขียนประเด็นคําถามที่สงสัยหรื อ สนใจ นํามา เสนอเป็ น
ประเด็นคําถามในการเรี ยนครั้งต่อไป และเขียนข้อคําถามพร้อมเฉลย คําตอบที่ เกี่ยวข้องมาคน
ละอย่างน้อย 5 ข้อ เพื่อส่งเสริ มทักษะกระบวนการคิดของนักเรี ยน และใช้เป็ นหลักฐาน
ร่ องรอยผลการศึกษาของนักเรี ยนแต่ละคน โดยนํามาเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
3. นักเรี ยนร่ วมกันฝึ กการคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ตามครู โดยใช้ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ
4. นักเรี ยนทําความสะอาดร่ างกายและดูแลความเรี ยบร้อยของการแต่งกาย

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรศึกษาเกี่ยวกับกติกาการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วงไทยและสากลเพิ่มเติม และควร
หาโอกาสเข้าชมการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วงในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงการเล่นหรื อการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง
2. อุปกรณ์การเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วง
3. ใบกิจกรรม เรื่ อง สื บค้ นประวัติกีฬาตะกร้ อลอดห่ วง
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 : ตะกร้ อลอดห่ วง (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วง นอกจากผูเ้ ล่นควรจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความ
เป็ นมา ลักษณะการเล่นและกติกาโดยสรุ ปแล้ว เพื่อให้การเล่นกีฬาดังกล่าวเป็ นไปได้ดว้ ยดี ในระดับ
เบื้องต้นผูเ้ ล่นจึงควรศึกษาทําความเข้าใจ ตลอดจนฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานของกีฬาตะกร้อลอดห่วงด้วย
จะช่วยทําให้ผเู ้ ล่นมีทกั ษะในการเล่นที่ถูกต้อง ปลอดภัย และเกิดความชํานาญในทักษะพื้นฐาน ซึ่งจะ
ส่งผลทําให้การเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วงในระดับที่สูงขึ้นไปเป็ นไปได้ดว้ ยดีและมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น ซึ่ง
ทักษะพื้นฐานที่จาํ เป็ นสําหรับการเล่น ได้แก่ ทักษะพื้นฐานท่าการยืนเตรี ยมพร้อม ทักษะพื้นฐานการโยน
ลูกเริ่ มเล่น ทักษะการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพื้นฐาน และทักษะการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลง

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา (พ 3.1 ม. 4–6/1)
2. ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิม่ ศักยภาพของทีม 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. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิม่
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. 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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3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายลักษณะท่าทางและแนวทางการปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานท่าการยืนเตรี ยมความพร้อม ทักษะ
พื้นฐานท่าการโยนลูกเริ่ มเล่น และทักษะพื้นฐานท่าการเล่นตะกร้อลอดห่วงของกีฬาตะกร้อลอดห่วง
อย่างถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ องการฝึ กทักษะพื้นฐานท่าการยืนเตรี ยมความพร้อม ทักษะ
พื้นฐานท่าการโยนลูกเริ่ มเล่น และทักษะพื้นฐานท่าการเล่นตะกร้อลอดห่วงของกีฬาตะกร้อลอดห่วง
ร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจและมีระเบียบวินยั (A)
3. แสดงทักษะพื้นฐานท่าการยืนเตรี ยมความพร้อม ทักษะพื้นฐานท่าการโยนลูกเริ่ มเล่น และทักษะ
พื้นฐานท่าการเล่นตะกร้อลอดห่วงของกีฬาตะกร้อลอดห่วงของกีฬาตะกร้อลอดห่วงอย่างถูกต้องได้
(P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับทักษะ
พื้นฐานของกีฬากีฬาตะกร้อ
ลอดห่วงในทักษะพื้นฐานท่า
การยืนเตรี ยมพร้อม ทักษะ
พื้นฐานการโยนลูกเริ่ มเล่น
และทักษะพื้นฐานท่าการเล่น
ตะกร้อลอดห่วง
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การปฏิบตั ิกิจกรรม
– จับคู่ทดลองฝึ กปฏิบัติแล้ ว
สรุ ปผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
หนังสื อเรี ยน/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
ม. 4–6*

• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้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

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
4.1 กีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ)
3. การฝึ กทักษะกีฬาตะกร้อลอดห่วง
1) ทักษะพื้นฐานท่าการยืนเตรี ยมความพร้อม
2) ทักษะพื้นฐานการโยนลูกเริ่ มเล่น
3) ทักษะพื้นฐานท่าการเล่นตะกร้อลอดห่วง ท่าที่ 1 – ท่าที่ 3

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย

พูดคุยเกี่ยวกับความสําคัญของการฝึ กทักษะกีฬาตะกร้อลอดห่วง
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับการฝึ กทักษะพื้นฐานของกีฬาตะกร้อลอดห่วง

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ให้นกั เรี ยนเข้าแถวตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้และให้แต่ละกลุ่มสํารวจความพร้อมของสมาชิกภายใน
กลุ่ม
2. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนในชั้นเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่ากายบริ หาร
ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
3. ครู ให้รายละเอียดของลําดับการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู้และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
ครั้งนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
4. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในครั้งที่ผา่ นมาร่ วมกัน เพื่อ
เป็ นการทบทวนความรู ้
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
• ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มตามที่ครู แบ่งไว้ใช้เวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่กาํ หนด โดย
1) สมาชิกในแต่ละกลุ่มนําประเด็นคําถามที่ตนเองสงสัย ที่ตอ้ งการขอรับความรู้จากครู
และแนวคําตอบของประเด็นคําถามดังกล่าวตามความเข้าใจของตนเอง จากที่ได้ศึกษา
ในหัวข้อเรื่ องที่ 4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ) ในหัวข้อที่ 4.1 กีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ)
หัวข้อย่อยที่ 3. การฝึ กทักษะกีฬาตะกร้อลอดห่วง หัวข้อที่ 1. ทักษะพื้นฐานท่าการยืนเตรี ยม
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ความพร้อมหัวข้อที่ 2. ทักษะพื้นฐานท่าการโยนลูกเริ่ มเล่น และหัวข้อที่ 3. ทักษะพื้นฐานท่า
การเล่นตะกร้อลอดห่วง ที่ศึกษามาล่วงหน้ามานําเสนอแลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ
ภายในกลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มคําถามร่ วมกัน
2) ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําถามในประเด็นที่สมาชิกภายใน
กลุ่มสงสัยและต้องการขอรับความรู้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถาม
และคําตอบเขียนลงบนกระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน
3) ครู อธิ บายให้ความรู ้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบการสาธิตวิธีการปฏิบตั ิในแต่ละทักษะหรื อใช้
สื่ อการสอนวิดีทศั น์หรื อแผ่นภาพแสดงความรู้ใน หัวข้อที่ 1. ทักษะพื้นฐานท่าการยืนเตรี ยม
ความพร้อม หัวข้อที่ 2. ทักษะพื้นฐานท่าการโยนลูกเริ่ มเล่น และหัวข้อที่ 3. ทักษะพื้นฐาน
ท่าการเล่นตะกร้อลอดห่วงตามลําดับ ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและ
สนใจเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
1. ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มจับคู่กบั เพื่อนร่ วมกันฝึ กทักษะกีฬาตะกร้อลอดห่วง ในเวลาที่กาํ หนด
ตามคําอธิ บายประกอบการสาธิตของครู ตามลําดับ โดย
1) ฝึ กทักษะพื้นฐานท่าการยืนเตรี ยมพร้อม โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็ นผูแ้ สดงและผูต้ รวจสอบ
2) ฝึ กทักษะพื้นฐานท่าการโยนลูกเริ่ มเล่น โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็ นผูโ้ ยน(ส่ง) และผูต้ รวจรับ
2. ให้แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานท่าการเล่นตะกร้อลอดห่วงตามฐานศึกษา
ในเวลาที่กาํ หนด ตามคําอธิ บายประกอบการสาธิตของครู ตามลําดับ โดย
ฐานศึกษาที่ 1 ฝึ กปฏิบตั ิในทักษะพื้นฐานท่ าการเล่ นลูกด้ านหน้ าด้ วยลูกหน้ าเท้ า (ลูกแป)
ฐานศึกษาที่ 2 ฝึ กปฏิบตั ิในทักษะพื้นฐานท่ าการเล่ นลูกด้ านหน้ าด้ วยข้ างเท้ าด้ านนอก
(ลูกข้ าง)
ฐานศึกษาที่ 3 ฝึ กปฏิบตั ิในทักษะพื้นฐานท่ าการเล่ นลูกด้ านหลังด้ วยลูกศอกหลัง
3. ครู ให้คาํ แนะนําและแสดงความคิดต่อการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานท่าการเล่นตะกร้อลอดห่วง
ของนักเรี ยน
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ครู แจกใบกิจกรรม เรื่ อง จับคู่ทดลองฝึ กปฏิบัติแล้ วสรุ ปผล ที่เตรี ยมมาหรื อในแบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรม
ดังกล่าวภายในเวลาที่กาํ หนด
2. ให้แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน
3. ครู แสดงความคิดเห็นในการนําเสนอผลการอภิปราย และความคิดเห็นในเรื่ อง บทบาท
ของการเป็ นผูน้ าํ และผูร้ ่ วมกิจกรรมที่ดี แล้ว เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่
สงสัยหรื อสนใจเพิม่ เติม
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ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้ นักเรี ยนบันทึก
ความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าและทดลองฝึ กทักษะการเล่นตะกร้อลอดห่วง ในหัวข้อ
เรื่ องที่ 4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ) ในหัวข้อที่ 4.1 กีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ) หัวข้อย่อยที่ 3. การฝึ ก
ทักษะกีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ) หัวข้อที่ 4. ทักษะท่าการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลง
ท่าที่1) –ท่าที่ 3) ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ พลศึกษา 3
ม. 4–6 หรื อจากสื่ อ หรื อ แหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต หรื อสื่ อใน
ห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ ฯลฯ และแจกใบกิจกรรมเรื่ อง วาดภาพและ
อธิ บายทักษะการเล่ นที่เตรี ยมมาหรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ม. 4–6 ให้นกั เรี ยนวาดภาพทักษะที่ปฏิบตั ิและบันทึกผลการปฏิบตั ิกิจกรรมดังกล่าว เพื่อ
ส่งเสริ มทักษะกระบวนการคิดของนักเรี ยน และใช้เป็ นหลักฐานร่ องรอยแสดงผล การศึกษา
ของนักเรี ยนแต่ละคน โดยนําผลการปฏิบตั ิมานําเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาทบทวนความรู้ความเข้ าใจในเนื้อหาหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5
เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหวหัวข้อเรื่ องที่ 1. การนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมา
ประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬา หัวข้อเรื่ องที่ 2. กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต
หัวข้อเรื่ องที่ 3. บทบาทและมารยาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรม
นันทนาการ และหัวข้อเรื่ องที่ 4. กีฬาเพื่อชีวิต หัวข้อที่ 4.1 กีฬาตะกร้อลอดห่วง จนจบเนื้อหา
หัวข้อย่อยที่ 3. การฝึ กทักษะกีฬาตะกร้อลอดห่วงที่ศึกษาผ่านมา ดังรายละเอียดในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 มาล่วงหน้า เพือ่ เข้ ารับการทดสอบ
กลางภาคในการเรี ยนครั้งต่อไป
4. นักเรี ยนร่ วมกันฝึ กการคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) ตามครู โดยใช้ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ
5. นักเรี ยนทําความสะอาดร่ างกายและดูแลความเรี ยบร้อยของการแต่งกาย

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรไปฝึ กทักษะในท่าการยืนเตรี ยมพร้อม ทักษะพื้นฐานการโยนลูกเริ่ มเล่น ทักษะ
พื้นฐานท่าการเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกหน้าเท้า (ลูกแป) ทักษะพื้นฐานท่าการเล่นลูกด้านหน้า
ด้วยข้างเท้าด้านนอก (ลูกข้าง) และทักษะพื้นฐานท่าการเล่นลูกด้านหลังด้วยลูกศอกหลัง
ตามที่ได้ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิผา่ นมาโดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนดเพื่อทบทวนความรู้ และสร้างเสริ มทักษะ
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9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงท่าการยืนเตรี ยมพร้อม ทักษะพื้นฐานการโยนลูกเริ่ มเล่น และทักษะ
พื้นฐานท่าการเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกหน้าเท้า (ลูกแป) ทักษะพื้นฐานท่าการเล่นลูกด้านหน้า
ด้วยข้างเท้าด้านนอก (ลูกข้าง) และทักษะพื้นฐานท่าการเล่นลูกด้านหลังด้วยลูกศอกหลัง
2. สนามหญ้า/ลานอเนกประสงค์/โรงฝึ กพลศึกษา
3. อุปกรณ์การเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วง
4. ใบกิจกรรม เรื่ อง จับคู่ทดลองฝึ กปฏิบัติแล้ วสรุ ปผล
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช
จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
7. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 29
กีฬาเพือ่ ชีวติ : กีฬาตะกร้ อลอดห่ วง (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
นอกจากทักษะพื้นฐานท่าการยืนเตรี ยมความพร้อม ทักษะพื้นฐานการโยนลูกเริ่ มเล่นในกีฬา
ตะกร้อลอดห่วง ทักษะการเล่นลูกหน้าด้วยลูกหน้าเท้า (ลูกแป) การเล่นลูกด้านหน้าข้างเท้าด้านนอก
(ลูกข้าง)และการเล่นลูกด้านหลังด้วยศอกหลัง ดังที่กล่าวมาแล้ว ทักษะท่าการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่า
พลิกแพลง เป็ นอีกพื้นฐานที่สาํ คัญที่ผฝู้ ึ กหรื อผูเ้ ล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วงควรได้ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิ ได้แก่
การเล่นลูกหน้าด้วยลูกหน้าด้วยลูกหลังเท้า การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกไขว้หน้าด้วยหลังเท้า และการเล่น
ลูกด้านหน้าด้วยลูกแข้ง ซึ่งแต่ละทักษะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ผูเ้ ล่นจึงควรจะศึกษาทําความ
เข้าใจให้ถูกต้องและฝึ กฝนปฏิบตั ิจนคล่องแคล่ว เพื่อพัฒนาการเล่นของตนเองและเพื่อความปลอดภัยของ
ทั้งตนเองและผูร้ ่ วมเล่นคนอื่น ๆ ด้วย

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 ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
7. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูการเล่นและการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และนําไปใช้
ปฏิบตั ิ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. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายลักษณะท่าทาง และแนวทางการปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานในการเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกหลังเท้า
การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกไขว้หน้าด้วยหลังเท้า และการเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกแข้งของกีฬา
ตะกร้อลอดห่วงอย่างถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในเรื่ อง ทักษะท่าการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลงร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นด้วยความสนใจและมีระเบียบวินยั (A)
3. แสดงทักษะท่าการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลงอย่างถูกต้องได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับทักษะท่า • แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่า การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
พลิกแพลง การเล่นลูก
การสร้างแผนที่ความคิด*
ด้านหน้า ด้วยลูกหลังเท้า
การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูก
ไขว้หน้าด้วยหลังเท้า และการ
เล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกแข้ง
ของกีฬาตะกร้อลอดห่วง
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสื อเรี ยน/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
การปฏิบตั ิกิจกรรม
– วาดภาพ และอธิ บายทักษะ
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
การเล่ น
ม. 4–6*
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การทดสอบกลางภาค

• แบบทดสอบกลางภาค**

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ตามดุลยพินิจของครู

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู
**ครู ผสู ้ อนสามารถคัดสําเนาข้อคําถามได้จากคลังข้อสอบออนไลน์ ของบริ 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

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

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

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
4.1 กีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ)
3. การฝึ กทักษะกีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ)
4) ทักษะการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลง ท่าที่ 1–ท่าที่ 3

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย

การงานอาชีพฯ

พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับการฝึ กทักษะการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลงของ
กีฬาตะกร้อลอดห่วงท่าที่ 1–ท่าที่ 3
ออกแบบและตกแต่งสมุดภาพ แสดงขั้นตอนของทักษะการเล่นลูก
ด้านหน้าด้วยลูกหลังเท้า การเล่นด้านหน้าด้วยลูกไขว้หน้าด้วยหลัง
เท้า และลูกด้านหน้าด้วยลูกแข้งของกีฬาตะกร้อลอดห่วง

8. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ให้นกั เรี ยนเข้าแถวตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้และให้แต่ละกลุ่มสํารวจความพร้อมของสมาชิกภายใน
กลุ่ม
2. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนในชั้นเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่ากายบริ หาร
ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
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3. ครู ให้รายละเอียดของลําดับการเรี ยนรู้ที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู้และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ใน
ครั้งนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
4. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในครั้งที่ผา่ นมาร่ วมกัน เพื่อ
เป็ นการทบทวนความรู้
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้แต่ละกลุ่มแยกฝึ กปฏิบตั ิเพื่อทบทวนทักษะพื้นฐาน ท่าการยืนเตรี ยมความพร้อม ท่าการโยน
ลูกเริ่ มเล่น ท่าการเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกหน้าเท้า (ลูกแป) ท่าการเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูก
หน้าเท้า (ลูกแป) ท่าการเล่นลูกด้านหน้าด้วยข้างเท้าด้านนอก (ลูกข้าง) และท่าการเล่นลูก
ด้านหลังด้วยลูกศอกหลัง ในเวลาที่ครู กาํ หนดโดยครู คอยให้คาํ แนะนําและดูแลการปฏิบตั ิ
อย่างใกล้ชิด
2. ครู สุ่มนักเรี ยน 4–6 คน ให้ออกมานําเสนอกิจกรรมเรื่ อง วาดภาพและอธิ บายทักษะการเล่ น
ที่มอบหมายในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา เพื่อเป็ นการประเมินความรับผิดชอบของนักเรี ยนและ
เชื่อมโยงผลการศึกษาที่มอบหมายให้นกั เรี ยนศึกษาและทดลองฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะในหัวข้อที่ 4.
ทักษะท่าการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลง ท่าที่1 การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกหลังเท้า
ท่าที่ 2 การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกไขว้หน้าด้วยหลังเท้า และท่าที่ 3 การเล่นลูกด้านหน้าด้วย
ลูกแข้ง ของนักเรี ยน
3. ครู อธิ บายให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบการสาธิตวิธีการปฏิบตั ิในแต่ละทักษะหรื อ
ใช้สื่อการสอนวิดีทศั น์หรื อแผ่นภาพแสดงความรู ้ และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามใน
ประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
• ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วม ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลง โดยจับคู่
กับเพื่อนผลัดเปลี่ยนกันเป็ นผูโ้ ยนลูกและรับลูก ในเวลาตามที่ครู กาํ หนดในแต่ละครั้ง เริ่ มจาก
การปฏิบตั ิในท่าพลิกแพลง ท่าที่1 การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกหลังเท้า ท่าที่ 2 การเล่นลูก
ด้านหน้าด้วยลูกไขว้หน้าด้วยหลังเท้า และท่าที่ 3 การเล่นลูกด้านหน้าด้วย ลูกแข้ง โดย
ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของครู หรื อผูด้ ูแลอย่างเคร่ งครัด
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ครู แจกใบกิจกรรม เรื่ อง จับคู่ฝึกปฏิบัติทักษะการเล่ นตะกร้ อลอดห่ วงในท่ าพลิกแพลง ที่
เตรี ยมมา หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 โดยให้
แต่ละคนบันทึกผลการปฏิบตั ิทกั ษะที่ฝึกปฏิบตั ิในท่าพลิกแพลง ท่าที่1 การเล่นลูกด้านหน้า
ด้วยลูกหลังเท้า ท่าที่ 2 การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกไขว้หน้าด้วยหลังเท้า และท่าที่ 3 การ
เล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกแข้ง ลงในตารางตามรายการที่กาํ หนดไว้ในแบบบันทึกผลการปฏิบตั ิ
กิจกรรม ดังกล่าวภายในเวลาที่กาํ หนด
2. ครู สุ่มนักเรี ยน 3–4 คนออกมานําเสนอผลบันทึกที่แสดงถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
กิจกรรมดังกล่าว หน้าชั้นเรี ยน โดยให้เพื่อนในชั้นเรี ยนร่ วมแสดงความคิดเห็น
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3. ครู ให้คาํ แนะนําถึงแนวทางการปฏิบตั ิและปรับปรุ งแก้ไขการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะในท่าพลิก
แพลงท่าที่ 1–ท่าที่ 3 เพิ่มเติม
4. ครู แจกแบบทดสอบกลางภาค รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ที่เตรี ยมมาให้นกั เรี ยนตอบคําถาม
ในแบบทดสอบ โดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด เมื่อครบกําหนดเวลาครู เฉลยคําตอบให้นกั เรี ยน
ทราบ
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้ นักเรี ยนบันทึก
ความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าและทดลองฝึ กทักษะการเล่นตะกร้อลอดห่วง ในหัวข้อ
เรื่ องที่ 4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ) ในหัวข้อที่ 4.1 กีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ) หัวข้อย่อยที่ 3. การฝึ ก
ทักษะกีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ) หัวข้อที่ 4. ทักษะท่าการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลง
ท่าที่4) –ท่าที่ 6 ) ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ พลศึกษา 3
ม. 4–6 หรื อจากสื่ อ หรื อ แหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต หรื อสื่ อใน
ห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ ฯลฯ โดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการ
จัดกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ ตามที่สถานศึกษากําหนด โดยให้เขียนประเด็นคําถามที่
สงสัยหรื อ สนใจ นํามา เสนอเป็ นประเด็นคําถามในการเรี ยนครั้งต่อไป และเขียนข้อคําถาม
พร้อมเฉลย คําตอบที่ เกี่ยวข้องมาคนละอย่างน้อย 5 ข้อ เพื่อส่งเสริ มทักษะกระบวนการคิดของ
นักเรี ยน และใช้เป็ นหลักฐานร่ องรอยผลการศึกษาของนักเรี ยนแต่ละคน โดยนํามาเสนอในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
3. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) โดยใช้ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ
โดยครู คอยให้คาํ แนะนําอย่างใกล้ชิด
4. นักเรี ยนทําความสะอาดร่ างกายและดูแลความเรี ยบร้อยของการแต่งกาย

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรไปฝึ กทักษะในท่าการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลงในท่าการเล่นลูกด้านหน้าด้วย
ลูกหลังเท้า การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกไขว้หน้าด้วยหลังเท้า และการเล่นลูกด้านหน้าด้วยแข้ง
ตามที่ได้ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิผา่ นมาโดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนดเพือ่ ทบทวนความรู ้ และสร้างเสริ มทักษะ

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงทักษะ การใช้การเล่นลูกหน้าเท้า (ลูกแป) ลูกด้านหน้าข้างเท้าด้านนอก
(ลูกข้าง) การเล่นลูกด้านหลังด้วยศอกหลัง และการใช้เข่าของกีฬาตะกร้อลอดห่วง
2. สนามหญ้า/ลานอเนกประสงค์/โรงฝึ กพลศึกษา
3. อุปกรณ์การเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วง
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4. ใบกิจกรรม เรื่ อง วาดภาพ และอธิ บายทักษะการเล่ น
5. ใบกิจกรรม เรื่ อง จับกลุ่มฝึ กปฏิบัติทักษะการเล่ นตะกร้ อลอดห่ วง
6. แบบทดสอบกลางภาค รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ม. 6
7. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
9. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
10. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 : กีฬาตะกร้ อลอดห่ วง (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3 : การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ทักษะในการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลง เป็ นทักษะหนึ่งที่มีความจําเป็ นที่นกั เรี ยนควร
ได้รับการฝึ กหัดซึ่งจะช่วยนําไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นของนักเรี ยนในรู ปแบบต่าง ๆ ที่สูงขึ้น
การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกเข่า การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกไหล่ และการเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกศีรษะ
หรื อลูกโหม่ง จัดเป็ นกลุ่มทักษะในการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลงที่เป็ นการเล่นลูกด้านหน้าที่
นักเรี ยนสามารถใช้นาํ มาฝึ กเพื่อนําไปสู่ทกั ษะการเล่นลูกด้านข้างและทักษะการเล่นลูกด้านหลังที่เป็ น
ทักษะในการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลงในระดับสูงต่อไป

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 ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (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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3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายลักษณะท่าทางและแนวทางการปฏิบตั ิทกั ษะในการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลง
การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกเข่า การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกไหล่ และการเล่นลูกด้านหน้าด้วย
ลูกศีรษะหรื อลูกโหม่งอย่างถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ องทางการปฏิบตั ิทกั ษะในการเล่นตะกร้อลอดห่วงใน
ท่าพลิกแพลงการเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกเข่า การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกไหล่ และการเล่นลูก
ด้านหน้าด้วยลูกศีรษะหรื อลูกโหม่งร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจและมีระเบียบวินยั (A)
3. แสดงทักษะตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลงการเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกเข่า การเล่นลูกด้านหน้า
ด้วยลูกไหล่ และการเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกศีรษะหรื อลูกโหม่งอย่างถูกต้องได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับทักษะ
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
ตะกร้อลอดห่วงในท่า
พลิกแพลงการเล่นลูกด้านหน้า การสร้างแผนที่ความคิด*
ด้วยลูกเข่า การเล่นลูก
ด้านหน้าด้วยลูกไหล่ และ
การเล่นลูกด้านหน้าด้วย
ลูกศีรษะหรื อลูกโหม่ง
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสื อเรี ยน/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
การปฏิบตั ิกิจกรรม
–จับกลุ่มฝึ กปฏิบัติทักษะการ
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
เล่ นตะกร้ อลอดห่ วง
ม. 4–6 *

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

244

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

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

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
4. กีฬาเพื่อชีวติ (ต่อ)
4.1 กีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ)
3. การฝึ กทักษะกีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ)
4) ทักษะการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลง ท่าที่ 4–ท่าที่ 6

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย

การงานอาชีพฯ

พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับการฝึ กทักษะการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลง
ท่าที่ 4–ท่าที่ 6
ออกแบบและตกแต่งสมุดภาพแสดงขั้นตอนของ ทักษะการเล่น
ตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลงท่าที่ 4–ท่าที่ 6

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ให้นกั เรี ยนเข้าแถวตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้และให้แต่ละกลุ่มสํารวจความพร้อมของสมาชิกภายใน
กลุ่ม
2. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนในชั้นเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่ากายบริ หาร
ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
3. ครู ให้รายละเอียดของลําดับการเรี ยนรู้ที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู้และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ใน
ครั้งนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
4. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในครั้งที่ผา่ นมาร่ วมกัน เพื่อ
เป็ นการทบทวนความรู้
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
• ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มตามที่ครู แบ่งไว้ใช้เวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่กาํ หนด โดย
1) สมาชิกในแต่ละกลุ่มนําประเด็นคําถามที่ตนเองสงสัย ที่ตอ้ งการขอรับความรู ้จากครู
และแนวคําตอบของประเด็นคําถามดังกล่าวตามความเข้าใจของตนเอง จากที่ได้ศึกษา
ในหัวข้อเรื่ องที่ 4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ) ในหัวข้อที่ 4.1 กีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ)
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หัวข้อย่อยที่ 3. การฝึ กทักษะกีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ) หัวข้อที่ 4. ทักษะท่าการการเล่น
ตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลง ท่าที่ 4 การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกเข่า ท่าที่ 5 การเล่นลูก
ด้านหน้าด้วยลูกไหล่ และการลูกด้านหน้าด้วยลูกศีรษะหรื อลูกโหม่ง ที่ศึกษามาล่วงหน้ามา
นําเสนอแลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มคําถามร่ วมกัน
2) ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําถามในประเด็นที่สมาชิกภายใน
กลุ่มสงสัยและต้องการขอรับความรู้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็นคําถาม
และคําตอบเขียนลงบนกระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน
3) ครู อธิ บายให้ความรู ้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบการสาธิตวิธีการปฏิบตั ิในแต่ละทักษะหรื อใช้
สื่ อการสอนวิดีทศั น์หรื อแผ่นภาพแสดงความรู้ และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามใน
ประเด็นที่สงสัยและ สนใจเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
1. ให้แต่ละกลุ่มแยกฝึ กปฏิบตั ิเพื่อทบทวนทักษะพื้นฐาน ท่าการยืนเตรี ยมความพร้อม ท่าการโยน
ลูกเริ่ มเล่น ท่าการเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกหน้าเท้า (ลูกแป) ท่าการเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูก
หน้าเท้า (ลูกแป) ท่าการเล่นลูกด้านหน้าด้วยข้างเท้าด้านนอก (ลูกข้าง) ท่าการเล่นลูก
ด้านหลังด้วยลูกศอกหลัง ท่าการเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกหลังเท้า ท่าการเล่นลูกด้านหน้าด้วย
ลูกไขว้หน้าด้วยหลังเท้า และท่าการเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกแข้ง ในเวลาที่ครู กาํ หนดโดยครู
คอยให้คาํ แนะนําและดูแลการปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิด
2. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วม ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลง โดยจับคู่
กับเพื่อนผลัดเปลี่ยนกันเป็ นผูโ้ ยนลูกและรับลูก ในเวลาตามที่ครู กาํ หนดในแต่ละครั้ง เริ่ มจาก
การปฏิบตั ิในท่าพลิกแพลงท่าที่ 4 การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกเข่า ท่าที่ 5 การเล่นลูกด้าน
ด้วยลูกไหล่ และท่าที่ 6 การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกแข้ง โดย ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของครู
หรื อผูด้ ูแลอย่างเคร่ งครัด
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ให้นกั เรี ยนนําใบกิจกรรม เรื่ อง จับคู่ฝึกปฏิบัติทักษะการเล่ นตะกร้ อลอดห่ วงในท่ าพลิกแพลง
ที่แจกให้ในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 3 ม. 4–6 มาบันทึกผลการปฏิบตั ิทกั ษะที่ฝึกปฏิบตั ิในท่าพลิกแพลง ท่าที่ 4 การ
เล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกเข่า ท่าที่ 5 การเล่นลูกด้านด้วยลูกไหล่ และท่าที่ 6 การเล่นลูก
ด้านหน้าด้วยลูกแข้ง ลงในตารางตามรายการที่กาํ หนดไว้ในแบบบันทึกผลการปฏิบตั ิ
กิจกรรมดังกล่าวต่อ ภายในเวลาที่กาํ หนด
2. ครู สุ่มนักเรี ยน 3–4 คนออกมานําเสนอผลบันทึกที่แสดงถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
กิจกรรมดังกล่าว หน้าชั้นเรี ยน โดยให้เพื่อนในชั้นเรี ยนร่ วมแสดงความคิดเห็น
3. ครู ให้คาํ แนะนําถึงแนวทางการปฏิบตั ิและปรับปรุ งแก้ไขการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะในท่าพลิก
แพลงท่าที่ 4 ถึงท่าที่ 6 เพิ่มเติม
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ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้ นักเรี ยนบันทึก
ความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนไปศึกษาค้ นคว้าและทดลองฝึ กทักษะการเล่นตะกร้อลอดห่วง ในหัวข้อ
เรื่ องที่ 4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ) ในหัวข้อที่ 4.1 กีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ) หัวข้อย่อยที่ 3. การฝึ ก
ทักษะกีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ) หัวข้อที่ 4. ทักษะท่าการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลง
ท่าที่ 7 ) ถึงท่าที่ 12 ) ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ พลศึกษา 3
ม. 4–6 หรื อจากสื่ อ หรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต หรื อสื่ อใน
ห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้านสุขภาพ ฯลฯ และบันทึกผลการปฏิบตั ิกิจกรรมลงในใบ
กิจกรรมเรื่ อง จับกลุ่มฝึ กปฏิบัติทักษะการ เล่ นตะกร้ อลอดห่ วง ที่ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนใน
การเรี ยนที่ผา่ นมาในรายการของการปฏิบตั ิดงั กล่าว เพื่อ ส่งเสริ มทักษะกระบวนการคิดของ
นักเรี ยน และใช้เป็ นหลักฐานร่ องรอยแสดงผลการศึกษาของนักเรี ยนแต่ละคน โดยนําผลการ
ปฏิบตั ิมานําเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
3. มอบหมายให้นกั เรี ยนฝึ กทบทวนทักษะท่าการยืนเตรี ยมพร้อม ทักษะพื้นฐานท่าการโยนลูกเริ่ ม
เล่น ทักษะพื้นฐานท่าการเล่นตะกร้อลอดห่วง และทักษะท่าการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิก
แพลง นอกเวลาเตรี ยมรับการทดสอบและประเมินผลทักษะในการเรี ยนครั้งต่อไป
3. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) โดยใช้ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ
โดยครู คอยให้คาํ แนะนําอย่างใกล้ชิด
4. นักเรี ยนทําความสะอาดร่ างกายและดูแลความเรี ยบร้อยของการแต่งกาย

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรไปฝึ กทักษะในท่าการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลงในท่าการเล่นลูกด้านหน้า
ด้วย ลูกหลังเข่า การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกไหล่ และการเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกศีรษะหรื อลูก
โหม่ง ตามที่ได้ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิผา่ นมา โดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลด
เวลา เรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนดเพื่อทบทวนความรู้ และสร้างเสริ มทักษะ

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงทักษะการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลง (ท่าที่ 4–6)
2. สนามหญ้า/ลานอเนกประสงค์/โรงฝึ กพลศึกษา
3. อุปกรณ์การเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วง
4. ใบกิจกรรม เรื่ อง จับคู่ปฏิบัติฝึกทักษะการเล่ นตะกร้ อลอดห่ วงในท่ าพลิกแพลง
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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9. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 : กีฬาตะกร้ อลอดห่ วง (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
ทักษะในการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลง เป็ นทักษะหนึ่งที่มีความจําเป็ นที่นกั เรี ยนควร
ได้รับการฝึ กหัดซึ่งจะช่วยนําไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นของนักเรี ยนในรู ปแบบต่าง ๆ ที่สูงขึ้น
การเล่นลูกด้านข้างด้วยลูกกระโดดไขว้ (ขึ้นม้า) การเล่นลูกด้านข้างด้วยลูกกระโดดไขว้บ่วงมือ (ขึ้นม้า
บ่วงมือ) การเล่นด้านหลังด้วยลูกตบหลัง การเล่นด้านหลังด้วยลูกข้าง การเล่นด้านหลังด้วยลูกข้างหลัง
บ่วงมือ และการเล่นลูกด้านหลังด้วยลูกตบหลังสองเท้าพร้อมกัน จัดเป็ นกลุ่มทักษะในการเล่นตะกร้อ
ลอดห่วงในท่าพลิกแพลงที่เป็ นการเล่นลูกด้านข้างลําตัว และการเล่นลูกด้านหลัง ที่นกั เรี ยนสามารถใช้
นํามาฝึ กเพื่อนําไปสู่ทกั ษะการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลงในระดับสูงที่นาํ มาใช้ในการแข่งขัน
ต่อไป

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 ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (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 ขชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา (พ 3.2
ม. 4–6/4)
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3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายวิธีการเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วงในทักษะการเล่นในท่าพลิกแพลงท่าการเล่นลูกด้านข้างด้วย
ลูกกระโดดไขว้ (ขึ้นม้า) การเล่นลูกด้านข้างด้วยลูกกระโดดไขว้บ่วงมือ (ขึ้นม้าบ่วงมือ) การเล่น
ด้านหลังด้วยลูกตบหลัง การเล่นด้านหลังด้วยลูกข้าง การเล่นด้านหลังด้วยลูกข้างหลังบ่วงมือ
และการเล่นลูกด้านหลังด้วยลูกตบหลังสองเท้าพร้อมกันอย่างถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในวิธีการเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วงในทักษะการเล่นในท่าพลิก
แพลงการเล่นลูกด้านข้างด้วยลูกกระโดดไขว้ (ขึ้นม้า) การเล่นลูกด้านข้างด้วยลูกกระโดดไขว้
บ่วงมือ (ขึ้นม้าบ่วงมือ) การเล่นด้านหลังด้วยลูกตบหลัง การเล่นด้านหลังด้วยลูกข้าง การเล่น
ด้านหลังด้วยลูกข้างหลังบ่วงมือ และการเล่นลูกด้านหลังด้วยลูกตบหลังสองเท้าพร้อมกัน
ตลอดจนเข้าร่ วมการทดสอบทักษะของกีฬาตะกร้อลอดห่วงร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วย ความสนใจและมี
ระเบียบวินยั (A)
3. สื่ อสารเพื่ออธิบายความรู ้เกี่ยวกับวิธีการเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วงในทักษะการเล่นในท่าพลิกแพลง
การเล่นลูกด้านข้างด้วยลูกกระโดดไขว้ (ขึ้นม้า) การเล่นลูกด้านข้างด้วยลูกกระโดดไขว้บ่วงมือ
(ขึ้นม้าบ่วงมือ) การเล่นด้านหลังด้วยลูกตบหลัง การเล่นด้านหลังด้วยลูกข้าง การเล่นด้านหลังด้วย
ลูกข้างหลังบ่วงมือ และการเล่นลูกด้านหลังด้วยลูกตบหลังสองเท้าพร้อมกัน ให้ผอู้ ่ืนเข้าใจได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
– ทักษะการเล่นในท่าพลิก
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
แพลงการเล่นลูกด้านข้างด้วย การสร้างแผนที่ความคิด*
ลูกกระโดดไขว้ (ขึ้นม้า)
การ เล่นลูกด้านข้างด้วยลูก
กระโดดไขว้บ่วงมือ (ขึ้นม้า
บ่วงมือ) การเล่นด้านหลัง
ด้วยลูกตบหลัง การเล่น
ด้านหลังด้วยลูกข้าง การเล่น
ด้านหลังด้วยลูกข้างหลังบ่วง
มือ และการเล่นลูก
ด้านหลังด้วยลูกตบหลัง
สองเท้าพร้อมกัน

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
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วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

• ตรวจสอบความถูกต้องของ
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุในใบ
การปฏิบตั ิกิจกรรม
กิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
– จับคู่ปฏิบัติฝึกทักษะการเล่ น
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
ตะกร้ อลอดห่ วงใน
ม. 4–6 *
ท่ าพลิกแพลง
• ทดสอบการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะ
• แบบประเมินผลการปฏิบตั ิทกั ษะ
กีฬาตะกร้อลอดห่วง
พื้นฐานกีฬาตะกร้อลอดห่วง*
– ทักษะพื้นฐานท่าการยืน
เตรี ยมความพร้อม
– ทักษะพื้นฐานการโยนลูกเริ่ ม
เล่น
– การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูก
หน้าเท้า(ลูกแป)
– การเล่นลูกด้านหน้าด้วยข้าง
เท้าด้านนอก(ลูกข้าง)
– การเล่นลูกด้านหลังด้วยลูก
ศอกหลัง
– การเล่นตะกร้อลอดห่วงใน
ท่าพลิกแพลง ท่าการเล่นลูก
ด้านหน้าด้วยลูกหลังเท้า
ท่าการเล่นลูกด้านหน้าด้วย
ลูกไขว้หน้าด้วยหลังเท้า
ท่าการเล่นลูกด้านหน้าด้วย
ลูกแข้ง ท่าการเล่นลูก
ด้านหน้าด้วยลูกเข่า
ท่าการเล่นลูกด้านหน้าด้วย
ลูกไหล่ ท่าการเล่นลูก
ด้านหน้าด้วยลูกศีรษะหรื อ
ลูกโหม่ง ท่าการเล่นลูก
ด้านข้างด้วยลูกกระโดดไขว้
(ขึ้นม้า) ท่าการเล่นลูก

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ตามดุลยพินิจของครู

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
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ด้านข้างด้วยลูกกระโดดไขว้
บ่วงมือ (ขึ้นม้าบ่วงมือ) ท่า
การเล่นด้านหลังด้วยลูกตบ
หลัง ท่าการเล่นด้านหลังด้วย
ลูกข้าง ท่าการเล่นด้านหลัง
ด้วยลูกข้างหลังบ่วงมือ และ
ท่าการเล่นลูกด้านหลังด้วย
ลูกตบหลังสองเท้าพร้อมกัน
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้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

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
4.1 กีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ)
3. การฝึ กทักษะกีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ)
4) ทักษะการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิกแพลง ท่าที่ 7 ถึงท่าที่ 12
– ทดสอบทักษะพื้นฐานของกีฬาตะกร้อลอดห่วง
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6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย

พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ และอ่านเรื่ องที่
เกี่ยวกับประโยชน์ของกีฬาตะกร้อลอดห่วง

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ให้นกั เรี ยนเข้าแถวตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้และให้แต่ละกลุ่มสํารวจความพร้อมของสมาชิกภายใน
กลุ่ม
2. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนในชั้นเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่ากายบริ หาร
ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
3. ครู ให้รายละเอียดของลําดับการเรี ยนรู้ที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ใน
ครั้งนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
4. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตั ิกิจกรรมในครั้งที่ผา่ นมาร่ วมกัน เพื่อ
เป็ นการทบทวนความรู ้
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนนําใบกิจกรรม เรื่ อง จับคู่ฝึกปฏิบัติทักษะการเล่ นตะกร้ อลอดห่ วงในท่ าพลิกแพลง
ที่แจกให้ในคาบเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา 3 ม. 4–6 ที่บนั ทึกผลการปฏิบตั ิทกั ษะที่ในท่าพลิกแพลง ท่าพลิก แพลง ท่าที่ 7
การเล่นลูกด้านข้างด้วย ลูกกระโดดไขว้ (ขึ้นม้า) ท่าที่ 8 การ เล่นลูกด้านข้างด้วยลูกกระโดด
ไขว้บ่วงมือ (ขึ้นม้าบ่วงมือ) ท่าที่ 9 การเล่นด้านหลังด้วยลูกตบหลัง ท่าที่10 การเล่น
ด้านหลังด้วยลูกข้าง ท่าที่ 11 การเล่นด้านหลังด้วยลูกข้างหลังบ่วงมือ และท่าที่ 12 การเล่น
ลูก ด้านหลังด้วยลูกตบหลังสองเท้าพร้อมกัน ลงในตารางตามรายการที่กาํ หนดไว้ในแบบ
บันทึกผลการปฏิบตั ิกิจกรรม
2. ครู สุ่มนักเรี ยน 3–4 คนออกมานําเสนอผลบันทึกที่แสดงถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
กิจกรรมดังกล่าว หน้าชั้นเรี ยน โดยให้เพื่อนในชั้นเรี ยนร่ วมแสดงความคิดเห็น
3. ครู ให้คาํ แนะนําถึงแนวทางการปฏิบตั ิและปรับปรุ งแก้ไขการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะในท่าพลิก
แพลงท่าที่ 7 ถึงท่าที่ 12 เพิ่มเติม
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ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
• ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันฝึ กปฏิบตั ิเพื่ทบทวนทักษะท่าการยืนเตรี ยมพร้อม ทักษะพื้นฐาน
ท่าการโยนลูกเริ่ ม เล่น ทักษะพื้นฐานท่าการเล่นตะกร้อลอดห่วง และทักษะท่าการเล่นตะกร้อลอด
ห่วงในท่าพลิกแพลง ท่าที่1–ท่าที่12 ในเวลาที่กาํ หนด
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละออกออกมารับการทดสอบทักษะพื้นฐานของกีฬาตะกร้อลอดห่วง ตามลําดับ
หมายเลขที่ในชั้นเรี ยน
ขั้นที่ 5 : สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้ นักเรี ยนบันทึก
ความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนทุกกลุ่มร่ วมกันจัดการแข่ งขันนอกเวลาเรียนหรื อในช่วงเวลาการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนดโดยแบ่งสายการแข่งขันออกเป็ น
สองสาย และนําทีมที่ได้อนั ดับหนึ่งของแต่ละสายมาจัดการแข่งขันเพื่อหาทีมที่ชนะเลิศในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
3. ครู แจกใบกิจกรรมเรื่ อง ฝึ กการเข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬาตะกร้ อลอดห่ วง ให้นกั เรี ยน หรื อในแบบ
ฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและ พลศึกษา 3 ม. 4–6 เพื่อใช้บนั ทึกบทบาทและ
ความรู ้สึกของนักเรี ยนในการเข้าไปมีบทบาทในการจัดการแข่งขัน
3. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) โดยใช้ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ
โดยครู คอยให้คาํ แนะนําอย่างใกล้ชิด
4. นักเรี ยนทําความสะอาดร่ างกายและดูแลความเรี ยบร้อยของการแต่งกาย

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรเข้าร่ วมในการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วงในบทบาทต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อสร้างเสริ มประสบการณ์และพัฒนาทักษะในการเล่น โดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อ
ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลา เรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงวิธีการเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วงในทักษะการเล่นในท่าพลิกแพลง
2. สนามหญ้า/ลานอเนกประสงค์/โรงฝึ กพลศึกษา
3. อุปกรณ์การเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วง
4. แบบประเมินผลการปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานของกีฬาตะกร้อลอดห่วง
5. ใบกิจกรรม เรื่ อง จับคู่ฝึกปฏิบัติทักษะการเล่ นตะกร้ อลอดห่ วงในท่ าพลิกแพลง (ต่ อ)
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6. ใบกิจกรรม เรื่ อง ฝึ กการเข้ าร่ วมแข่ งขันกีฬาตะกร้ อลอดห่ วง
7. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 32
กีฬาเพือ่ ชีวติ : กีฬาตะกร้ อลอดห่ วง (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
กิจกรรมการจัดการแข่งขันถือว่าเป็ นกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริ มประสบการณ์ตรงในการนําความรู ้
และทักษะที่ศึกษามาใช้ในสภาพของการแข่งขันกีฬาอย่างจริ งจัง ดังนั้นการเข้าร่ วมในกิจกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วงจึงเป็ นโอกาสสําคัญที่นกั เรี ยนจะได้พฒั นาทักษะกีฬาตะกร้อลอดห่วง
ตลอดจนการแสดงบทบาทต่าง ๆ ที่เป็ นการสร้างเสริ มประสบการณ์ทางสังคมและทักษะชีวติ ให้กบั
นักเรี ยน

2 . ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา (พ 3.1 ม. 4–6/1)
2. ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมคํานึงถึงผลที่เกิดต่อผูอ้ ื่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 ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
7. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูการเล่นและการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และนําไปใช้
ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
8. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)

256

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายกฏกติกาการตัดสิ น และมารยาทในการเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วงอย่างถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้และการจัดแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วงร่ วมกับผูอ้ ื่น
ด้วยความสนใจและมีระเบียบวินยั (A)
3. แสดงทักษะพื้นฐานของกีฬาตะกร้อลอดห่วงในลักษณะต่างๆในขณะแข่งขันอย่างถูกต้องได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับกฏกติกา • แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การตัดสิ น และมารยาทในการเ การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
เล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วง
การสร้างแผนที่ความคิด*
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุในใบ
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
กิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
การปฏิบตั ิกิจกรรม
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
– ฝึ กการเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
กีฬาตะกร้ อ ลอดห่ วง
ม. 4–6 *

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้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

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

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

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู
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5. สาระการเรียนรู้
4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
4.1 กีฬาตะกร้อลอดห่วง (ต่อ)
– การจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง

6 . แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การงานอาชีพฯ

พูดคุยแสดงความคิดเห็น เขียนสรุ ปความเข้าใจ การจัดการแข่งขัน
กีฬาตะกร้อลอดห่วง
ออกแบบตกแต่งป้ ายนิเทศแสดงการแบ่งสายและรอบการจัดการ
แข่งขันกีฬา ตะกร้อลอดห่วง

7 . กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ให้นกั เรี ยนเข้าแถวตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้และให้แต่ละกลุ่มสํารวจความพร้อมของสมาชิกภายใน
กลุ่ม
2. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนในชั้นเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่ากายบริ หาร
ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
3. ครู ให้รายละเอียดของลําดับการเรี ยนรู้ที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ใน
ครั้งนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
• นักเรี ยนร่ วมกันนําเสนอผลการจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วงนอกเวลาตามที่
นักเรี ยนได้รับมอบหมายในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
• ให้นกั เรี ยนร่ วมกันดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วงโดยให้ทีมที่ชนะแต่ละสายทํา
การแข่งขันหาทีมที่ชนะ และเพื่อประหยัดช่วงแวลาในการจัดการแข่งขัน ให้นกั เรี ยนแบ่ง
หน้าที่การดําเนินการภายในชั้นเรี ยนเป็ นสองชุดและเริ่ มแข่งขันและนับคะแนนพร้อมกัน
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• ครู สุ่มนักเรี ยน 3–4 คนออกมานําเสนอการบันทึกความรู ้สึกต่อบทบาทที่ได้รับจากการแข่งขัน
ในใบกิจกรรมเรื่ อง ฝึ กการเข้ าร่ วมแข่ งขันกีฬาตะกร้ อลอดห่ วง ตามที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมาย
ในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
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ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู ้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้ นักเรี ยนบันทึก
ความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้อที่ 4.2 กีฬาแบดมินตัน หัวข้อย่อยที่ 1 ประวัติความ
เป็ นมาของกีฬาแบดมินตัน หัวข้อย่อยที่ 2 ลักษณะการเล่นและกติกาโดยสรุ ปของกีฬา
แบดมินตัน และหัวข้อย่อยที่ 3 การบริ หารและการบํารุ งร่ างกายเพื่อสร้างเสริ มสรรถภาพทางกาย
ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ พลศึกษา 3 ม. 4–6 หรื อจากสื่ อ
หรื อแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต หรื อสื่ อในห้องสมุดของ
โรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ โดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด โดยให้เขียนประเด็นคําถามที่สงสัยหรื อสนใจ
นํามา เสนอเป็ นประเด็นคําถามในการเรี ยนครั้งต่อไป และเขียนข้อคําถามพร้อมเฉลย คําตอบ
ที่เกี่ยวข้องมาคนละอย่างน้อย 5 ข้อ เพื่อส่งเสริ มทักษะกระบวนการคิดของนักเรี ยน และใช้
เป็ นหลักฐานร่ องรอยผลการศึกษาของนักเรี ยนแต่ละคน โดยนํามาเสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
3. ครู แจกใบกิจกรรมเรื่ อง จัดทําสมุดภาพ ที่เตรี ยมมาให้นกั เรี ยน หรื อในแบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษาและ พลศึกษา 3 ม. 4–6 เพื่อใช้จดั ทําสมุดภาพโดยนําภาพกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาแบดมินตันมาติดลงในกรอบที่กาํ หนดให้ และปฏิบตั ิตามที่กาํ หนดในรายละเอียดที่
ระบุไว้ในใบกิจกรรม โดยนํามาเสนอในการเรี ยนต่อไป
4. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) โดยใช้ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ
โดยครู คอยให้คาํ แนะนําอย่างใกล้ชิด
5. นักเรี ยนทําความสะอาดร่ างกายและดูแลความเรี ยบร้อยของการแต่งกาย

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนควรศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับทักษะการเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วง และ
ควรหาโอกาสเข้าร่ วมในกิจกรรมกีฬาตะกร้อลอดห่วงในบทบาทต่าง ๆ ตามโอกาสและความ
เหมาะสม
2. นักเรี ยนควรฝึ กทักษะการเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วงเพื่อใช้ในการออกกําลังกายในเวลาว่างและ
ยังเป็ นการอนุรักษ์กีฬาไทย โดยปฏิบตั ิตามความเหมาะสมและคํานึงถึงความปลอดภัยทุกครั้ง
ซึ่งสามารถ ใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลา เรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่
สถานศึกษากําหนดเพื่อทบทวนความรู ้ และสร้างเสริ มทักษะ

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สนามหญ้า/ลานอเนกประสงค์/โรงฝึ กพลศึกษา
2. อุปกรณ์ประกอบการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง
3. ใบกิจกรรม เรื่ อง ฝึ กการเข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬาตะกร้ อลอดห่ วง
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4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
5. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช
จํากัด
6. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด

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 33
กีฬาเพือ่ ชีวติ : กีฬาแบดมินตัน
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
กีฬาแบดมินตัน เป็ นอีกหนึ่งกีฬาที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศทัว่ โลกและมีการพัฒนาเรื่ อยมาใน
หลายองค์ประกอบไม่วา่ จะเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น รู ปแบบและเทคนิคในการเล่น กฎและกติกาใน
การแข่งขัน จนในที่สุดก็พฒั นาไปสู่การเล่นที่เป็ นกีฬาสากลในที่สุด
กีฬาแบดมินตันมีประวัติการกําเนิดในต่างประเทศโดยมีขอ้ สันนิฐานถึงประเทศที่เป็ นต้นกําเนิดของ
กีฬาชนิดนี้แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามได้มีการบันทึกหลักฐานการเล่นกีฬาแบดมินตันไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อ
อังกฤษส่งทหารเข้าไปรบในประเทศอินเดียได้พบการเล่นกีฬาการตีลูกขนไก่ดงั กล่าวที่เมืองปูนา (Poona)
ต่อมาวิธีการและรู ปแบบการเล่นดังกล่าวได้ถูกนําไปเผยแพร่ ในประเทศอังกฤษในปี ค.ศ.1873 และได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะที่คฤหาสน์แบดมินตันเฮาส์ของดยุดแห่งบิวฟอร์ด มีจาํ นวนของผูค้ น
เข้าร่ วมชุมนุมเล่นกันเป็ นจํานวนมาก ซึ่งนิยมเรี ยกวิธีการเล่นดังกล่าวตามชื่อของคฤหาสน์ ส่งผลให้กีฬา
การตีลูกขนไก่ดงั กล่าวเปลี่ยนมาเรี ยกชื่อเป็ นกีฬาแบดมินตันนับตั้งแต่น้ นั มา

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 ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม. 4–6/2)
7. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูการเล่นและการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าํ ใจนักกีฬา และ
นําไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม. 4–6/3)
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8. ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
(พ 3.2 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายความสําคัญ ประวัติความเป็ นมาของกีฬาแบดมินตัน ลักษณะการเล่นและกติกาโดยสรุ ป
และการบริ หารและบํารุ งรักษาร่ างกายเพื่อสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับความสําคัญประวัติความเป็ นมาของกีฬาแบดมินตัน
ลักษณะการเล่นและกติกาโดยสรุ ป และการบริ หารและบํารุ งรักษาร่ างกายเพื่อสร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกายร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจและมีระเบียบวินยั (A)
3. สื่ อสารเพื่ออธิบายความสําคัญ ประวัติความเป็ นมาของกีฬาแบดมินตัน และกติกาโดยสรุ ป และ
การบริ หารและการบํารุ งรักษาร่ างกายเพื่อสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายให้ผอู้ ื่นเข้าใจได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยคุณภาพ
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
–ความสําคัญและประวัติ
ระดับ 4 ขึ้นไป
ความเป็ นมาของกีฬา
การสร้างแผนที่ความคิด*
แบดมินตัน ลักษณะการเล่น
และกติกาโดยสรุ ปของกีฬา
แบดมินตัน และการบริ หาร
และบํารุ งรักษาร่ างกายเพื่อ
สร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุในใบ • ตามดุลยพินิจของครู
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
กิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน
การปฏิบตั ิกิจกรรม
– จัดทําสมุดภาพ
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 *
– ศึกษาแล้ วสรุ ปผล
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้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
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*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

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

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
4.2 กีฬาแบดมินตัน
1. ประวัติความเป็ นมาของกีฬาแบดมินตัน
2. ลักษณะการเล่นและกติกาโดยสรุ ป
3. การบริ หารและการบํารุ งร่ างกายเพื่อสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย

6. แนวทางบูรณาการ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
การงานอาชีพฯ

พูดคุยเกี่ยวกับความนิยมในการเล่นกีฬาแบดมินตันของคนใน
ภูมิภาคต่าง ๆ
ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬา
แบดมินตัน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา ตลอดจนกติกา
การแข่งขันและมารยาทในการเล่นกีฬาแบดมินตัน
ออกแบบและตกแต่งแผนที่ความคิด ออกแบบและตกแต่งสมุดภาพ
นําเสนอความสําคัญและประวัติความเป็ นมาของกีฬาแบดมินตัน

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ให้นกั เรี ยนเข้าแถวตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้และให้แต่ละกลุ่มสํารวจความพร้อมของสมาชิกภายใน
กลุ่ม
2. ครู ให้รายละเอียดของลําดับการเรี ยนรู้ที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู้และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ใน
ครั้งนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
3. ครู นาํ นักเรี ยนอบอุ่นร่ างกายโดยใช้ท่ากายบริ หารที่เหมาะสมกับการเล่นกีฬาแบดมินตันโดยให้
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นักเรี ยนปฏิบตั ิตามลําดับ
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู สุ่มนักเรี ยน 3–4 คน ออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรม จัดทําสมุดภาพ โดยให้เพื่อน
ร่ วมแสดงความดิดเห็น โดยเชื่อมโยงไปสู่หวั ข้อย่อยที่ 1 ประวัติความเป็ นมาของกีฬา
แบดมินตัน หัวข้อย่อยที่ 2 ลักษณะการเล่นและกติกาโดยสรุ ปของกีฬาแบดมินตัน และ
หัวข้อย่อยที่ 3 การบริ หารและการบํารุ งร่ างกายเพื่อสร้างเสริ มสรรถภาพทางกาย ที่มอบหมาย
ในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
2. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มตามที่ครู แบ่งไว้ใช้เวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่กาํ หนด โดย
1) สมาชิกในแต่ละกลุ่มนําประเด็นคําถามที่ตนเองสงสัย ที่ตอ้ งการขอรับความรู้จากครู
และแนวคําตอบของประเด็นคําถามดังกล่าวตามความเข้าใจของตนเอง จากที่ได้ศึกษา
ในหัวข้อย่อยที่ 1.ประวัติความเป็ นมาของกีฬาแบดมินตัน หัวข้อย่อยที่ 2. ลักษณะการเล่น
และกติกาโดยสรุ ปของกีฬาแบดมินตัน และหัวข้อย่อยที่ 3. การบริ หารและการบํารุ ง
ร่ างกายเพื่อสร้างเสริ มสรรถภาพทางกาย ที่ศึกษามาล่วงหน้ามานําเสนอแลกเปลี่ยนกันกับ
สมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่มเพื่อจัดกลุ่มคําถามร่ วมกัน
2) ตัวแทนของแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอคําถามในประเด็นที่สมาชิกภายใน
กลุ่มสงสัยและต้องการขอรับความรู้จากครู และประเด็นคําถามที่ตนเองเขียนประเด็น
คําถาม และคําตอบเขียนลงบนกระดาษดําหน้าชั้นเรี ยน
3. ครู อธิบายให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมประกอบสื่ อการสอนวิดีทศั น์หรื อแผ่นภาพแสดง
ความรู้ ในข้อที่ 1. ประวัติความเป็ นมาของกีฬาแบดมินตัน และหัวข้อย่อยที่ 3. การบริ หาร
และการบํารุ งร่ างกายเพื่อสร้างเสริ มสรรถภาพทางกาย ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามใน
ประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์
• ครู แจกใบกิจกรรม เรื่ อง ศึกษาแล้ วสรุ ปผล ที่เตรี ยมมาให้นกั เรี ยน หรื อในแบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 เพื่อใช้ประกอบบันทึกผลการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการศึกษาตามฐานศึกษาโดยให้แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันศึกษาตามฐานศึกษาในเวลา
ที่กาํ หนด โดย
ฐานศึกษาที่ 1 เรื่ อง สนามและอุปกรณ์สนาม ลูกขนไก่และไม้แร็ กแก็ต
ฐานศึกษาที่ 2 เรื่ อง การเสี่ ยงและการนับคะแนน การเปลี่ยนข้าง
ฐานศึกษาที่ 3 เรื่ อง การส่งลูก การเล่นประเภทคู่
ฐานศึกษาที่ 4 เรื่ อง การเล่นประเภทคู่เดี่ยว การพักระหว่างเกม
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ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• ให้แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมเรื่ อง ศึกษาแล้ วสรุ ปผล โดย
นําเสนอผลสรุ ปข้อคิดเห็นที่ได้จากการศึกษาของกลุ่มหน้าชั้นเรี ยนภายในเวลาที่กาํ หนด
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู ้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้ นักเรี ยนบันทึก
ความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาและทดลองฝึ กทักษะการเล่นใน หัวข้อย่อยที่ 4 ทักษะพื้นฐาน
เบื้องต้นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน หัวข้อที่ 1. ทักษะการจับไม้แร็ กเกต หัวข้อที่ 2. ทักษะการยืน
เตรี ยมพร้อมในการเล่นแบดมินตัน และหัวข้อที่ 3. ทักษะการเคลื่อนที่และการถ่ายนํ้าหนักตัว
ในการเล่นแบดมินตัน ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ม. 4–6 หรื อจากสื่ อ หรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต หรื อสื่ อใน
ห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้านสุขภาพ โดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด โดยให้เขียนประเด็นคําถามที่
สงสัยหรื อ สนใจ นํามา เสนอเป็ นประเด็น คําถามในการเรี ยนครั้งต่อไป และเขียนข้อคําถาม
พร้อมเฉลย คําตอบที่ เกี่ยวข้องมาคนละอย่างน้อย 5 ข้อ เพื่อส่งเสริ มทักษะกระบวนการคิดของ
นักเรี ยน และใช้เป็ นหลักฐานร่ องรอยผลการศึกษาของนักเรี ยนแต่ละคน โดยนํามาเสนอใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
3. ครู นาํ นักเรี ยนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) โดยใช้ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อเหมาะกับกีฬา
แบดมินตัน โดยครู คอยให้คาํ แนะนําอย่างใกล้ชิด
4. นักเรี ยนทําความสะอาดร่ างกายและดูแลความเรี ยบร้อยของการแต่งกาย

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรใช้เวลาว่างในการศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิหรื อเข้าร่ วมในกิจกรรมการเล่นกีฬา
แบดมินตันในโอกาสที่เหมาะสมเพื่อสร้างเสริ มทักษะในกีฬาแบดมินตันของนักเรี ยน ซึ่งอาจใช้

ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา ลักษณะการเล่น ตลอดจนกติกาการแข่งขัน
และมารยาทในการเล่นกีฬาแบดมินตัน
2. อุปกรณ์ประกอบการเล่นกีฬากีฬาแบดมินตัน
3. ใบกิจกรรมเรื่ อง จัดทําสมุดภาพ
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง ศึกษาแล้ วสรุ ปผล
5. ใบกิจกรรมเรื่ อง ฝึ กปฏิบัติทักษะกีฬาแบดมินตัน
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6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
7. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นพานิช
จํากัด
8. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 34
กีฬาเพือ่ ชีวิต: กีฬาแบดมินตัน (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การเล่นกีฬาแบดมินตันนอกจากผูเ้ ล่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความสําคัญ
ประวัติความเป็ นมาของกีฬาของกีฬาแบดมินตัน ลักษณะการเล่นและกติกาโดยสรุ ปตลอดจนแนวทางใน
การบริ หารและบํารุ งร่ างกายเพื่อสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย แล้ว ความรู ้เกี่ยวกับ ทักษะพื้นฐาน
เบื้องต้นของกีฬาแบดมินตัน เป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับผูเ้ ล่นโดยทักษะดังกล่าวจะนําไปสู่การฝึ กหัดทักษะ
การเล่นที่สูงขึ้น ทักษะพื้นฐานเบื้องต้นที่นกั เรี ยนควรได้รับการฝึ กหัด ได้แก่ ทักษะการจับไม้แร็ กเกต
แบบต่างๆ ทักษะการยืนเตรี ยมพร้อมในการเล่นแบดมินตัน ทักษะการเคลื่อนที่ดว้ ยวิธีต่าง ๆ
และการถ่ายนํ้าหนักตัวในการเล่นแบดมินตัน

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา (พ 3.1 ม. 4–6/1)
2. ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิม่ ศักยภาพของทีม 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. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิม่
ศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
6. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (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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3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายลักษณะการจับไม้แร็ กเกต ท่าทางการยืนเตรี ยมพร้อม และลักษณะท่าทางการเคลื่อนที่และ
การถ่ายนํ้าหนักตัวในการเล่นแบดมินตันอย่างถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ องการจับไม้แร็ กเกต ท่าทางการยืนเตรี ยมพร้อม และลักษณะ
ท่าทางการเคลื่อนที่และ การถ่ายนํ้าหนักตัวในการเล่นแบดมินตันร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจและ
มีระเบียบวินยั (A)
3. แสดงทักษะพื้นฐานเบื้องต้นในการจับไม้แร็ กเกต ท่าทางการยืนเตรี ยมพร้อม และลักษณะท่าทาง
การเคลื่อนที่และการถ่ายนํ้าหนักตัวในการเล่นแบดมินตันอย่างถูกต้องได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
พื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน

– ทักษะการจับไม้แร็ กเกต

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
การสร้างแผนที่ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยคุณภาพ
ระดับ 4 ขึ้นไป

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
ม. 4–6 *

• ตามดุลยพินิจของครู

แบบต่าง ๆ
– ทักษะการยืนเตรี ยมพร้อม
ในการเล่น แบดมินตัน
– ทักษะการ เคลื่อนที่ดว้ ย
วิธีต่าง ๆ และการถ่าย
นํ้าหนักตัวในการเล่น
แบดมินตัน
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การปฏิบตั ิกิจกรรม
– ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะกีฬา
แบดมินตัน

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู
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• ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยคุณภาพ
ระดับ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยคุณภาพ
ระดับ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
5. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
4.2 กีฬาแบดมินตัน (ต่อ)
4. ทักษะพื้นฐานเบื้องต้นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน
1) ทักษะในการจับไม้แร็ กเกต
2) ทักษะการยืนเตรี ยมพร้อมในการเล่นแบดมินตัน
3) ทักษะการเคลื่อนที่และการถ่ายนํ้าหนักตัวในการเล่นแบดมินตัน

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ
คณิ ตศาสตร์

ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานของกีฬา
แบดมินตัน
ระบุจาํ นวนครั้งในการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการเคลื่อนที่ดว้ ยวิธีต่างๆและ
การถ่ายนํ้าหนักตัวในการเล่นแบดมินตัน และทักษะการตีลูกเบื้องต้น
แบบต่าง ๆ ในการเล่นแบดมินตัน
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ให้นกั เรี ยนเข้าแถวตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้และให้แต่ละกลุ่มสํารวจความพร้อมของสมาชิกภายใน
กลุ่ม
2. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนในชั้นเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่ากายบริ หาร
ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
3. ครู ให้รายละเอียดของลําดับการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
ครั้งนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
4. ครู นาํ ภาพแสดงทักษะการจับไม้แร็ กเกต ภาพที่ 1 แสดงลักษณะการจับไม้เพื่อตีลูกหน้ามือ
ภาพที่ 2 แสดงลักษณะการจับไม้เพื่อตีลูกหลังมือ ภาพที่ 3 แสดงลักษณะการจับไม้
แบบวี–เชฟ ภาพแสดงลักษณะท่าการยืนเตรี ยมพร้อมและภาพแสดงทักษะการเคลื่อนที่และ
การถ่ายนํ้าหนักตัวในการเล่นแบดมินตัน ให้นกั เรี ยนดูและให้ร่วมกันระบุวา่ เป็ นการปฏิบตั ิ
ในทักษะใดและแต่ละทักษะมีวิธีการปฏิบตั ิอย่างไร โดยเชื่อมโยงกับกับการ มอบหมายให้
นักเรี ยนศึกษาค้นคว้าและฝึ กปฏิบตั ิมาล่วงหน้า ตามที่มอบหมายในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1.ให้แต่ละกลุ่มจับสลากแสดงลําดับเพื่อผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอ ทักษะพื้นฐานเบื้องต้น
ในการเล่นกีฬา แบดมินตัน ทักษะการจับไม้แร็ กเกต ทักษะการยืนเตรี ยมพร้อมในการเล่น
แบดมินตัน และทักษะการเคลื่อนที่และการถ่ายนํ้าหนักในการเล่นแบดมินตัน ตามที่
มอบหมายในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
2. ครู แสดงความคิดเห็นและให้คาํ แนะนําในการปฏิบตั ิดงั กล่าวและอธิบายประกอบการสาธิต
การปฏิบตั ิทกั ษะที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนดูเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
• ให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันฝึ กทักษะการจับไม้แร็ กเกต ทักษะการยืนเตรี ยมพร้อมในการเล่น
แบดมินตัน และทักษะการเคลื่อนที่และการถ่ายนํ้าหนักในการเล่นแบดมินตัน ตามลําดับ
โดยให้นกั เรี ยนในแต่ละกลุ่มจับคู่ผลัดเปลี่ยนกันเป็ นผูฝ้ ึ กและผูต้ รวจความถูกต้องในการ
ปฏิบตั ิ โดยเริ่ มจาก
1) ทักษะการจับไม้เพื่อตีลูกหน้ามือ ทักษะการจับไม้เพื่อตีลูกหลังมือ และทักษะการจับ
ไม้แบบวี–เชฟ
2) ทักษะการยืนเตรี ยมพร้อมในการเล่นแบดมินตัน
3) ทักษะการเคลื่อนที่ดว้ ยการสื บเท้า ทักษะการเคลื่อนที่ดว้ ยการสไลด์ และทักษะการ
ถ่ายนํ้าหนักตัว
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ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ครู แจกใบกิจกรรมเรื่ อง ฝึ กปฏิบัติทักษะกีฬาแบดมินตัน ที่เตรี ยมมา หรื อในแบบฝึ กทักษะ
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 ให้นกั เรี ยนทุกคน เพื่อบันทึกผลการ
ฝึ กทักษะการจับไม้แร็ กเกต ทักษะการยืนเตรี ยมพร้อมในการเล่นแบดมินตัน และทักษะ
การเคลื่อนที่และการถ่ายนํ้าหนักในการเล่นแบดมินตัน ที่ได้ร่วมฝึ กทักษะกับเพื่อนที่ผา่ นมา
ตามรายละเอียดที่กาํ หนดไว้ในตาราง โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด
2. ให้นกั เรี ยนอาสาสมัคร 3–4 คน ออกมานําเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหา/อุปสรรค/แนว
ทางการแก้ไขปั ญหาที่นกั เรี ยนประสบขณะเข้าร่ วมฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะร่ วมกับเพื่อนหน้า
ชั้นเรี ยน โดยให้เพื่อนในชั้นเรี ยนร่ วมแสดงความคิดเห็น
3. ครู ให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคในการฝึ กทักษะแก่นกั เรี ยน
โดยให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่สงสัยเพิ่มเติม
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู ้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้ นักเรี ยนบันทึก
ความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาและทดลองฝึ กทักษะการเล่นใน หัวข้อย่อยที่ 4 ทักษะพื้นฐาน
เบื้องต้นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน (ต่อ) หัวข้อที่ 4. ทักษะการตีลูกเบื้องต้นในการเล่น
แบดมินตัน หัวข้อย่อยที่ 1 ทักษะในการตีลูกหน้ามือ หัวข้อย่อยที่ 2 ทักษะในการตีลูกหลังมือมือ
และหัวข้อย่อยที่ 3 ทักษะในการตีลูกโด่ง 3 รู ปแบบ ประกอบด้วย ทักษะการตีลูกโด่งเพื่อโจมตี
หรื อการตีลูกโด่งด้วยลูกหน้ามือ ทักษะการตีลูกโด่งเพื่อป้ องกันหรื อการตีลูกโด่งด้วยลูกหลังมือ
และทักษะการตีลูกโด่งจากล่างหรื อการตีลูกโด่งจากลูกงัด ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 หรื อจากสื่ อ หรื อแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ
เช่น การค้นคว้าผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต หรื อสื่ อในห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ
โดยนําผลการปฏิบตั ิดงั กล่าวมาสนทนาและฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการเล่นกีฬาแบดมินตัน ในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
3. ให้นกั เรี ยนอาสาสมัครนําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) โดยใช้ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อเหมาะ
กับกีฬาแบดมินตัน
4. นักเรี ยนทําความสะอาดร่ างกายและดูแลความเรี ยบร้อยของการแต่งกาย

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรใช้เวลาว่างในการศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิหรื อเข้าร่ วมในกิจกรรมการเล่นกีฬาแบดมินตัน
ในโอกาสที่เหมาะสมเพื่อสร้างเสริ มทักษะในกีฬาแบดมินตันของนักเรี ยนซึ่งอาจใช้ในช่วงเวลา
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด
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9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงลักษณะการตัดสิ นและการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
2. อุปกรณ์ประกอบการเล่นกีฬาแบดมินตัน
3. ลานอเนกประสงค์หรื อโรงฝึ กพลศึกษา
4. ใบกิจกรรมเรื่ อง ฝึ กปฏิบัติทักษะกีฬาแบดมินตัน
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 35
กีฬาเพือ่ ชีวติ : กีฬาแบดมินตัน (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
นอกจากทักษะในการเล่นกีฬาแบดมินตันในทักษะการจับไม้แร็ กเกตทั้ง 3 วิธี ทักษะการเคลื่อนที่
ด้วยการสื บเท้าและการสไลด์ การถ่ายนํ้าหนักตัวในการเล่นแบดมินตันแล้ว ทักษะการตีลูกเบื้องต้นใน
การเล่นแบดมินตัน ด้วยทักษะในการตีลูกหน้ามือ ทักษะในการตีลูกหลังมือ และทักษะในการตีลูก
โด่งแบบต่าง ๆ เป็ นทักษะพื้นฐานเบื้องต้นที่ผเู ้ ล่นกีฬาแบดมินตันควรได้ฝึกหัดและเรี ยนรู้ให้เกิด
ความเข้าใจจนเกิดทักษะ จะช่วยให้การเข้าร่ วมในกิจกรรมกีฬาแบดมินตันเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา (พ 3.1 ม. 4–6/1)
2. ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิม่ ศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลที่เกิดต่อผูอ้ ื่นและสังคม (พ3.1
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 ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (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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3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายลักษณะท่าทางและแนวทางการปฏิบตั ิทกั ษะในการตีลูกหน้ามือ การตีลูกหลังมือ และการตี
ลูกโด่งแบบต่าง ๆ อย่างถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ องทักษะในการตีลูกหน้ามือ การตีลูกหลังมือ และการตีลูก
โด่งแบบต่าง ๆ ร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจและมีระเบียบวินยั (A)
3. แสดงทักษะทักษะในการตีลูกหน้ามือ การตีลูกหลังมือ และการตีลูกโด่งแบบต่าง ๆ อย่างถูกต้องได้
(P)

• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
พื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน

– ทักษะการตีลูกหน้ามือ
– ทักษะการตีลูกหลังมือ
– ทักษะการตีลูกโด่งแบบต่าง ๆ
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การปฏิบตั ิกิจกรรม
– ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะกีฬา
แบดมินตัน (ต่อ)

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การแสดงความ
คิดเห็น/การสร้างแผนที่ความคิด*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยคุณภาพ
ระดับ 4 ขึ้นไป

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน • ตามดุลยพินิจของครู
ใบกิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
ม. 4–6 *

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้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* • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ 4
ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
5. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
4.2 กีฬาแบดมินตัน (ต่อ)
4. ทักษะพื้นฐานเบื้องต้นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน (ต่อ)
4) ทักษะการตีลูกเบื้องต้นในการเล่นแบดมินตัน
(1) ทักษะในการตีลูกหน้ามือ
(2) ทักษะในการตีลูกหลังมือ
(3) ทักษะในการตีลูกโด่ง

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ
คณิ ตศาสตร์

ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานของกีฬา
แบดมินตัน
ระบุจาํ นวนครั้งในการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการตีลูกเบื้องต้นแบบต่าง ๆ ใน
การเล่นแบดมินตัน

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ให้นกั เรี ยนเข้าแถวตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้และให้แต่ละกลุ่มสํารวจความพร้อมของสมาชิกภายใน
กลุ่ม
2. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนในชั้นเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่ากายบริ หาร
ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
3. ครู ให้รายละเอียดของลําดับการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
ครั้งนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
4. ครู ให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานเบื้องต้นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน เพื่อทบทวน
ทักษะที่ศึกษาผ่านมา โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนดตามลําดับดังนี้
1) ทักษะการจับไม้เพื่อตีลูกหน้ามือ ทักษะการจับไม้เพื่อตีลูกหลังมือ และทักษะการจับ
ไม้แบบวี–เชฟ
2) ทักษะการยืนเตรี ยมพร้อมในการเล่นแบดมินตัน
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3) ทักษะการเคลื่อนที่ดว้ ยการสื บเท้า ทักษะการเคลื่อนที่ดว้ ยการสไลด์ และทักษะการ
ถ่ายนํ้าหนักตัว
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1.ให้แต่ละกลุ่มจับสลากแสดงลําดับเพื่อผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอ ทักษะพื้นฐานเบื้องต้น
ในการเล่นกีฬาแบดมินตัน ทักษะการตีลูกหน้ามือ ทักษะการตีลูกหลังมือ ทักษะการตี
ลูกโด่งเพื่อโจมตีหรื อการตีลูกโด่งด้วยลูกหน้ามือ ทักษะการตีลูกโด่งเพื่อป้ องกันหรื อการตี
ลูกโด่งด้วยลูกหลังมือ และทักษะการตีลูกโด่งจากล่างหรื อการตีลูกโด่งจากลูกงัดโยนใน
การเล่นแบดมินตัน ตามที่มอบหมายในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
2. ครู แสดงความคิดเห็นและให้คาํ แนะนําในการปฏิบตั ิดงั กล่าวและอธิบายประกอบการสาธิต
การปฏิบตั ิทกั ษะที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนดูเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
• ให้นกั เรี ยนในแต่ละกลุ่มจับคู่กบั เพื่อน โดยแต่ละคู่ผลัดเปลี่ยนกันเป็ นผูส้ ่งและผูต้ ี
(ผูแ้ สดงท่าทาง) ร่ วมฝึ กหัดทักษะพื้นฐานของกีฬาแบดมินตันในทักษะการตีลูกหน้ามือ ทักษะ
การตีลูกหลังมือ ทักษะการตีลูกโด่งเพื่อโจมตีหรื อการตีลูกโด่งด้วยลูกหน้ามือ ทักษะการตีลูก
โด่งเพื่อป้ องกันหรื อการตีลูกโด่งด้วยลูกหลังมือ และทักษะการตีลูกโด่งจากล่างหรื อการตีลูก
โด่งจากลูกงัดโยนในการเล่นแบดมินตันตามที่ครู อธิ บายประกอบการสาธิ ตตามลําดับ โดยปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนําของครู โดยเคร่ งครัด
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ให้นกั เรี ยนนําใบกิจกรรม ฝึ กปฏิบัติทักษะกีฬาแบดมินตัน ที่ครู แจกให้ในคาบเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
นํามาใช้บนั ทึกผลการปฏิบตั ิกิจกรรมตามหัวข้อที่ปฏิบตั ิ
2. ให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มออกมาร่ วมแสดงทักษะในแต่ละท่า โดยผลัดเปลี่ยนกันใน
ท่าละคู่ ตามลําดับ จากทักษะการตีลูกหน้ามือ ทักษะการตีลูกหลังมือ ทักษะการตีลูกโด่งเพื่อ
โจมตีหรื อการตีลูกโด่งด้วยลูกหน้ามือ ทักษะการตีลูกโด่งเพื่อป้ องกันหรื อการตีลูกโด่งด้วยลูก
หลังมือ และทักษะการตีลูกโด่งจากล่างหรื อการตีลูกโด่งจากลูกงัดโยนตามลําดับ
3. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันคัดเลือกคู่ที่แสดงทักษะการตีลูกเบื้องต้นในการเล่นแบดมินตันแต่ละ
ท่าที่แสดงได้สมบูรณ์ถูกต้องที่สุดเป็ นคู่ที่ชนะ กลุ่มใดที่มีจาํ นวนคู่สมาชิกเป็ นฝ่ ายชนะมาก
ที่สุดเป็ นกลุ่มที่ชนะให้เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ปรบมือให้
4. ให้นกั เรี ยนอาสาสมัครผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมในใบกิจกรรม
ฝึ กปฏิบัติทักษะกีฬาแบดมินตัน ในประเด็นที่มีปํญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของนักเรี ยน โดยครู ให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้ นักเรี ยนบันทึก
ความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
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2. มอบหมายให้ ศึกษาและทดลองฝึ กทักษะการเล่น ในหัวข้อย่อยที่ 4 ทักษะพื้นฐาน
เบื้องต้นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน (ต่อ) หัวข้อที่ 4. ทักษะการตีลูกเบื้องต้นในการเล่น
แบดมินตัน หัวข้อย่อยที่ 4 ทักษะการตีลูกตบ 4 รู ปแบบ ประกอบด้วย การตีลูกตบหน้ามือทัว่ ไป
การตีลูกตบอ้อมศีรษะ การตีลูกตบหลังมือ และการตีลูกครึ่ งตบครึ่ งตัด ข้อย่อยที่ 5 ทักษะการตี
ลูกดาด 2 รู ปแบบ ประกอบด้วย การตีลูกดาดหน้ามือ และการตีลูกดาดหลังมือมือ และ
หัวข้อย่อยที่ 6 ทักษะการตีลูกหยอด 4 รู ปแบบประกอบด้วย การแตะหยอด การคาดหยอด
การเฉื อดหยอด และการงัดหยอด ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา
และ พลศึกษา 3 ม. 4–6 หรื อจากสื่ อ หรื อแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าผ่านสื่ อ
อินเทอร์เน็ต หรื อสื่ อในห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ โดยนําผลการปฏิบตั ิ
ดังกล่าวมาสนทนาและฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการเล่นกีฬาแบดมินตัน ในคาบเรี ยนครั้งต่อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนไปฝึ กหัดทบทวนการฝึ กทักษะเบือ้ งต้ นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน ตั้งแต่
ทักษะการจับไม้แร็ กเกต ทักษะการยืนเตรี ยมพร้อมในการเล่นแบดมินตัน ทักษะการเคลื่อนที่
และการถ่ายนํ้าหนักในการเล่นแบดมินตัน และทักษะการตีลูกเบื้องต้นในการเล่นแบดมินตัน
เพื่อเตรี ยมเข้ารับการทดสอบในการเรี ยนครั้งต่อไป
4. ให้นกั เรี ยนอาสาสมัครนําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) โดยใช้ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อเหมาะ
กับกีฬาแบดมินตัน
5. นักเรี ยนทําความสะอาดร่ างกายและดูแลความเรี ยบร้อยของการแต่งกาย

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรไปฝึ กทักษะพื้นฐานเบื้องต้นที่ได้ศึกษาผ่านมานอกเวลาเรี ยนเพิม่ เติม เพื่อสร้าง
เสริ มทักษะในการเล่นกีฬาแบดมินตันให้ดีข้ ึนซึ่งอาจใช้ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงทักษะทักษะพื้นฐานเบื้องต้นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน
2. อุปกรณ์ประกอบการเล่นกีฬากีฬาแบดมินตัน
3. ลานอเนกประสงค์หรื อโรงฝึ กพลศึกษา
4. ใบกิจกรรม เรื่ อง ฝึ กปฏิบัติทักษะกีฬาแบดมินตัน
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
7. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
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8. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 36
กีฬาเพือ่ ชีวติ : กีฬาแบดมินตัน (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การเล่นกีฬาแบดมินตันให้ประสบผลสําเร็ จ นอกจากที่ควรฝึ กทักษะการจับไม้เพื่อตีลูกหน้ามือ
การจับไม้เพื่อตีลูกหลังมือ การจับไม้แบบวี–เชฟ การเคลื่อนที่ดว้ ยการสื บเท้าและการสไลด์ การถ่าย
นํ้าหนักตัวในการเล่นแบดมินตัน การตีลูกเบื้องต้นด้วยการตีลูกหน้ามือ การตีลูกหลังมือ และการตีลูก
โด่งแล้ว นักเรี ยนควรได้ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิในทักษะการตีลูกตบทั้ง 4 รู ปแบบ ประกอบด้วย การตี
ลูกตบหน้ามือทัว่ ไป การตีลูกตบอ้อมศีรษะ การตีลูกตบหลังมือ และการตีลูกครึ่ งตบครึ่ งตัด
ตลอดจนการฝึ กทักษะการตีลูกดาด 2 รู ปแบบ ประกอบด้วย การตีลูกดาดหน้ามือ และการตีลูกดาด
หลังมือมือ และทักษะการตีลูกหยอด 4 รู ปแบบ ประกอบด้วย การแตะหยอด การคาดหยอด
การเฉือดหยอด และการงัดหยอด ซึ่งทักษะเบื้องต้นดังกล่าวเป็ นทักษะที่มกั นํามาใช้ในการเล่นกีฬา
แบดมินตัน

2. ตัวชี้วัดช่ วงชั้น
1. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา (พ 3.1 ม. 4–6/1)
2. ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิม่ ศักยภาพของทีม 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. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสมํ่าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิม่
ศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม. 4–6/1)
6. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (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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3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายลักษณะท่าทางการปฏิบตั ิทกั ษะการตีลูกตบ ทักษะการตีลูกดาด และทักษะการตีลูกหยอด
ในการเล่นกีฬาแบดมินตันอย่างถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเรื่ องทักษะการตีลูกตบ ทักษะการตีลูกดาด และทักษะการตี
ลูกหยอดในการเล่นกีฬาแบดมินตันร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสนใจและมีระเบียบวินยั (A)
3. แสดงทักษะการตีลูกตบ ทักษะการตีลูกดาด และทักษะการตีลูกหยอดในการเล่นกีฬาแบดมินตัน
อย่างถูกต้องได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ
พื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน
ในทักษะ
– ทักษะการตีลูกตบ
– ทักษะการตีลูกดาด
– ทักษะการตีลูกหยอด
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กปฏิบัติ
ทักษะกีฬาแบดมินตัน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การสร้างแผนที่
ความคิด

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยคุณภาพ
ระดับ 4 ขึ้นไป

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุในใบ • ตามดุลยพินิจของครู
กิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 *

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้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

•ทดสอบทักษะพื้นฐานของกีฬา
แบดมินตัน

• แบบประเมินผลการปฏิบตั ิทกั ษะ
พื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน*

– การจับไม้แบบเล่นลูกหน้ามือ

• ตามรายละเอียดในแบบประเมินผล
การปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานของกีฬา
แบดมินตัน

– การจับไม้แบบเล่นลูกหลังมือ
– การจับไม้แบบวี–เชฟ
– การยืนเตรี ยมพร้อม
– การเคลื่อนที่ดว้ ยการสื บเท้า
– การเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างด้วย
การสไลด์
– การตีลูกโด่งด้วยลูกหน้ามือ
– การตีลูกโด่งด้วยลูกหลังมือ
– การตีลูกโด่งด้วยลูกงัดโยน
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
4.2 กีฬาแบดมินตัน
4. ทักษะพื้นฐานเบื้องต้นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน
4) ทักษะการตีลูกตบ
5) ทักษะการตีลูกดาด
6) ทักษะการตีลูกหยอด

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์

พูดคุยแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางในการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะในการตี
ลูกตบ การตีลูกดาด การตีลูกหยอด
ระบุจาํ นวนครั้งในการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการตีลูกตบ การตีลูกดาด
การตีลูกหยอดที่ถูกต้องตามกติกาในการส่งลูก
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ให้นกั เรี ยนเข้าแถวตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้และให้แต่ละกลุ่มสํารวจความพร้อมของสมาชิกภายใน
กลุ่ม
2. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนในชั้นเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่ากายบริ หาร
ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
3. ครู ให้รายละเอียดของลําดับการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
ครั้งนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันทบทวนทักษะพื้นฐานเบื้องต้นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน โดยเริ่ มจากให้
นักเรี ยนยืนจับไม้แร็ กเกตในท่าการยืนเตรี ยมพร้อม เมื่อครู ให้สญ
ั ญานให้นกั เรี ยนการเคลื่อนที่
ไปข้างด้วยการสไลด์ ทางซ้ายสลับข้างขวา จากนั้นถอยหลังหรื อขยับเคลื่อนมาทางด้านหน้าด้วย
การสื บเท้า พร้อม ๆ กับการเหวี่ยงไม้แร็ กเกตในขณะเคลื่อนที่ในท่าที่ถนัด โดยครู คอยให้
คําแนะนํา เพื่อให้นกั เรี ยนแก้ไขวิธีการปฏิบตั ิให้ถูกต้องดียงิ่ ขึ้น
2. ให้แต่ละกลุ่มจับสลากแสดงลําดับเพื่อผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอ ทักษะพื้นฐานเบื้องต้น
ในการเล่นกีฬาแบดมินตัน ทักษะการตีลูกตบหน้ามือโดยทัว่ ไป ทักษะการตีลูกตบอ้อมศีรษะ
ทักษะการตีลูกตบหลังมือ ทักษะการตีลูกครึ่ งตบครึ่ งตัด ทักษะการตีลูกดาดหน้ามือ ทักษะการ
ตีลูกดาดหลังมือ ทักษะการตีลูกหยอดแบบแตะหยอด ทักษะการตีลูกหยอดแบบดาดหยอด
ทักษะการตีลูกหยอดแบบเฉือนหยอด และทักษะการตีลูกหยอดแบบงัดหยอด ในการเล่น
แบดมินตัน ตามที่มอบหมายในคาบเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
3. ครู แสดงความคิดเห็นและให้คาํ แนะนําในการปฏิบตั ิดงั กล่าวและอธิบายประกอบการสาธิ ต
การปฏิบตั ิทกั ษะที่ถูกต้องให้นกั เรี ยนดูเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
1. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม ร่ วมฝึ กหัดทักษะพื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน ตามฐานศึกษา โดยใช้เวลาใน
การฝึ กปฏิบตั ิตามที่ครู กาํ หนด
ฐานศึกษาที่ 1 ทักษะการตีลูกตบหน้ามือโดยทัว่ ไป ทักษะการตีลูกตบอ้อมศีรษะ
ฐานศึกษาที่ 2 ทักษะการตีลูกตบหลังมือ ทักษะการตีลูกครึ่ งตบครึ่ งตัด
ฐานศึกษาที่ 3 ทักษะการตีลูกดาดหน้ามือ ทักษะการตีลูกดาดหลังมือ
ฐานศึกษาที่ 4 ทักษะการตีลูกหยอดแบบแตะหยอด ทักษะการตีลูกหยอดแบบดาดหยอด
ฐานศึกษาที่ 5 ทักษะการตีลูกหยอดแบบเฉื อนหยอด และทักษะการตีลูกหยอดแบบงัดหยอด
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมาแสดงท่าทางวิธีการปฏิบตั ิทกั ษะในท่าทางดังกล่าว
ให้เพื่อน ๆ ดูหน้าชั้นเรี ยน โดยครู คอยให้คาํ แนะนําและบอกแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่ อง
ของนักเรี ยนแต่ละคน เพื่อการปฏิบตั ิที่ถูกต้องเพิม่ มากขึ้น
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ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
1. ให้นกั เรี ยนนําใบกิจกรรม ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะกีฬาแบดมินตัน ที่ครู แจกให้ในคาบเรี ยนครั้งที่ผา่ น
มาบันทึกผลการปฏิบตั ิกิจกรรมตามหัวข้อที่ปฏิบตั ิต่อ โดยนําผลการบันทึกไปเสนอในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
2. ให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มออกมาร่ วมแสดงทักษะในแต่ละท่า โดยผลัดเปลี่ยนกันใน
ท่าละคู่ ตามลําดับ จากทักษะการตีลูกตบหน้ามือโดยทัว่ ไป ทักษะการตีลูกตบอ้อมศีรษะ
ทักษะการตีลูกตบหลังมือ ทักษะการตีลูกครึ่ งตบครึ่ งตัด ทักษะการตีลูกดาดหน้ามือ ทักษะการ
ตีลูกดาดหลังมือ ทักษะการตีลูกหยอดแบบแตะหยอด ทักษะการตีลูกหยอดแบบดาดหยอด
ทักษะการตีลูกหยอดแบบเฉื อนหยอด และทักษะการตีลูกหยอดแบบงัดหยอด
3. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันคัดเลือกคู่ที่แสดงทักษะการตีลูกเบื้องต้นในการเล่นแบดมินตันแต่ละ
ท่าที่แสดงได้สมบูรณ์ถูกต้องที่สุดเป็ นคู่ที่ชนะ กลุ่มใดที่มีจาํ นวนคู่สมาชิกเป็ นฝ่ ายชนะมาก
ที่สุดเป็ นกลุ่มที่ชนะให้เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ปรบมือให้
4. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันมารับการทดสอบทักษะพื้นฐานของกีฬาแบดมินตันใน
ทักษะการจับไม้แบบเล่นลูกหน้ามือ การจับไม้แบบเล่นลูกหลังมือ การจับไม้แบบวี–เชฟ
การยืนเตรี ยมพร้อม การเคลื่อนที่ดว้ ยการสื บเท้า การเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างด้วย การสไลด์
การตีลูกโด่งด้วยลูกหน้ามือ การตีลูกโด่งด้วยลูกหลังมือ และการตีลูกโด่งด้วยลูกงัดโยน
ตามลําดับ
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู ้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้ นักเรี ยนบันทึก
ความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้ นักเรียนศึกษาและทดลองฝึ กทักษะการเล่นใน หัวข้อย่อยที่ 4 ทักษะพื้นฐาน
เบื้องต้นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน (ต่อ) หัวข้อที่ 5. ทักษะการส่งลูกในการเล่นแบดมินตัน
หัวข้อที่ 6 ทักษะการรับลูกในการเล่นแบดมินตัน หัวข้อย่อยที่ 5 การเล่นประเภทคู่
หัวข้อย่อยที่ 6 การเล่นประเภทคู่ และหัวข้อย่อยที่ 7 มารยาทในการเล่นและแข่งขันกีฬา
แบดมินตัน ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
หรื อจากสื่ อ หรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าผ่านสื่ อ อินเทอร์เน็ต หรื อสื่ อใน
ห้องสมุดของโรงเรี ยน ศูนย์ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ โดยใช้นอกเวลาเรี ยนหรื อในช่วงเวลาการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด โดยให้เขียนผลการปฏิบตั ิมาร่ วม
พูดคุยกับเพื่อนในชั้น และใช้เป็ นหลักฐานร่ องรอยผลการศึกษาของนักเรี ยนแต่ละคน โดยนํามา
เสนอในการเรี ยนครั้งต่อไป
3. มอบหมายให้ นักเรียนไปฝึ กหัดทบทวนการฝึ กทักษะเบือ้ งต้ นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน ตั้งแต่
ทักษะการจับไม้แร็ กเกต ทักษะการยืนเตรี ยมพร้อมในการเล่นแบดมินตัน ทักษะ การเคลื่อนที่
และการถ่ายนํ้าหนักในการเล่นแบดมินตัน และทักษะการตีลูกเบื้องต้นในการเล่นแบดมินตัน
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เพื่อเตรี ยมเข้ารับการทดสอบในการเรี ยนครั้งต่อไป
4. ให้นกั เรี ยนอาสาสมัครนําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) โดยใช้ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อเหมาะ
กับกีฬาแบดมินตัน
5. นักเรี ยนทําความสะอาดร่ างกายและดูแลความเรี ยบร้อยของการแต่งกาย

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรใช้เวลาว่างในการฝึ กหัดทักษะพื้นฐานของกีฬาแบดมินตันตามที่ได้ศึกษาผ่านมา
โดยเฉพาะทักษะที่ยงั ขาดความมัน่ ใจหรื อยังไม่คล่องแคล่ว ซึ่งอาจใช้ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหรื อสื่ อวีดิทศั น์แสดงทักษะการส่งลูกจากการตีดว้ ยลูกหน้ามือและทักษะการส่งด้วยการตี
ลูกหลังมือ
2. อุปกรณ์ประกอบการเล่นกีฬาแบดมินตัน
3. ลานอเนกประสงค์หรื อโรงฝึ กพลศึกษา
4. ใบกิจกรรม เรื่ อง ฝึ กปฏิบัติทักษะกีฬาแบดมินตัน (ต่ อ)
5. แบบประเมินผลการปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
7. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นา พานิช
จํากัด
8. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 : กีฬาแบดมินตัน (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การเล่นแบดมินตันผูเ้ ล่นไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์หรื อร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมกีฬาแบดมินตันใน
ประเภทใด ควรควบคุมสติให้มนั่ คงและรู้จกั ที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเป้ าหมายของการเล่น ดังนั้น ทักษะ
การส่งลูกในการเล่นแบดมินตันและ ทักษะในการรับส่งในการเล่นแบดมินตัน ตลอดจนความรู ้ในแนว
ทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเล่นประเภทเดี่ยว การเล่นประเภทคู่ตลอดจนมารยาทในการเล่นและแข่งขัน
กีฬาแบดมินตัน เป็ นอีกหนึ่งความรู ้ที่นกั เรี ยนควรได้เรี ยนรู้และได้รับการฝึ กหัด จะช่วยให้การเข้าร่ วม
บรรลุเป้ าหมายในการเล่นเพิ่มมากยิง่ ขึ้น

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 ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (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 (พ3.2
ม. 4–6/4)
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3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายวิธีการฝึ กการรับลูกในการเล่นแบดมินตัน ทักษะการส่งลูกในการเล่นแบดมินตัน และทักษะ
การรับลูกในการเล่นแบดมินตันอย่างถูกต้องได้ (K)
2. อธิ บายวิธีการฝึ กการรับลูกในการเล่นแบดมินตันในการเล่นประเภทเดี่ยว การเล่นประเภทคู่ และ
มารยาทในการเล่นและแข่งขันกีฬาแบดมินตันอย่างถูกต้องได้ (K)
3. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเล่นแบดมินตัน ทักษะการส่งลูกในการเล่นแบดมินตัน ทักษะการรับลูกใน
การเล่นแบดมินตัน แนวทางในการการเล่นประเภทเดี่ยว การเล่นประเภทคู่ และ มารยาทในการเล่น
และแข่งขันกีฬาแบดมินตันร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความมุ่งมัน่ และมีระเบียบวินยั (A)
4. แสดงบทบาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมการฝึ กทักษะการส่งลูกในการเล่นแบดมินตัน ทักษะการรับลูก
ในการเล่นแบดมินตัน แนวทางในการการเล่นประเภทเดี่ยว การเล่นประเภทคู่ และ มารยาทในการ
เล่นและแข่งขันกีฬาแบดมินตันอย่างถูกต้องเหมาะสมได้ (P)

\
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

• ซักถามความรู ้เกี่ยวกับ ทักษะ • แบบประเมินผลการนําเสนอข้อมูล/
– การส่งลูกในการเล่น
การอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/
แบดมินตัน
การสร้างแผนที่ความคิด*
– การรับลูกส่งในการเล่น
ประเภทเดี่ยว
– การรับลูกตบ
– การรับลูกแตะหยอด
– การรับลูกแตะหยอดธรรมดา
– การเล่นประเภทเดี่ยว
– การเล่นประเภทคู่
– มารยาทในการเล่นและ
แข่งขันกีฬาแบดมินตัน
• ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการทดสอบ
ประจําหน่วย การเรี ยนรู ้ที่ 5
เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว

• แบบทดสอบหลังเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 5
เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การปฏิบตั ิกิจกรรม
– ฝึ กปฏิบัติทักษะกีฬา
แบดมินตัน

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุในใบ
กิจกรรม/แบบฝึ กทักษะ รายวิชา
พื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
ม. 4–6 *

• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ 4
ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

• ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ทดสอบการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะ
พื้นฐานเบื้องต้นในการเล่นกีฬา
แบดมินตัน
–การตีลูกหน้ามือ
–การตีลูกหลังมือ
–การตีลูกโด่งด้วยลูกหน้ามือ
–การตีลูกโด่งด้วยลูกหลังมือ
–การตีลูกโด่งด้วยลูก งัดโยน
– การตีลูกตบหน้ามือ
โดยทัว่ ไป
– การตีลูกตบอ้อมศีรษะ
– การตีลูกตบหลังมือ
– การตีลูกครึ่ งตบครึ่ งตัด
– การตีลูกดาดหน้ามือ
– การตีลูกดาดหลังมือ
–การตีลูกแตะหยอด
–การตีลูกดาดหยอด

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินผลการปฏิบตั ิทกั ษะ
พื้นฐานกีฬาตะกร้อลอดห่วง*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ตามรายละเอียดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบตั ิทกั ษะ
พื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน
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–การตีลูกเฉื อนหยอด
–การตีลูกงัดหยอด
–การส่งลูกหน้ามือ
–การส่งลูกหลังมือ
–การ รับลูกหน้ามือ
– การรับลูกตบ
– การรับลูกแตะหยอด
– การรับลูกแตะหยอดธรรมดา
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้
4.2 กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
4. ทักษะพื้นฐานเบื้องต้นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน (ต่อ )
5) ทักษะการตีลูกในการเล่นแบดมินตัน
6) ทักษะการรับลูกในการเล่นแบดมินตัน
5. การเล่นประเภทเดี่ยว
6. การเล่นประเภทคู่
7. มารยาทในการเล่นและแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย

ฟัง อ่าน และเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกฎ กติกาการ
แข่งขันกีฬาแบดมินตัน
พูดคุยแสดงความคิดเห็น ตลอดจนความรู ้สึกที่ได้รับจากการเข้าร่ วม
การฝึ กทักษะกีฬาแบดมินตัน

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ให้นกั เรี ยนเข้าแถวตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้และให้แต่ละกลุ่มสํารวจความพร้อมของสมาชิกภายใน
กลุ่ม
2. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนในชั้นเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่ากายบริ หาร
ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
3. ครู ให้รายละเอียดของลําดับการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
ครั้งนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
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4. ครู สุ่มนักเรี ยนกลุ่มละ 1 คนให้ออกมานําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรม ฝึ กปฏิบัติทักษะกีฬา
แบดมินตัน ในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา ตรวจสอบความสามารถในทักษะการแก้ปํญหาของ
นักเรี ยน
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
• ให้แต่ละกลุ่มจับสลากแสดงลําดับเพื่อผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิ
ทักษะการส่งลูกในการเล่นแบดมินตัน ทักษะการรับลูกในการเล่นแบดมินตัน การเล่นประเภท
คู่ และเรื่ อง มารยาทในการเล่นและแข่งขันกีฬา แบดมินตันในการเล่นแบดมินตัน ตามที่
มอบหมายในการเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา โดยครู ให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
1. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม ร่ วมฝึ กหัดทักษะพื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน ตามฐานศึกษา โดยใช้เวลาใน
การฝึ กปฏิบตั ิตามที่ครู กาํ หนด
ฐานศึกษาที่ 1 ทักษะการส่งลูกในการเล่นแบดมินตัน
ฐานศึกษาที่ 2 ทักษะการรับลูกส่งในการเล่นแบดมินตันประเภทเดี่ยวและประเภทคู่
ฐานศึกษาที่ 3 ทักษะการรับลูกตบ ทักษะการรับลูกแตะหยอด และทักษะการรับลูกแตะหยอด
ธรรมดา
ฐานศึกษาที่ 4 แนวปฏิบตั ิในการเล่นประเภทเดี่ยว และแนวปฏิบตั ิในการเล่นประเภทคู่
ฐานศึกษาที่ 5 มารยาทในการเล่นและแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
2. ให้นกั เรี ยนนําใบกิจกรรม ฝึ กปฏิบัติทักษะกีฬาแบดมินตัน ที่ครู แจกให้ มาบันทึกผลการปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามหัวข้อที่ปฏิบตั ิต่อ
3. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันทําแบบทดสอบความรู ้หลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการ
เคลื่อนไหว ที่ครู แจกให้โดยใช้เวลาตามที่กาํ หนด
ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันมารับการทดสอบทักษะพื้นฐานของกีฬาแบดมินตันใน
ทักษะการตีลูกหน้ามือ การตีลูกหลังมือ การตีลูกโด่งด้วยลูกหน้ามือ การตีลูกโด่งด้วยลูกหลังมือ
การตีลูกโด่งด้วยลูกงัดโยน การตีลูกตบหน้ามือโดยทัว่ ไป การตีลูกตบอ้อมศีรษะ การตีลูกตบ
หลังมือ การตีลูกครึ่ งตบครึ่ งตัด การตีลูกดาดหน้ามือ การตีลูกดาดหลังมือ การตีลูกแตะหยอด
การตีลูกดาดหยอด การตีลูกเฉื อนหยอด การตีลูกงัดหยอด การส่งลูกหน้ามือ การส่งลูกหลังมือ
การรับลูกหน้ามือ การรับลูกตบ การรับลูกแตะหยอด และการรับลูกแตะหยอดธรรมดา
ตามลําดับ
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันตอบคําถามแบบทดสอบความรู ้หลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะ
การเคลื่อนไหว โดยครู อธิ บายและให้คาํ ตอบที่ถูกต้องแก่นกั เรี ยนเพิ่มเติม
2. มอบหมายให้ นักเรียนแต่ ละกลุ่มร่ วมกันจัดการแข่ งขันกีฬาแบดมินตันทั้งประเภทเดี่ยวและ
ประเภทคู่นอกเวลา โดยแต่ละประเภทแบ่งออกเป็ น 2 สาย แล้วนําผูห้ รื อคู่ที่ชนะในแต่ละสายมา
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แข่งขันในการเรี ยนครั้งต่อไป
3. ครู แจกใบกิจกรรมเรื่ อง ฝึ กการเข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬาแบดมินตัน ให้นกั เรี ยนทุกคนนํามาใช้
บันทึกความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา โดยนํามาเสนอ
ในการเรี ยนต่อไป
4. ให้นกั เรี ยนอาสาสมัครนําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) โดยใช้ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อเหมาะ
กับกีฬาแบดมินตัน
5. นักเรี ยนทําความสะอาดร่ างกายและดูแลความเรี ยบร้อยของการแต่งกาย

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรใช้เวลาว่างในการฝึ กหัดทักษะกีฬาแบดมินตัน โดยเฉพาะทักษะที่ยงั ขาดความ
มัน่ ใจซึ่งอาจใช้ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
2. ลานอเนกประสงค์/โรงฝึ กพลศึกษา
3. แบบทดสอบความรู้หลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
4. แบบประเมินผลการปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน
5. ใบกิจกรรม เรื่ อง ฝึ กกีฬาแบดมินตัน (ต่อ)
6. ใบกิจกรรม เรื่ อง ฝึ กการเข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬาแบดมินตัน
7. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
8. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
8. คู่มือการสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 38
กีฬาเพือ่ ชีวติ : กีฬาแบดมินตัน (ต่ อ)
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
กิจกรรมการจัดการแข่งขันถือว่าเป็ นกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริ มประสบการณ์ตรงในการนําความรู ้
และทักษะที่ศึกษามาใช้ในสภาพของการแข่งขันกีฬาอย่างจริ งจัง ดังนั้นการเข้าร่ วมในกิจกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันจึงเป็ นโอกาสสําคัญที่นกั เรี ยนจะได้พฒั นาทักษะกีฬาแบดมินตัน ตลอดจน
การแสดงบทบาทต่าง ๆ ที่เป็ นการสร้างเสริ มประสบการณ์ทางสังคมและทักษะชีวิตให้กบั นักเรี ยน

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 ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (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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3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิ บายวิธีการเล่น กติกาการแข่งขัน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันอย่าง
ถูกต้องได้ (K)
2. เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความมุ่งมัน่ และมีระเบียบวินยั
(A)
3. แสดงบทบาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันอย่างถูกต้องเหมาะสมได้ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
• ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการทดสอบ
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 5
เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
• ตรวจสอบความถูกต้องของ
การปฏิบตั ิกิจกรรม
– ฝึ กการเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
กีฬาแบดมินตัน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบทดสอบ หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 5 เพิ่มพูน • ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ทักษะการเคลื่อนไหว *

• รู ปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุในหนังสื อ
เรี ยน/แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 *

• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม • ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์*
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
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5. สาระการเรียนรู้
4. กีฬาเพื่อชีวิต (ต่อ)
4.2 กีฬาแบดมินตัน (การจัดการแข่งขัน)

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ

พูดคุยแสดงความคิดเห็น ตลอดจนความรู ้สึกที่ได้รับจากการเข้า
ร่ วมการแข่งขันกีฬากีฬาแบดมินตัน
นับ/ระบุคะแนนที่ได้ในการแข่งขันแต่ละเกม/แมตช์
ออกแบบและตกแต่งสมุดภาพแสดงกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
กีฬาแบดมินตัน
วาดภาพ/ระบายสี ภาพแสดงการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: นําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ให้นกั เรี ยนเข้าแถวตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้และให้แต่ละกลุ่มสํารวจความพร้อมของสมาชิกภายใน
กลุ่ม
2. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนในชั้นเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย (warm-up) โดยใช้ท่ากายบริ หาร
ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
3. ครู ให้รายละเอียดของลําดับการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
ครั้งนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
4. ครู แจกแบบทดสอบ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว ให้นกั เรี ยนทุกคนทํา
เพื่อตรวจสอบและทบทวนความรู ้ ความเข้าใจ
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้
• นักเรี ยนร่ วมกันนําเสนอผลการจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน นอกเวลาตามที่
นักเรี ยนได้รับมอบหมายในคาบเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ขั้นที่ 3: ฝึ กฝนทักษะประสบการณ์
• ให้นกั เรี ยนร่ วมกันดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันโดยให้ทีมที่ชนะแต่ละสายทํา
การแข่งขันหาทีมที่ชนะ และเพื่อประหยัดช่วงแวลาในการจัดการแข่งขัน ให้นกั เรี ยนแบ่ง
หน้าที่การดําเนินการภายในชั้นเรี ยนเป็ นสองชุดและเริ่ มแข่งขันและนับคะแนนพร้อมกัน
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ขั้นที่ 4: การนําไปใช้
• ครู สุ่มนักเรี ยน 3– 4 คนออกมานําเสนอการบันทึกความรู้สึกต่อบทบาทที่ได้รับจากการ
แข่งขันในใบกิจกรรมเรื่ อง ฝึ กการเข้ าร่ วมแข่ งขันกีฬาตะกร้ อลอดห่ วง ตามที่นกั เรี ยนได้รับ
มอบหมายในคาบเรี ยนครั้งที่ผา่ นมา
ขั้นที่ 5: สรุปความรู้
1. ครู และนักเรี ยนสรุ ปความรู ้และผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน แล้วให้ นักเรี ยนบันทึก
ความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
2. มอบหมายให้นกั เรี ยนไปทบทวนความรู ้ในหัวข้อเรื่ องที่ 1. การนําหลักทางวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬา หัวข้อเรื่ องที่ 2. กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทาง
กายและทางจิต หัวข้อเรื่ องที่ 3. บทบาทและมารยาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกาย
และกิจกรรม นันทนาการ และหัวข้อเรื่ องที่ 4. กีฬาเพื่อชีวติ ดังรายละเอียดในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ พลศึกษา 3 ม. 4–6 มาล่วงหน้า เพื่อเข้ารับการทดสอบปลายภาค
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
3. นักเรี ยนอาสาสมัครออกมานําเพื่อนคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) โดยใช้ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ
โดยครู คอยให้คาํ แนะนําอย่างใกล้ชิด
4. นักเรี ยนทําความสะอาดร่ างกายและดูแลความเรี ยบร้อยของการแต่งกาย

8. กิจกรรมเสนอแนะ
• นักเรี ยนควรฝึ กทักษะการเล่นกีฬาแบดมินตันเพื่อใช้ในการออกกําลังกายในเวลาว่างซึ่งอาจใช้

ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ตามที่สถานศึกษากําหนด
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แบบทดสอบ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
2. อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
3. ลานอเนกประสงค์/โรงฝึ กพลศึกษา
4. ใบกิจกรรม เรื่ อง การฝึ กเข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬาแบดมินตัน
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
6. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จํากัด
8. คู่มือการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6 บริ ษทั สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช จํากัด
9. สื่ อการเรี ยนรู ้ PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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 –
การสอบปลายภาค
สาระการเรียนรู้ ที่ 3: การเคลือ่ นไหว การออกกําลังกาย
การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
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 ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับ ผูอ้ ื่น
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างต่อเนื่อง (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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. 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*

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรู ้เสริ มสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู้ ในการทดสอบ
– หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
1. การนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬา
2. กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต
3. บทบาทและมารยาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
4. กีฬาเพื่อชีวติ

6. แนวทางบูรณาการ
–
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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.6

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
เอกสาร/ความรู้ เสริมสํ 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
สุขศึกษาและพลศึกษา 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 3 ม. 4–6
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรี ยนรู ้ตวั 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 3 ม. 4–6
8. เอกสารใบกิจกรรมการเรี ยนรู ้และใบงาน สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 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
พัฒนานักเรี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนเกิดสมรรถนะสําคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีเป้ าหมายเพื่อการดํารงสุ ขภาพ การสร้างเสริ มสุขภาพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยงั่ ยืน โดยผ่านมาตรฐานการเรี ยนรู ้
เป็ นข้อกําหนดคุณภาพของนักเรี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะ/กระบวนการ คุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม โดยผ่านองค์ความรู้หลัก 5 สาระ และมีการกําหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการ
ให้เกิดขึ้นหลังจากการเรี ยนรู้แต่ละสาระ 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 ประกอบด้วยมาตรฐาน
ข้อ พ 3.1 เข้าใจ มีทกั ษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา และ
มาตรฐานข้อ พ 3.2 รักการออกกําลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบตั ิเป็ นประจําอย่าง
สมํ่าเสมอ มีวนิ ยั เคารพสิ ทธิ กฎ กติกา มีน้ าํ ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชม
ในสุนทรี 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
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ใบงานที่ 1
เรื่อง หน่ วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
คําชี้แจง: 1. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม
2. ร่ วมกันวิเคราะห์และอภิปรายเพื่อสรุ ปประเด็นคําถามต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ในตารางใบงานที่ 1
3. บันทึกสรุ ปผลการวิเคราะห์และอภิปรายผลลงในตารางใบงานที่ 1
4. นําเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปรายหน้าชั้นเรี ยน
ประเด็นคําถาม

สรุปความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม

1. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยองค์ความรู้
กี่สาระ อะไรบ้าง

(ตัวอย่างแนวคําตอบ: ประกอบด้ วยองค์ ความรู้ หลัก 5 สาระ
________________________________________________
ได้
แก่
________________________________________________
สาระที่ 1 การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
________________________________________________
สาระที่ 2 ชี วิตและครอบครั ว
________________________________________________
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเล่ นเกม กีฬา
________________________________________________
ไทย และกีฬาสากล
________________________________________________
สาระที่ 4 การสร้ างเสริ มสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้ องกัน
________________________________________________
โรค
________________________________________________
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชี วิต)
________________________________________________
_______________________________________________

2. นักเรี ยนควรเกิดมาตรฐานการเรี ยนรู้อะไรบ้าง
หลังการเรี ยนรู้ในกลุ่มสาระที่เป็ นองค์ความรู้
หลักของกลุ่มสุ ขศึกษาและพลศึกษา

(ตัวอย่ างแนวคําตอบ: หลังการเรี ยนรู้ สาระที่ 1 ควรมีความเข้าใจ
________________________________________________
ธรรมชาติ
ของการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
________________________________________________
หลังการเรี ยนรู้ สาระที่ 2 ควรมีความเข้าใจและเห็นคุณค่ าของ
________________________________________________
ตนเอง ครอบครั ว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชี วิต
________________________________________________
หลังการเรี ยนรู้ สาระที่ 3
________________________________________________
1. ควรเข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การ เล่ น
________________________________________________
เกม
และกีฬา และ 2. รั กการออกกําลังกาย การเล่ นเกม และการเล่น
กี________________________________________________
ฬา ปฏิบัติเป็ นประจําอย่ างสมํา่ เสมอ มีวินัย เคารพสิ ทธิ กฎ กติกา มี
นํ________________________________________________
า้ ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่ งขัน และชื่ นชอบในสุนทรี ยภาพ
ของการกี
ฬา
________________________________________________
หลังการเรี ยนรู้ สาระที่ 4 ควรเห็นคุณค่ าและมีทักษะในการสร้ าง
________________________________________________
เสริ
มสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การป้ องกันโรค และการสร้ างเสริ ม
________________________________________________
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
________________________________________________
หลังการเรี ยนรู้ สาระที่ 5 ควรรู้ จักป้ องกันและหลีกเลี่ยงปั จจัย
________________________________________________
เสี่ ยง พฤติกรรมเสี่ ยงต่ อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ ยา สารเสพติด และ
________________________________________________
ความรุ
นแรง)
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ประเด็นคําถาม

สรุปความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม

3. การศึกษาในองค์ความรู ้หลักของกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่กาํ หนดไว้ ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 จะประสบผลสําเร็ จอย่างดี
นักเรี ยนต้องมีแนวทางปฏิบตั ิอย่างไรบ้าง

________________________________________________
(พิจารณาจากคําตอบที่ ใช้ หลักเหตุและผลประกอบในการ
________________________________________________
ตอบคําถามของนักเรี ยน)
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

4. แหล่งความรู ้ใดบ้างที่จะช่วยสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ________________________________________________
________________________________________________
(พิจารณาจากคําตอบของนักเรี ยน ตัวอย่ างเช่ น ตํารา
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เอกสาร บทความ นิตยสาร แหล่ งความรู้ ในท้ องถิ่น ปราชญ์ใน
________________________________________________
ให้ประสบความสําเร็ จได้มากที่สุด
ท้ องถิ่น และการค้ นคว้ าโดยอาศัยการสื บค้ นจากระบบ เครื อข่ าย
________________________________________________
อินเทอร์ เน็ต)
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
กลุ่มที่ ________
1. _____________________________ เลขที่ _____ ประธานกลุ่ม
2. _____________________________ เลขที่ _____ สมาชิก
3. _____________________________ เลขที่ _____ สมาชิก
4. _____________________________ เลขที่ _____ สมาชิก
5. _____________________________ เลขที่ _____ สมาชิก
6. _____________________________ เลขที่ _____ เลขานุการกลุ่ม
วันที่ ___________ / ____________ / _________

305

ใบความรู้ที่ 2
เรื่อง การจัดแบ่ งหน่ วยการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ตลอดจนเกณฑ์ การตัดสิ นผลการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนร่ วมกันศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับการจัดแบ่งหน่วยการเรี ยนรู ้ และการวัดประเมินผลการ
เรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. การแบ่ งหน่ วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

หน่ วย
การเรียนรู้
1

2
3
4

–
5

–

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
การปฐมนิเทศและข้อตกลงในการเรี ยน
รายวิชาพื้นฐานสุ ขศึกษา ม. 6
เรี ยนรู ้ตวั เรา
ชีวิตและครอบครัว
ใส่ใจสุ ขภาพ
ชีวิตปลอดภัย
สอบปลายภาควิชาสุขศึกษา
การปฐมนิเทศและข้อตกลงในการเรี ยน
รายวิชาพื้นฐานพลศึกษา ม. 6
เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
สอบปลายภาควิชาพลศึกษา

เวลา
(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

1

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1

6
3
4
5
1

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทื่ 2–7
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 8–10
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 11–14
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 15–19
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ –

1

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 20

18
1

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 21–38
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ –
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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
คะแนนคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการวัดจากแบบ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรี 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
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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 อครู ผสู้ อนที่ได้ต้ งั ไว้
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
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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

6. แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม

รายชื่อ/พฤติกรรม

เกณฑ์ การวัด

การแบ่ งหน้ าที่
ทํางาน
ยังต้อง
ใช้ ได้
ปรับปรุง

การฟังความ
คิดเห็น
ยังต้อง
ใช้ ได้
ปรับปรุง

การตัดภาพ
และปรับปรุง
ยังต้อง
ใช้ ได้
ปรับปรุง

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

บรรยากาศ ใน
การทํางาน
ยังต้ อง
ใช้ ได้
ปรับปรุง

หมายเหตุ
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แบบสั งเกตพฤติกรรมรายบุคคล

ลําดับที่/
ชื่อ–สกุล

การแสดงความ
การยอมรับฟัง ทํางานตามที่ได้ รับ
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
4 3

เกณฑ์ การวัด

ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้

ระดับคุณภาพ

เยีย่ ม

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง

คะแนน

4

3

2

1

0

หมายเหตุ: สําหรับครู/สถานศึกษาอาจมีการปรับปรุงหรือปรับเกณฑที่ใหไว
เบื้องตนไดตามความเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของ
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

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

2. การวางแผนดูแลสุ ขภาพตามภาวะการเจริ ญเติบโต
และพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว
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
– ทักษะการคิดวิเคราะห์
– ทักษะการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหา ฯลฯ
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ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น/ข้ อ
4. วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างนักเรี ยนหรื อเยาวชนในชุมชน
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
• 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 ซอฟต์บอล เทนนิส เซปัก
ตะกร้อ มวยไทย กระบี่กระบอง พลอง ง้าว
• การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ เชียร์
ลีดเดอร์
• 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 และชื่นชม ใน
สุ นทรี ยภาพของการกีฬา

ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น/ข้ อ

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง

• การออกกําลังกายด้วยวิธีที่ชอบ เช่น ฝึ กกายบริ หารแบบ
ต่าง ๆ ขี่จกั รยาน การออกกําลังกายจากการทํางานใน
ชีวิตประจําวัน การรํากระบอง รํามวยจีน
• การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม
• การใช้ความสามารถของตนในการเพิ่มศักยภาพของ
ทีมในการเล่นกีฬาและการเล่นโดยคํานึงถึงประโยชน์
ต่อสังคม
• การวางแผนกําหนดกิจกรรมการออกกําลังกายและเล่น
กีฬา
2. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธี
• สิ ทธิ กฎ กติกาการเล่นกีฬา
ต่าง ๆ ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับผูอ้ ื่น • กลวิธี หลักการรุ ก การป้ องกันอย่างสร้างสรรค์ใน
และนําไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ใน
การเล่นและแข่งขันกีฬา
ชีวิตประจําวันอย่างต่อเนื่อง
• 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 วมกิจกรรมทางกายและเล่น
ในคุณค่าและความงามของการกีฬา
กีฬา
• คุณค่าและความงามของการกีฬา
1. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง
อย่างสมํ่าเสมอ และใช้ความสามารถของตนเอง
เพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คํานึงถึง
ผลที่เกิดต่อสังคม
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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
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
• บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการ
สร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
• อิทธิ พลของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับสุ ขภาพ
• แนวทางการเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัย
• สิ ทธิพ้นื ฐานของผูบ้ ริ โภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
• สาเหตุของการเจ็บป่ วยและการตายของคนไทย เช่น โรค
จากการประกอบอาชีพ โรคทางพันธุกรรม
• แนวทางการป้ องกันการเจ็บป่ วย
• การวางแผนการพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
• การมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพของบุคคล
ในชุมชน
• การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง
กลไก

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
• การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง
การใช้ และการจําหน่ายสารเสพติด (ตนเอง
ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม)
• โทษทางกฎหมายที่เกิดจากการครอบครอง การใช้
และการจําหน่ายสารเสพติด
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3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรื อความ
รุ นแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้ องกัน
4. วางแผน กําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุและสร้าง
เสริ มความปลอดภัยในชุมชน
5. มีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มความปลอดภัยใน
ชุมชน
6. ใช้ทกั ษะการตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่
เสี่ ยงต่อสุขภาพและความรุ นแรง
7. แสดงวิธีการช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างถูกวิธี

• ปัจจัยที่มีผลต่อสุ ขภาพหรื อความรุ นแรงของคนไทย
และเสนอแนวทางป้ องกัน
• การวางแผน กําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุ และ
สร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน
• 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 ยนรู ้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบด้วย
• การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เรื่ อง ธรรมชาติของการเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการทํางานของระบบ ต่าง 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 การเล่นกีฬาไทย และกีฬาสากล นักเรี ยนได้เรี ยนรู้เรื่ องการ
เคลื่อนไหวร่ างกายในรู ปแบบต่าง ๆ การเข้าร่ วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมอย่าง
หลากหลายทั้งไทยและสากล การปฏิบตั ิตามกฎ กติกา ระเบียบ และข้อตกลงในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางกายและ
กีฬา และความมีน้ าํ ใจนักกีฬา
• 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. วัดและประเมินโดยเน้นผูเ้ รี 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
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ผู้ปกครอง ต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการคัดเลือกผลงาน การแสดงความคิดเห็น และรับรู้พฒั นาการ
ของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นก่อนทําแฟ้ มสะสมผลงาน ครู ตอ้ งแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบหรื อขอความร่ วมมือ
รวมทั้งให้ความรู ้ในเรื่ อง การประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงานแก่ผปู้ กครองเมื่อมีโอกาส
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
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ตรวจสอบความสามารถของตนเองอีกวิธีหนึ่ง คือ การให้นกั เรี ยนเขียนวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ของตนเอง และ
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข
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 งงานของตนเอง ตัวอย่างคําถาม เช่น
– ท่านคิดอย่างไรกับผลงานชิ้นนี้
– ท่านคิดว่าควรปรับปรุ งแก้ไขส่วนใดอีกบ้าง
– ผลงานชิ้นใดที่ท่านชอบมากที่สุด เพราะอะไร
– ฯลฯ
9. การปรับเปลีย่ นผลงาน หลังจากที่นกั เรี ยนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้รับคําแนะนําจากผูท้ ี่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องแล้ว จะนํามาปรับปรุ 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 งที่มุ่งประเมิน
–
–

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 ิเพิม่ เติม)
• แนวทางบูรณาการ... (เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระอื่นที่บูรณาการร่ วมกัน)
• สื่ อ/แหล่งการเรี ยนรู้... (ระบุสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรี 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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แบบทดสอบก่ อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่ อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1: เรียนรู้ ตวั เรา
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบหน้าคําตอบที่ถูกต้อง

1. ข้ อใดคือส่ วนประกอบของอวัยวะสื บพันธุ์
เพศหญิงทั้งหมด
ก รังไข่ มดลูก ปี กมดลูก
ข ต่อมคาวเปอร์ รังไข่ มดลูก
ค ท่อนําไข่ ช่องคลอด ต่อมลูกหมาก
ง อัณฑะ ถุงหุ ม้ อัณฑะ และต่อมลูกหมาก

5. บุคคลใดปฏิบัตติ นได้ ถูกต้ องในการดูแลรักษา
ระบบสื บพันธุ์ของร่ างกาย
ก สุ ดา รักนวลสงวนตัว
ข ลลิตา สวมใส่เสื้ อผ้ารัดรู ปเป็ นประจํา
ค นิสา ทําความสะอาดร่ างกายวันละ 4 ครั้ง
ง นุสรา งดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีราคาแพง

2. ฮอร์ โมนอินซูลนิ สร้ างขึน้ จากต่ อมไร้ ท่อใดของ
ร่ างกาย
ก ต่อมใต้สมอง
ข ต่อมไทรอยด์
ค ต่อมพาราไทรอยด์
ง ต่อมที่อยูใ่ นตับอ่อน

6. ข้ อใดคือหลักการวางแผนการออกกําลังกายที่
ถูกต้ อง
ก กําหนดโปรแกรมการออกกําลังกายให้
เหมาะสมกับวัย
ข เลือกกิจกรรมการออกกําลังกายตามความนิยม
เป็ นสําคัญ
ค เตรี ยมอุปกรณ์การออกกําลังกายให้เฉพาะ
ผูท้ ี่มีปัญหาสุ ขภาพ
ง ผูท้ ี่มีโรคประจําตัวจะต้องวางแผนการ
ออกกําลังกายให้มากกว่าปกติ

3. อัณฑะในระบบสื บพันธุ์เพศชายมีหน้ าที่
อย่ างไร
ก สร้างตัวอสุ จิ
ข ลําเลียงตัวอสุ จิ
ค เก็บตัวอสุ จิที่เจริ ญเต็มที่
ง หลัง่ สารที่มีฤทธิ์เป็ นด่างอ่อน ๆ
4. ข้ อใดคือวิธีการบํารุงรักษาระบบประสาท
ก มองโลกในแง่ดี
ข มีอารมณ์ขนั อยูเ่ สมอ
ค พักผ่อนอย่างเพียงพอ
ง ถูกทุกข้อ

7. หน่ วยงานใดที่สามารถให้ คาํ ปรึกษาในการ
วางแผนดูแลสุ ขภาพได้ เป็ นอย่ างดี
ก สถานีตาํ รวจ
ข ศูนย์นเรนทร
ค กระทรวงศึกษาธิการ
ง สถานบริ การสาธารณสุข
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8. การวางแผนเลือกกิจกรรมนันทนาการควรยึด
หลักตามข้ อใด
ก เป็ นกิจกรรมที่ปฏิบตั ิแล้วสร้างรายได้
ข เป็ นกิจกรรมที่เป็ นที่นิยมตามยุคสมัย
ค เป็ นกิจกรรมตามความสนใจและความถนัด
ง ข้อ 1 และ 3 ถูก

10. ถ้ าครอบครัวของนักเรียนมีที่อยู่ในวัยเด็กอายุ
5–12 ปี นักเรียนจะวางแผนให้ น้องนอนหลับ
วันละประมาทกีช่ ั่วโมงเพือ่ การมีสุขภาพที่ดี
ก 5–6 ชัว่ โมง
ข 6–7 ชัว่ โมง
ค 8–9 ชัว่ โมง
ง 11–12 ชัว่ โมง

9. บุคคลใดวางแผนการพักผ่อนได้ อย่ างถูกต้ อง
เหมาะสม
ก อิ๋ว นอนหลับวันละ 4 ชัว่ โมง
ข ติ๊ก เล่นเกมคอมพิวเตอร์ทุกคืน
ค เจี๊ยบ ฝึ กเรี ยนดนตรี ในเวลาว่าง
ง ปราย เรี ยนพิเศษหลังเลิกเรี ยนทุกวัน

คะแนนที่ได้

คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบ
ร้ อยละของคะแนน

_____________ ครู ผสู ้ อน
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1: เรียนรู้ ตวั เรา
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบหน้าคําตอบที่ถูกต้อง

1. ส่ วนประกอบของอวัยวะสื บพันธุ์ เพศชาย
ส่ วน ใดช่ วยหลัง่ สารทําลายสภาพการเกิดกรดใน
ท่ อปัสสาวะ
ก อัณฑะ
ข ถุงหุม้ อัณฑะ
ค ต่อมคาวเปอร์
ง ต่อมสร้างนํ้าเลี้ยงอสุ จิ
2. ส่ วนประกอบของอวัยวะสื บพันธุ์เพศหญิงส่ วน
ใดที่เป็ นบริเวณที่ไข่ เข้ าปฏิสนธิกบั อสุ จิ
ก มดลุก
ข รังไข่
ค ช่องคลอด
ง ท่อนําไข่
3. สมองส่ วนใดที่มหี น้ าที่ควบคุมการหายใจ
ก พอนส์
ข ซี รีบรัม
ค ทาลามัส
ง ซีรีเบลลัม
4. ข้ อใดจัดว่ าเป็ นปฏิกริ ิยารีเฟลกซ์
ก การร้องเมื่อเจ็บปวด
ข การหลัง่ นํ้าตาเมื่อเกิดการเสี ยใจ
ค การกระตุกมือหนีทนั ทีเมื่อถูกของร้อน
ง ความสามารถในการแบกตูห้ นัก ๆ หนี เมื่อเกิด
เพลิงไหม้

5. หากสมองส่ วนซีรีบรัมได้ รับการกระทบ
กระเทือนอย่างรุนแรงอาจทําให้ เกิดผลอย่ างไร
ต่ อร่ างกาย
ก ทําให้ความจําเสื่ อม
ข ทําให้หวั ใจเต้นผิดปกติ
ค ทําให้กระดูกสันหลังหัก
ง ทําให้การเคลื่อนไหวช้าลง
6. ฮอร์ โมนใดทําหน้ าที่ควบคุมความเป็ น
กรดเป็ นด่ างในร่ างกายให้ อยู่ในระดับที่
เหมาะสม
ก ไทรอกซิน
ข พาราฮอร์โมน
ค ฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน
ง ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
7. ฮอร์ โมนชนิดใดสร้ างมาจากต่ อมเดียวกัน
ก thyroxin กับ cortisol
ข adrenalin กับ cortisol
ค prolactin กับ adrenalin
ง testosterone กับ thyroxin
8. การวางแผนการออกกําลังกายเพือ่ สุ ขภาพ
ควรคํานึงถึงเรื่องใด
ก ความเหมาะสมในเรื่ องวัย
ข ความเหมาะสมในเรื่ องเพศ
ค ความเหมาะสมกับสภาพร่ างกาย
ง ถูกทุกข้อ

326

9. หากนักเรียนพบความผิดปกติหรือมี
อาการเจ็บป่ วยเกิดขึน้ ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก รี บไปปรึ กษาเพื่อนบ้านทันที
ข รี บไปพบแพทย์เพื่อทําการรักษา
ค ปล่อยไว้เฉย ๆ อีกไม่นานก็หายเอง
ง ไปซื้อยาจากร้านขายยามารับประทาน

10. หน่ วยงานใดไม่ใช่ หน่ วยงานที่ให้ คาํ ปรึกษาใน
การวางแผนดูแลสุ ขภาพ
ก คลินิกในชุมชน
ข มูลนิธิร่วมกตัญญู
ค โรงพยาบาลชุมชน
ง ศูนย์บริ การสาธารณสุข

คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบ
คะแนนที่ได้

ร้ อยละของคะแนน

_____________ ครู ผสู ้ อน
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แบบทดสอบก่ อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2: ชีวติ และครอบครัว
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบหน้าคําตอบที่ถูกต้อง

1. ข้ อใดจัดเป็ นปัจจัยทางสั งคมที่ส่งผลต่ อ
พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
ก การเสพสารเสพติด
ข การไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน
ค การร่ วมงานวันเกิดของเพื่อนสนิท
ง ถูกทุกข้อ
2. ข้ อใดไม่ ใช่ ปัจจัยทางสั งคมที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรม
เสี่ ยงทางเพศ
ก การเช่าที่อยูอ่ าศัยของวัยรุ่ น
ข การนัดพบปะสังสรรค์กลางคืนของวัยรุ่ น
ค การไปเที่ยวต่างจังหวัดของเพื่อนชายและ
หญิง
ง การปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมไทยด้วยการรัก
นวลสงวนตัว
3. ข้ อใดคือค่ านิยมทางเพศที่ไม่ ควรนํามาปฏิบัติ
ก ค่านิยมการอยูก่ ่อนแต่ง
ข ค่านิยมไม่ชิงสุกก่อนห่าม
ค ค่านิยมการรักนวลสงวนตัว
ง ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
4. ผู้หญิงไทยควรยึดถือค่ านิยมใดเพือ่ ป้องกัน
ปัญหาทางเพศ
ก รักนวลสงวนตัว
ข อดเปรี้ ยวไว้กินหวาน
ค ค่าของคนอยูท่ ี่ผลของงาน
ง ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง

5. ใครแสดงออกถึงการมีค่านิยมในเรื่องเพศตาม
วัฒนธรรมไทยที่ถูกต้ อง
ก นุ่น พูดจาสุภาพกับตุย้ เสมอ
ข เอก หยอกล้อเล่นกับผึ้งโดยถูกเนื้อต้องตัว
ค แมน นําเรื่ องของหญิงมาคุยยกย่องในกลุ่ม
เพื่อนชาย
ง ถูกทั้งข้อ 1 และ 3
6. ใครปฏิบัตติ นไม่ ถกู ต้ อง
ก อั้ม พูดด้วยคําพูดที่สุภาพ
ข กิ๊บ แต่งกายตามวัฒนธรรมไทย
ค ตูน โอบกอดเพื่อนหญิงเพื่อข้ามถนน
ง หนิง ไปทัศนศึกษากับเพื่อนที่โรงเรี ยน
7. วัยรุ่นสามารถป้องกันปัญหาทางเพศด้ วยวิธีการ
ที่ยงั่ ยืนได้ อย่ างไร
ก ปฏิบตั ิตามแบบอย่างที่ดี
ข ศึกษาเรื่ องเพศที่ถูกต้อง
ค คบเพื่อนต่างเพศให้นอ้ ยที่สุด
ง พยายามกลับบ้านให้ตรงเวลา
8. การวางตัวของเพศหญิงข้ อใดไม่ ถกู ต้ อง
ก ชื่นชมเพื่อนผูช้ ายที่เป็ นสุ ภาพบุรุษ
ข ตักเตือนเพื่อนผูช้ ายด้วยความจริ งใจ
ค สนทนากับเพื่อนผูช้ ายที่รู้สึกไม่ชอบ
ให้นอ้ ยที่สุด
ง เอาใจใส่เพื่อนผูช้ ายด้วยการมีน้ าํ ใจ
ให้กนั ตามโอกาสที่เหมาะสม
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9. “ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์”
นักเรียนคิดว่ าเป็ นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่
เพราะเหตุใด
ก ไม่ถูกต้อง เพราะถือว่าเป็ นการทําหมันซึ่งเป็ น
บาป
ข ไม่ถูกต้อง เพราะทําให้ฝ่ายชายรักฝ่ ายหญิง
ค ถูกต้อง เพราะเป็ นแฟชัน่ ที่วยั รุ่ นชายกําลัง
นิยม ใครไม่ใช้ถือว่าเชย
ง ถูกต้อง เพราะเป็ นการป้ องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

คะแนนที่ได้

10. สิ่ งใดที่วยั รุ่ นควรยึดเป็ นหลักในการป้ องกันการ
มีเพศสั มพันธ์ ในวัยเรียน
ก ความเชื่อใจในคนรัก
ข ข้อตกลงของกลุ่มเพื่อน
ค ศักดิ์ศรี และคุณค่าในตนเอง
ง หลักปฏิบตั ิในหนังสื อเพศศึกษา

คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบ
ร้ อยละของคะแนน

_____________ ครู ผสู ้ อน
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2: ชีวติ และครอบครัว
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบหน้าคําตอบที่ถูกต้อง

1. ข้ อใดจัดเป็ นปัจจัยทางสั งคมที่ส่งผลต่ อ
พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศมากที่สุด
ก การเช่าที่อยูอ่ าศัยอยูก่ บั ญาติ
ข การเช่าที่อยูอ่ าศัยอยูอ่ ย่างอิสระ
ค การเช่าที่อยูอ่ าศัยอยูก่ บั ครอบครัว
ง การเช่าที่อยูอ่ าศัยอยูก่ บั เพื่อนสนิท

5. ใครแสดงออกถึงการมีค่านิยมในเรื่องเพศตาม
วัฒนธรรมไทยที่ไม่ ถกู ต้ อง
ก นุ่น พูดจาสุภาพกับตุย้ เสมอ
ข เอก หยอกล้อผึ้งโดยถูกเนื้อต้องตัว
ค แมน นําเรื่ องของหญิงมายกย่องในกลุ่ม
ง หนิง ไปทัศนศึกษากับเพื่อนที่โรงเรี ยน

2. นักเรียนจะป้ องกันตนเองไม่ ให้ เกิดปัญหา
ทางด้ านพฤติกรรมทางเพศจากการนัดพบปะ
สั งสรรค์ กลางคืนกับกลุ่มเพือ่ นได้ อย่างไร
ก ไม่คบเพื่อนที่ชอบนัดพบปะสังสรรค์
ข ปฏิเสธการไปเลี้ยงสังสรรค์กบั เพื่อน ๆ
ค รี บกลับบ้านก่อนที่จะมีการปิ ดงานสังสรรค์
ง เข้าร่ วมทุกครั้งแต่มีการปฏิเสธเครื่ องดื่มที่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮลส์โดยเด็ดขาด

6. “การที่ผ้ หู ญิงให้ ผ้ ชู ายถูกเนือ้ ต้ องตัวได้ โดยง่ าย
เป็ นสิ่ งที่ไม่ เหมาะสม”
จากข้ อความดังกล่ าวนักเรียนมีความคิดเห็นตาม
ข้ อใด
ก เห็นด้วย เพราะเป็ นสาเหตุของการถูก
ประณามจากสังคม
ข เห็นด้วย เพราะเป็ นสาเหตุของการเกิดปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ได้
ค ไม่เห็นด้วย เพราะเป็ นเรื่ องปกติในสังคม
ปั จจุบนั ถือว่าไม่ได้เสี ยหาย
ง ไม่เห็นด้วย เพราะสังคมยุคปัจจุบนั ผูห้ ญิงและ
ผูช้ ายมีความเท่าเทียมกัน

3. วัฒนธรรมตะวันตกในเรื่องใดที่เป็ นปัจจัยทาง
สั งคมที่มผี ลต่ อการมีพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
ก การเคารพสิ ทธิ ซ่ ึงกันและกัน
ข การคบเพื่อนต่างเพศอย่างอิสระ
ค การมีค่านิยมการรักนวลสงวนตัว
ง ความเท่าเทียมกันทางเพศในชายและหญิง
4. ค่ านิยมตามข้ อใดทีเ่ พศหญิงควรยึดถือปฏิบัตใิ น
การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยเรียน
ก รักนวลสงวนตัว
ข อดเปรี้ ยวไว้กินหวาน
ค ค่าของคนอยูท่ ี่ผลของงาน
ง ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง

7. ข้ อใดคือค่ านิยมทางเพศที่ไม่ ควรนํามาปฏิบัติ
ก ค่านิยมการอยูก่ ่อนแต่ง
ข ค่านิยมไม่ชิงสุกก่อนห่าม
ค ค่านิยมการรักนวลสงวนตัว
ง ค่านิยมความเสมอภาคทางเพศ
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8. เพราะเหตุใดการเช่ าอาศัยอยู่ในหอพักอิสระของ
วัยรุ่นเป็ นปัจจัยเสี่ ยงที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรมเสี่ ยง
ทางเพศได้ ง่าย
ก เพราะขาดการดูแลจากผูใ้ หญ่
ข เพราะทําให้วยั รุ่ นชายและหญิงอยู่
ใกล้ชิดกันได้ง่าย
ค เพราะวัยรุ่ นสามารถทําในสิ่ งที่ตนเอง
ต้องการได้อย่างอิสระ
ง ถูกทุกข้อ

9. “การจัดงานพบปะสังสรรค์ของวัยรุ่ นมักทําให้
วัยรุ่ นหญิงเสี ยตัวได้ง่าย”
นักเรียนมีความคิดเห็นอย่ างไรกับข้ อความ
ดังกล่ าว
ก เห็นด้วย เพราะวัยรุ่ นชายและหญิงสามารถ
พบปะกันได้อย่างอิสระ
ข ไม่เห็นด้วย เพราะสาเหตุของการเสี ยตัวของ
วัยรุ่ นหญิงไม่ได้เกิดจากงานพบประสังสรรค์
เท่านั้น
ค เห็นด้วย เพราะงานพบปะสังสรรค์มกั จะมี
เครื่ องดื่มมึนเมา เพศหญิงจึงอาจตกเป็ นเหยือ่
ทางเพศของเพื่อนได้
ง ไม่เห็นด้วย เพราะถ้าวัยรุ่ นหญิงวางตัวได้
ถูกต้อง ไม่ดื่มสุ รา และรักนวลสงวนตัว
งานพบปะสังสรรค์ก็ไม่ ทําให้เกิดปั ญหาได้

10. ข้ อใดเป็ นวัฒนธรรมตะวันตกในเรื่องเพศที่เป็ นปัจจัยเสี่ ยงทางเพศของวัยรุ่นมากที่สุด
ก การกล้าคิด กล้าแสดงออก
ข การคบเพื่อนต่างเพศอย่างอิสระ
ค ความเท่าเทียมทางเพศในชายและหญิง
ง การให้ความรู้ในเรื่ องเพศศึกษาผ่านสื่ อโดยเปิ ดเผย

คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบ
คะแนนที่ได้

ร้ อยละของคะแนน

_____________ ครู ผสู ้ อน
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แบบทดสอบก่ อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3: ใส่ ใจสุ ขภาพ
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบหน้าคําตอบที่ถูกต้อง

1. ข้ อใดไม่ เกี่ยวข้ องกับงานสาธารณสุ ขชุ มชน
ก การป้ องกันโรค
ข การฟื้ นฟูสภาพ
ค การรักษาพยาบาล
ง การระดมเงินทุนทางสุขภาพ
2. ข้ อใดคือบทบาทของวัยรุ่นต่ อการพัฒนา
งานสาธารณสุ ขชุ มชน
ก รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยในชุมชน
ข กําหนดแผนงานสาธารณสุ ขชุมชน
ค ร่ วมในกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ง ถูกทุกข้อ
3. ข้ อใดมีความสั มพันธ์ กบั งานสาธารณสุ ข
ชุ มชนมากที่สุด
ก การควบคุมโรค
ข การระวังภัยพิบตั ิ
ค การส่งเสริ มอาชีพ
ง การป้ องกันมลพิษ
4. ข้ อใดหมายถึงระบบสุ ขภาพภาคประชาชน
ก การจัดสรรองค์ความรู้ทางสุขภาพสู่
ประชาชน
ข การร่ วมกันดูแลสุ ขภาพของคนใน
ชุมชนและรัฐบาล
ค ระบบการสร้างเสริ มสุขภาพ การป้ องกันโรค
ในชุมชน
ง การจัดการงานสาธารณสุขมูลฐานอย่าง
เป็ นระบบโดยความร่ วมมือของคนใน
ชุมชน

5. ถ้ านักเรียนเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บ้าน จะต้ องแสดงบทบาทการ
สร้ างเสริมพัฒนางานสาธารณสุ ขชุ มชน
อย่างไร
ก เป็ นแบบอย่างที่ดีทางสุ ขภาพ
ข เผยแพร่ ความรู้ทางสุ ขภาพแก่คนใน
ชุมชน
ค ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขและชาวบ้าน
ง ถูกทุกข้อ
6. บุคคลในข้ อใดต่ อไปนีเ้ ป็ นวัยรุ่นที่เข้ าร่ วม
สร้ างเสริมพัฒนางานสาธารณสุ ขในชุ มชน
มากที่สุด
ก อาร์ม ตั้งใจศึกษาและสอบวิชาสุ ขศึกษา
ให้ผา่ น
ข ต้าร์ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีทางสุ ขภาพ
ค เหมี่ยว ร่ วมเล่นกีฬาเพื่อสุ ขภาพกับกลุ่มเพื่อน
ในชุมชน
ง เก่ง ร่ วมกับคนในชุมชนทําความสะอาดถนน
และพื้นที่สาธารณะ
7. ข้ อใดหมายถึงสมรรถภาพทางกาย
ก ความสามารถในการเคลื่อนไหวของบุคคล
ข ความสามารถในการดําเนินชีวิตของบุคคล
ค ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของบุคคล
ง ความสามารถในการประกอบกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันอย่างกระฉับกระเฉงของบุคคล
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8. “การออกกําลังกายโดยใช้ แรงต้ าน จํานวนครั้ ง
ในการปฏิบัติมาก จํานวนชุดในการปฏิบัติน้อย”
ข้ อความข้ างต้ นเป็ นหลักในการสร้ างเสริม
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
ในด้ านใด
ก การสร้างเสริ มองค์ประกอบของร่ างกาย
ข การสร้างเสริ มความอดทนของกล้ามเนื้อ
ค การสร้างเสริ มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ง การสร้างเสริ มความอ่อนตัวและยืดหยุน่ ของ
กล้ามเนื้อ

คะแนนที่ได้

9. ใครเลือกปฏิบัตกิ จิ กรรมที่เหมาะนํามาใช้
สร้ างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ได้
ถูกต้ อง
ก อ้น ออกกําลังกายด้วยการว่ายนํ้าทุกวัน
ข ต้น ออกกําลังกายด้วยการวิ่งทางไกลทุกวัน
ค วัน ออกกําลังกายด้วยการยกดัมเบลทุกวัน
ง ซัน ออกกําลังกายด้วยการยืนเขย่งปลายเท้า
ทุกวัน
10. ข้ อใดจัดเป็ นกิจกรรมสร้ างเสริมปฏิกริ ิยา
ตอบสนอง
ก การดึงข้อ
ข การวิ่งสลับฟันปลา
ค การเดินบนคานทรงตัว
ง การร่ วมเล่นเกมแข่งส่งลูก

คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบ
ร้ อยละของคะแนน

_____________ ครู ผสู ้ อน
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3: ใส่ ใจสุ ขภาพ
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบหน้าคําตอบที่ถูกต้อง

1. ข้ อใดจัดเป็ นงานสาธารณสุ ขชุ มชน
ก การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ข การผลิตเจ้าหน้าที่ทนั ตกรรม
ค การผลิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ง การระดมเงินทุนทางสุ ขภาพ
2. ถ้ านักเรียนเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บ้าน จะต้องแสดงบทบาทการ
สร้ างเสริมพัฒนางานสาธารณสุ ขชุ มชน
อย่ างไร
ก เป็ นแบบอย่างที่ดีทางสุ ขภาพ
ข เผยแพร่ ความรู้ทางสุ ขภาพแก่คนในชุมชน
ค ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และชาวบ้าน
ง ถูกทุกข้อ
3. ข้ อใดคือแนวทางการเข้ าร่ วมพัฒนางาน
สาธารณสุ ขในโรงเรียนของวัยรุ่นที่ชัดเจน
ที่สุด
ก ช่วยรักษาความสะอาดโรงเรี ยน
ข เป็ นอาสาสมัครสาธารณสุ ขในโรงเรี ยน
ค บันทึกผลการปฏิบตั ิงานสาธารณสุข
ส่งครู ทุกเดือน
ง ดูแลสุขภาพตามคําแนะนําของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
4. ข้ อใดคือบทบาทของวัยรุ่นต่ อการพัฒนา
งานสาธารณสุ ขชุ มชน
ก รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยในชุมชน
ข กําหนดแผนงานสาธารณสุ ขชุมชน
ค ร่ วมในกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ
ง ถูกทุกข้อ

5. ข้ อใดไม่ จัดเป็ นการแสดงบทบาทของ
วัยรุ่นในการเข้ าร่ วมโครงการพัฒนาระบบ
ข้ อมูลข่ าวสารในชุ มชน
ก รวบรวมข้อมูลในชุมชน
ข เปิ ดเวทีประชาคมหมู่บา้ น
ค จัดอบรมป้ องกันโรคระบาดในชุมชน
ง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
6. ข้ อใดคือความหมายของกิจกรรมสร้ าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย
ก การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ
ข การเคลื่อนไหวร่ างกายที่ถูกอิริยาบถ
ค รู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิที่ส่งผลต่อ
สมรรถภาพทางกาย
ง ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง
7. ก่อนการวางแผนโปรแกรมสร้ างเสริม
สมรรถภาพทางกายควรปฏิบัตสิ ิ่ งใด
ต่ อไปนี้
ก ศึกษาข้อมูล
ข ตรวจสุ ขภาพ
ค ปรึ กษาพ่อแม่
ง จัดเตรี ยมอุปกรณ์
8. ข้ อใดคือระยะเวลาที่ใช้ ในการฝึ กกิจกรรม
สร้ างเสริมสมรรถภาพทางกาย
ก 10–15 นาที
ข 15–20 นาที
ค 20–30 นาที
ง เวลาเท่าใดก็ได้ตามความสะดวก
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9. ข้ อใดคือรูปแบบกิจกรรมสร้ างเสริม
สมรรถภาพทางกาย โดยใช้ กจิ กรรมการ
ออกกําลังกายแบบแอโรบิก
ก ดันพื้น
ข วิง่ เหยาะ
ค กระโดดเชือก
ง ถูกทั้งข้อ ข และ ค

10. ถ้ านักเรียนมีปัญหากล้ามเนือ้ ขาอ่อนแรง
ควรสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายด้ วย
ท่ าการฝึ กในข้ อใด
ก ท่าดันพื้น
ข ท่านัง่ งอตัว
ค ท่านอนยกตัว
ง ท่าก้มตัวสลับขา

คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบ
คะแนนที่ได้

ร้ อยละของคะแนน

_____________ ครู ผสู ้ อน
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แบบทดสอบก่ อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4: ชีวติ ปลอดภัย
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบหน้าคําตอบที่ถูกต้อง

1. เฮโรอีนจัดอยู่ในยาเสพติดให้ โทษประเภทใด
ก ประเภท 1
ข ประเภท 2
ค ประเภท 3
ง ประเภท 4
2. ถ้ าหากนักเรียนทราบแหล่งการซื้อและขาย
ยาเสพติด นักเรียนควรทําอย่ างไรจึงจะ
ปลอดภัยที่สุด
ก แจ้งตํารวจ
ข เล่าให้เพื่อนฟัง
ค ทําเฉย ๆ ไม่ให้มีพิรุธ
ง ชวนเพื่อนไปสังเกตการณ์และแอบถ่ายรู ป
3. ถ้ าหากนายสมชายถูกจับและตรวจพบเฮโรอีน
จํานวน 200 กรัมเนื่องจากเป็ นผู้รับจ้ างจําหน่ าย
สารเสพติดให้ นายบี นายสมชายจะได้ รับโทษ
ตามข้ อใด
ก ประหารชีวิต
ข จําคุกตลอดชีวิต
ค จําคุกตั้งแต่ 10 ถึง 30 ปี
ง ข้อ ก และ ข ถูก
4.ถ้ าชุ มชนของนักเรียนไม่ มีกระบวนการสร้ างเสริม
ความปลอดภัยเกิดขึน้ ในชุ มชนจะส่ งผลอย่ างไร
เป็ นสํ าคัญ
ก เกิดโรคระบาด
ข เศรษฐกิจตกตํ่า
ค เกิดอุบตั ิภยั ได้ง่าย
ง ถูกทุกข้อ

5. สิ่ งสํ าคัญที่ทําให้ เกิดกระบวนการสร้ างเสริมความ
ปลอดภัยในชุ มชนคืออะไร
ก การระดมหาเงินทุน
ข การทําบัญชีรายรับรายจ่าย
ค การบริ หารของผูน้ าํ โครงการ
ง ความร่ วมมือของคนในชุมชน
6. ข้ อใดคือแนวทางสํ าคัญในการสร้ างเสริม
ความปลอดภัยในชุ มชน
ก การประเมินผลการปฏิบตั ิงานในกลุ่ม
ข การหาเงินและสิ่ งของบริ จาคจากเอกชน
ค สร้างแนวร่ วมทางสุ ขภาพและความ
ปลอดภัย
ง การจัดลําดับการบริ หารและหน้าที่อย่าง
ชัดเจน
7. สภาพแวดล้อมในลักษณะใดอาจทําให้ เกิด
อุบัตภิ ัยในชุ มชนได้
ก ถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อ
ข มีอาคารพาณิ ชย์ที่เป็ นตึกสูง
ค มีของวางเกะกะไม่เป็ นระเบียบ
ง ถูกทั้งข้อ ก และ ค
8. ข้ อใดไม่ มีความสั มพันธ์ กบั กระบวนการ
สร้ างเสริมความปลอดภัยในชุ มชน
ก ชุมชนเกิดความปลอดภัย
ข ระบบเฝ้ าระวังภัยอันตราย
ค การส่งเสริ มด้านสุขภาพจิต
ง การให้ความร่ วมมือของคนในชุมชน
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9. ยาประเภทใดควรรับประทานหลังอาหารทันที
ก ยานอนหลับ
ข ยาแอสไพริ น
ค ยาพาราเซตามอล
ง ยาคลอเฟนิรามีน

10. ข้ อใดไม่ ใช่ ธรณีพบิ ัตภิ ัย
ก นํ้าท่วม
ข คลื่นสึ นามิ
ค แผ่นดินไหว
ง ภูเขาไฟระเบิด

คะแนนที่ได้

คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบ
ร้ อยละของคะแนน

_____________ ครู ผสู ้ อน
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4: ชีวติ ปลอดภัย
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบหน้าคําตอบที่ถูกต้อง

1. ข้ อใดหมายถึงกระบวนการสร้ างเสริม
ความปลอดภัยในชุ มชน
ก การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นความปลอดภัย
ในชุมชน
ข วิธีการคัดเลือกผูน้ าํ ในการสร้างความ
ปลอดภัยในชุมชน
ค ลําดับการดําเนินงานเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชุมชน
ง การอบรมและเผยแพร่ ความรู้ดา้ น
ความปลอดภัยของชุมชน
2. ข้ อใดคือโครงการความปลอดภัยของ
องค์ การอนามัยโลก ซึ่งใช้ หลักกระบวน
การสร้ างเสริมความปลอดภัยในชุ มชน
ก ชุมชนสุ ขภาพดี
ข ชุมชนปลอดภัย
ค ชุมชนคนคุณภาพ
ง ชุมชนสร้างเสริ มสุขภาพ
3. กระบวนการสร้ างเสริมความปลอดภัยใน
ชุ มชนมีความสํ าคัญอย่างไร
ก ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข เกิดจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในชุมชน
ค เกิดความร่ วมมือในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน
ง ถูกทุกข้อ
4. ควรทําการประเมินผลการดําเนินงาน ป้องกัน
อุบัตภิ ัยในระยะเวลาใด
ก ก่อนการดําเนินงาน
ข ระหว่างการดําเนินงาน
ค หลังเสร็ จสิ้ นการดําเนินงาน
ง ประเมินผลเป็ นระยะระหว่างดําเนินการ

5. การดําเนินโครงการใดโครงการหนึ่งใน
การแก้ ไขปัญหาความไม่ ปลอดภัยใน
ชุ มชนจะไม่ ประสบผลสํ าเร็จ ถ้ าขาดปัจจัย
ในข้ อใดเป็ นสํ าคัญ
ค ความร่ วมมือ
ก เงินทุน
ข องค์ความรู ้ ง การประเมินผล
6. บุคคลใดมีความตระหนักในความ
ปลอดภัยมากที่สุด
ก โสภา ข้ามถนนตรงทางข้ามที่กาํ หนด
ข เอกชัย เล่นกีฬาตามความถนัดของ
ตนเอง
ค สุพจน์ ซ้อนรถจักรยานยนต์กบั เฉพาะ
คนรู ้จกั
ง สมาพร นัง่ รถประจําทางเฉพาะสายที่
เคยนัง่ เท่านั้น
7. ข้ อใดไม่ ใช่ หน่ วยงานที่ให้ คาํ ปรึกษาและ
ให้ ความช่ วยเหลือด้ านความปลอดภัย
ก สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ข สํานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร
ค กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ง สํานักงานคณะกรรมการป้ องกัน
อุบตั ิภยั แห่งชาติ
8. ข้ อมูลพืน้ ฐานในข้ อใดไม่ ใช่ ข้อมูลใน
ขั้นตอนของการสํ ารวจปัญหา
ก อาชีพของคนในชุมชน
ข สถิติการเกิดอาชญากรรมในชุมชน
ค ประวัติการติดสารเสพติดของคนใน
ชุมชน
ง สถิติการประสบอุบตั ิเหตุจากโรงพยาบาล
ชุมชน
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9. ข้ อใดคือแนวทางการป้ องกันปัญหาความ
รุนแรงในสั งคมโดยระดับบุคคลและ
ครอบครัว
ก สร้างค่านิยมการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง
ข จัดหน่วยงานแนะนําปัญหาชีวิตและ
ครอบครัว
ค บรรจุหลักสูตรการสอนเรื่ องการ
ป้ องกันปัญหาความรุ นแรง
ง แก้ไขกฎหมายให้มีความเสมอภาคกัน
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง

10. ข้ อใดจัดเป็ นธรณีพบิ ัตภิ ัย
ก นํ้าท่วม
ข ฝนตกหนัก
ค ไฟไหม้ป่า
ง แผ่นดินทรุ ดตัว
คะแนนที่ได้ จากการทดสอบ
คะแนนที่ได้

ร้ อยละของคะแนน

_____________ ครู ผสู ้ อน
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แบบทดสอบก่ อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5: เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบหน้าคําตอบที่ถูกต้อง

1. การนําหลักวิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวมาใช้
ในการเล่นกีฬามีประโยชน์ อย่ างไร
ก ป้ องกันการเกิดโรคติดต่อ
ข ทําให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่ วยง่าย
ค เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของการเผา
ผลาญอาหาร
ง ป้ องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและ
การเคลื่อนไหวที่ผดิ ลักษณะ
2. การเคลือ่ นที่ของลูกโบว์ ลงิ ตามลู่วงิ่ จัดเป็ นการ
เคลือ่ นไหวในรูปแบบใด
ก การเคลื่อนไหวเชิงมุม
ข การเคลื่อนไหวเชิงเส้น
ค การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน
ง ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง
3. หลักการทั่วไปของวิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหว
เกิดจากองค์ ความรู้ในเรื่องใดเป็ นสํ าคัญ
ก การเคลื่อนไหวทางกลศาสตร์
ข การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน
ค การเคลื่อนไหวทางร่ างกายมนุษย์
ง ข้อ ก และ ค ถูก
4. นักเรียนควรปฏิบัตติ นตามข้ อใดเพือ่ เป็ นการช่ วย
เพิม่ ประสิ ทธิภาพในการรับลูกเสิ ร์ฟในกีฬา
แบดมินตัน
ก ฝึ กเล่นเกมแบดมินตัน
ข นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
ค ฝึ กซ้อมการรับลูกเสิ ร์ฟเป็ นประจํา
ง รับประทานอาหารเสริ มที่ช่วยบํารุ งสายตา

5. ข้ อใดเป็ นทักษะแรกที่ผ้เู ริ่มเล่นในกีฬาตะกร้ อ
ลอดห่ วงควรฝึ กหัดครั้งแรก
ก ทักษะการโยนลูกเริ่ มเล่น
ข ทักษะการเล่นตะกร้อลอดห่วง
ค ทักษะท่าการยืนเตรี ยมความพร้อม
ง ทักษะการเล่นตะกร้อลอดห่วงในท่าพลิก
แพลง
6. การเคลือ่ นไหวแบบ rotation motion เป็ น
การเคลือ่ นไหวในลักษณะใด
ก การเคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง
ข การเคลื่อนไหวอยูน่ อกแกนกลางของวัตถุ
ค การเคลื่อนไหวข้ามหรื อซ้อนอยูบ่ น
แกนกลาง
ง การเคลื่อนไหวรอบจุดศูนย์กลางของการ
หมุน
7. นักเรียนควรปฏิบัตติ นอย่ างไรเพือ่ ให้ เป็ นนักกีฬา
ที่ดี
ก ฝึ กซ้อมกีฬาเป็ นประจํา
ข จ้างผูฝ้ ึ กสอนมาสอนตัวต่อตัว
ค แอบไปซ้อมกีฬาคนเดียว ไม่บอกเพื่อน
ง ซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ
8. การแข่ งขันแบดมินตัน นักกีฬาเอและนักกีฬาบีม
คะแนนเสมอกันที่ 20 คะแนน ถ้ าหากนักกีฬาบี
ต้ องการเป็ นผู้ชนะต้ องทําคะแนนเท่ าไร
ก 21 คะแนน
ข 22 คะแนน
ค 23 คะแนน
ง 24 คะแนน
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9. การแข่ งขันกีฬาตะกร้ อลอดห่ วง ถ้ ามีการเล่น
ผิดพลาดเกิดขึน้ ควรปฏิบัตติ นอย่ างไร
ก ต่อว่าผูร้ ่ วมทีมคนอื่น
ข โมโหและแสดงอาการโกรธ
ค ไม่สนใจและตั้งใจเล่นต่อไป
ง กล่าวคําขอโทษแก่ผรู ้ ่ วมทีม

คะแนนที่ได้

10. ถ้ าหากเพือ่ นของนักเรียนไม่กล้าแสดงออก
ในขณะปฏิบัตกิ จิ กรรมสร้ างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย ในฐานะที่นักเรียนเป็ นหัวหน้ ากลุ่ม
ควรปฏิบัตติ นอย่างไร
ก ให้กาํ ลังใจเพื่อน
ข ไม่พดู กับเพื่อนคนนั้น
ค บอกเพื่อนคนอื่นว่าไม่ตอ้ งสนใจ
ง ไม่สนใจเพื่อนและปฏิบตั ิกิจกรรมต่อไป

คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบ
ร้ อยละของคะแนน

____________ ครู ผสู ้ อน
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5: เพิม่ พูนทักษะการเคลือ่ นไหว
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบหน้าคําตอบที่ถูกต้อง

1. ข้ อใดแสดงถึงวิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหว
ก การเลือกรู ปแบบกีฬาตามรู ปร่ างของ
นักกีฬา
ข การทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักกีฬาอย่างสมํ่าเสมอ
ค การนําทฤษฎีของนิวตันมาใช้เพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการเคลื่อนไหว
ง ถูกทั้งข้อ ก และ ข
2. ประโยชน์ ที่นักกีฬาจะได้ รับเมือ่ นําความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวมาใช้ ใน
การเล่ นกีฬาคืออะไร
ก ความมีน้ าํ ใจนักกีฬา
ข ความพึงพอใจในการเล่น
ค ความสามัคคีในหมู่นกั กีฬา
ง ความเป็ นเลิศในการแข่งขัน
3. กีฬาประเภทใดใช้ หลักการของทฤษฎี
ความสมดุลมากที่สุด
ก ว่ายนํ้า
ข ฟุตบอล
ค ยิมนาสติก
ง วอลเลย์บอล
4. ในขณะที่นักเรียนกระโดดตบลูกวอลเลย์บอล
ถ้ าต้ องการให้ ตนเองลงสู่ พนื้ อย่ างมัน่ คง ไม่
เสี ยหลักล้มต้ องปฏิบัติตามข้ อใด
ก ใช้ฝ่าเท้าลงเต็มฝ่ าเท้า
ข กางแขนออกขนานกับพื้น
ค กระโดดเท้าชิดกันทั้ง 2 ข้าง
ง พยายามพยุงลําตัวให้ต้ งั ตรง

5. ถ้ านักเรียนต้ องการทรงตัวได้ ดีขณะ
เล่นกีฬาประเภทต่ าง ๆ ต้ องนําทฤษฎี
ในเรื่องใดมาใช้
ก โมเมนตัม
ข ความสมดุล
ค ความเสี ยดทาน
ง กฎของความเฉื่อย
6. เมือ่ เปรียบเทียบอวัยวะของร่ างกายที่
ทําหน้ าที่ในการเคลือ่ นไหวกับหลักการ
ของคานแล้ว อวัยวะใดต่ อไปนีเ้ ปรียบได้
กับตัวคาน
ก ข้อต่อ
ข กระดูก
ค นํ้าหนักของกระดูก
ง แรงดึงของกล้ามเนื้อที่เกิดจากการหดตัว
7. กติกาการแข่ งขันกีฬาตะกร้ อลอดห่ วงสากล
กําหนดเวลาที่ใช้ ในการแข่ งขันทีมละกีน่ าที
ก 15 นาที
ข 20นาที
ค 25นาที
ง 30 นาที
8. การแข่ งขันกีฬาตะกร้ อลอดห่ วงกรณีที่ทีม
แข่ งขันมีคะแนนเท่ ากันทีมใดจะเป็ นฝ่ ายชนะ
ก ทีมที่มีผเู ้ ล่นน้อยกว่า
ข ทีมที่ใช้ท่าเล่นยากกว่า
ค ทีมที่ได้คะแนนสูงสุ ดก่อน
ง ทีมที่หยุดการเล่นระหว่างการแข่งขันน้อย
กว่า
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9. การแข่ งขันกีฬาแบดมินตันประเภทคู่ ถ้ าคู่มี
การ เล่นผิดพลาดเกิดขึน้ ควรปฏิบัตอิ ย่างไร
ก ต่อว่าคู่
ข โมโหและแสดงอาการโกรธ
ค ไม่สนใจและตั้งใจเล่นต่อไป
ง กล่าวคําให้กาํ ลังใจและเล่นต่อไป

คะแนนที่ได้

10. ข้ อใดกล่ าวไม่ ถกู ต้ องเกีย่ วกับการเล่นกีฬา
แบดมินตัน
ก ถ้ามี 20 คะแนนเท่ากัน ฝ่ ายที่ได้ 21 คะแนน
ก่อนเป็ นฝ่ ายชนะ
ข ถ้ามี 29 คะแนนเท่ากัน ฝ่ ายที่ได้ 30 คะแนน
ก่อนเป็ นฝ่ ายชนะ
ค ผูเ้ ล่นจะเปลี่ยนข้างเล่นหลังจบเกมที่ 1 หรื อ
ก่อนเรี มเล่นเกมที่ 3
ง ฝ่ ายที่ชนะการเสี่ ยงมีสิทธิ์ เลือกส่งลูกหรื อ
รับลูกก่อนหรื อเริ่ มการเล่นจากสนามข้าง
ใดข้างหนึ่ง

คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบ
ร้ อยละของคะแนน

____________ ครู ผสู ้ อน

7
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แบบทดสอบปลายภาค รายวิชาพืน้ ฐานสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ตอนที่ 1
คําชี แ้ จง: เขียนเครื่ องหมาย

ล้อมรอบหน้าคําตอบที่ถูกต้อง

1. ข้ อใดคือคําจํากัดความของเนือ้ เยือ่
ก กลุ่มเซลล์ที่ร่วมกันทําหน้าที่เฉพาะอย่าง
ข เนื้อเยือ่ ที่ร่วมกันทําหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค อวัยวะหลาย ๆ อวัยวะที่ทาํ งานประสานกัน
ง ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง
2. ข้ อใดคือองค์ ประกอบของระบบประสาท
ก สมอง
ค ไขสันหลัง
ข เส้นประสาท ง ถูกทุกข้อ
3. บุคคลใดเสี่ ยงต่ อการเป็ นโรคสมองเสื่ อมมาก
ที่สุด
ก ตุม้ นอนหลับวันละ 8 ชัว่ โมง
ข โต้ง ชอบดื่มสุ ราสังสรรค์กบั เพื่อน ๆ
ค ตู่ รับประทานวิตามินบี 1 เป็ นประจํา
ง เต้ย คลายเครี ยดด้วยการออกกําลังกาย
4. อวัยวะหลาย ๆ อวัยวะทํางานประสานกัน
เรียกว่ าอะไร
ก เซลล์
ค อวัยวะ
ข ระบบ
ง เนื้อเยือ่
5. การเคลือ่ นไหวลูกตาและม่ านตาจะถูก
ควบคุมโดยสมองส่ วนใด
ก สมองส่วนหน้า
ข สมองส่วนท้าย
ค สมองส่วนกลาง
ง ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง

6. ข้ อใดไม่ ใช่ องค์ ประกอบของระบบสื บพันธุ์ใน
เพศชาย
ก มดลูก ค ถุงหุ ม้ อัณฑะ
ข อัณฑะ ง ต่อมลูกหมาก
7. ใครบอกหน้ าที่ของมดลูกได้ ถูกต้อง
ก วันชัย กล่าวว่ามดลูกผลิตไข่ในเพศหญิง
ข สุ ดา กล่าวว่ามดลูกสร้างฮอร์โมนเพศหญิง
ค สมาพร กล่าวว่ามดลูกเป็ นที่ฝังตัวของไข่ที่
ได้รับการผสมแล้ว
ง วิชุดา กล่าวว่ามดลูกเป็ นทางผ่านของไข่ที่
ออกจากรังไข่เข้าสู่มดลูก
8. ข้ อใดคือองค์ ประกอบของระบบประสาท
ก สมอง ท่อปัสสาวะ และไขสันหลัง
ข สมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท
ค รังไข่ มดลูก และกระเพาะปัสสาวะ
ง อัณฑะ ต่อมลูกหมาก และเส้นประสาท
9. ระบบประสาทอัตโนมัตจิ ะควบคุมการ
ทํางานในข้ อใด
ก การกะพริ บตา
ข การเคี้ยวอาหาร
ค การหลัง่ นํ้าย่อย
ง การเคลื่อนไหวร่ างกาย
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10. ต่ อมชนิดใดที่ทําหน้ าที่หลัง่ สารไปหล่อลื่น
ท่ อปัสสาวะในขณะที่เกิดการกระตุ้นทางเพศ
ก ต่อมไทมัส
ข ต่อมคาวเปอร์
ค ต่อมลูกหมาก
ง ต่อมสร้างนํ้าเลี้ยงอสุ จิ
11. ฮอร์ โมนในข้ อใดที่สร้ างมาจากต่ อม
หมวกไต
ก ไทรอกซิน
ข เอสโทรเจน
ค อะดรี นาลิน
ง โพรเจสเทอโรน
12. ฮอร์ โมนชนิดใดสร้ างมาจากต่ อมเดียวกัน
ก thyroxin กับ cortisol
ข adrenalin กับ cortisol
ค prolactin กับ adrenalin
ง testosterone กับ thyroxin
13. ถ้ าหากต่ อมที่อยู่ในตับอ่ อนไม่สามารถสร้ าง
ฮอร์ โมนอินซูลนิ จะทําให้ เกิดโรคใด
ก โรคหัวใจ
ข โรคมะเร็ ง
ค โรคคอพอก
ง โรคเบาหวาน
14. ควรปฏิบัตติ ามข้ อใดเพือ่ ให้ ระบบต่ อมไร้ ท่อมี
ประสิ ทธิภาพ
ก ลดอาหารที่มีรสหวานจัด
ข ดื่มนํ้าในปริ มาณที่เพียงพอ
ค งดเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ง ถูกทุกข้อ

15. ข้ อใดไม่ ใช่ หลักการวางแผนการออกกําลังกายที่ถูกต้ อง
ก กําหนดโปรแกรมการออกกําลังกาย
ข ในกรณี ที่มีโรคประจําตัว ควรปรึ กษาแพทย์
ก่อนการออกกําลังกาย
ค เลือกกิจกรรมการออกกําลังกายตาม
ความพึงพอใจของตนเองเป็ นสําคัญ
ง เตรี ยมอุปกรณ์การออกกําลังกายให้
เหมาะสมกับชนิดของการออกกําลังกาย
16. บุคคลใดวางแผนการพักผ่อนได้ อย่ าง
ถูกต้ องเหมาะสม
ก ขวัญ นอนหลับวันละ 4 ชัว่ โมง
ข ทราย เรี ยนพิเศษหลังเลิกเรี ยนทุกวัน
ค บอย เล่นเกมคอมพิวเตอร์ทุกวันหลัง
เลิกเรี ยน
ง อ้อย ฝึ กเรี ยนดนตรี หลังเลิกจากการ
เรี ยนหนังสื อ
17. การวางแผนการออกกําลังกายเพือ่ สุ ขภาพ
ควรคํานึงถึงเรื่องใด
ก ความเหมาะสมในเรื่ องวัย
ข ความเหมาะสมในเรื่ องเพศ
ค ความเหมาะสมกับสภาพร่ างกาย
ง ถูกทุกข้อ
18. หากนักเรียนพบความผิดปกติหรือมี
อาการเจ็บป่ วยเกิดขึน้ ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก รี บไปปรึ กษาเพื่อนบ้านทันที
ข รี บไปพบแพทย์เพื่อทําการรักษา
ค ปล่อยไว้เฉย ๆ อีกไม่นานก็หายเอง
ง ไปซื้อยาจากร้านขายยามารับประทาน
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19. การวางแผนเลือกกิจกรรมนันทนาการ
ควรยึดหลักตามข้ อใด
ก ความเหมาะสมกับวัยและสุ ขภาพร่ างกาย
ข ต้องเป็ นกิจกรรมตามความสนใจและ
ความถนัด
ค ต้องเป็ นกิจกรรมที่เป็ นที่นิยมปฏิบตั ิ
ในบุคคลทัว่ ไป
ง ถูกทั้งข้อ ก และ ข
20. เพราะเหตุใดการนัดพบปะสั งสรรค์ กลางคืนของ
วัยรุ่นโดยไม่มผี ้ใู หญ่ คอยดูแลจึงเป็ นสาเหตุของ
การมีเพศสั มพันธ์ ในวัยเรียนได้
ก เพราะทําให้วยั รุ่ นมีอิสระ และอาจ ประพฤติ
ในทางที่ไม่ถูกต้อง
ข เพราะการกลับบ้านมืดคํ่าอาจทําให้ เกิดการ
ล่อลวงและมีเพศสัมพันธ์ได้
ค เพราะเพื่อนอาจชักชวนให้เสพสารเสพติด
ส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด
ง ถูกทุกข้อ
21. เพราะเหตุใดการเช่ าที่อยู่อาศัยในหอพักของ
วัยรุ่นเป็ นปัจจัยเสี่ ยงที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรมเสี่ ยง
ทางเพศได้ ง่าย
ก เพราะขาดการดูแลจากผูใ้ หญ่
ข เพราะทําให้วยั รุ่ นชายและหญิงอยู่
ใกล้ชิดกันได้ง่าย
ค เพราะวัยรุ่ นสามารถทําในสิ่ งที่ตนเอง
ต้องการได้อย่างอิสระ
ง ถูกทุกข้อ

22. ลักษณะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของสั งคมก่อให้ เกิด
ปัญหาพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศจริงหรือไม่
เพราะเหตุใด
ก ไม่จริ ง เพราะลักษณะของสังคมในปัจจุบนั มี
แต่สิ่งดีงาม
ข จริ ง เพราะวัยรุ่ นเลียนแบบพฤติกรรมทาง
วัฒนธรรมตะวันตก
ค ไม่จริ ง เพราะพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศเกิดขึ้น
เพราะบุคคลขาดการปฏิบตั ิที่ถูกต้องเป็ นสําคัญ
ง ถูกทั้งข้อ 1 และ 3
23. ข้ อใดคือปัจจัยทางสั งคมที่ส่งผลต่ อการแสดง
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น
ก สื่ อโทรทัศน์
ข ดาราภาพยนตร์
ค กลุ่มเพื่อนของวัยรุ่ น
ง ถูกทุกข้อ
24. บุคคลในข้อใดมีพฤติกรรมทางเพศและการ
ดําเนินชีวติ ในช่ วงวัยรุ่นถูกต้ อง
ก ต้น ศึกษาเรื่ องเพศจากเพื่อนในกลุ่ม
ข นิว หลีกเลี่ยงการเสพสารเสพติดทุกชนิด
ค แจ๊ค นอนพักค้างคืนที่หอเพื่อนเมื่อมีปัญหา
กับครอบครัว
ง ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง
25. ข้ อใดไม่ ใช่ ปัจจัยทางสั งคมที่ก่อให้ เกิด
พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
ก การเช่าที่อยูอ่ าศัยของวัยรุ่ น
ข การนัดพบปะสังสรรค์กลางคืนของวัยรุ่ น
ค การไปเที่ยวต่างจังหวัดของเพื่อนชายและหญิง
ง การปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมไทยด้วยการ
รักนวล สงวนตัว
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26. นักเรียนควรปฏิเสธวัฒนธรรมตะวันตกในเรื่อง
ใดเพือ่ การหลีกเลีย่ งปัญหาทางเพศที่อาจเกิดขึน้
ได้
ก การอยูก่ ่อนแต่ง
ข การใช้ชีวิตอย่างอิสระ
ค การกล้าคิด กล้าแสดงออก
ง ถูกทั้งข้อ ก และ ข
27. “การจัดงานพบปะสังสรรค์ของวัยรุ่ นมักทําให้
วัยรุ่ นหญิงเสี ยตัวได้ง่าย”
นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้ อความ
ดังกล่ าว
ก เห็นด้วย เพราะวัยรุ่ นชายและหญิงสามารถ
พบปะกันได้อย่างอิสระ
ข ไม่เห็นด้วย เพราะสาเหตุของการเสี ยตัวของ
วัยรุ่ นหญิงไม่ได้เกิดจากงานพบประ
สังสรรค์ เท่านั้น
ค เห็นด้วย เพราะงานพบปะสังสรรค์มกั จะมี
เครื่ องดื่มมึนเมา เพศหญิงจึงอาจตกเป็ น
เหยือ่ ทางเพศของเพื่อนได้
ง ไม่เห็นด้วย เพราะถ้าวัยรุ่ นหญิงวางตัวได้
ถูกต้อง ไม่ดื่มสุรา และรักนวลสงวนตัว
งานพบปะสังสรรค์ก็ไม่ทาํ ให้เกิดปัญหาได้
28. ค่ านิยมตามข้ อใดทีเ่ พศหญิงควรยึดถือปฏิบัตใิ น
การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยเรียน
ก โอนอ่อนผ่อนตาม
ข รักนวลสงวนตัว
ค ซื่อสัตย์และจริ งใจ
ง ค่าของคนอยูท่ ี่ผลของงาน

29. ข้ อใดคือบทบาทของวัยรุ่นต่ อการพัฒนางาน
สาธารณสุ ขชุ มชน
ก เผยแพร่ ความรู ้ดา้ นสาธารณสุ ข
ข ช่วยรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยในชุมชน
ค สร้างจิตสํานึกกับคนในชุมชนด้านความ
ปลอดภัย
ง ถูกทั้งข้อ ก และ ค
30. วัยรุ่นคนใดมีส่วนร่ วมในงานสาธารณสุ ขชุ มชน
มากที่สุด
ก อ้น ออกกําลังกายทุกวัน
ข กิ๊ก เป็ น อสม. ประจําหมู่บา้ น
ค ฟ้ า พาเพื่อนบ้านที่ป่วยไปโรงพยาบาล
ง หนุ่ม ทําอาหารที่มีประโยชน์ให้คนใน
ครอบครัวรับประทาน
31. งานป้องกันโรคในชุ มชนไม่ ใช่ หน้ าที่ของวัยรุ่น
จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก จริ ง เพราะวัยรุ่ นยังเด็กเกินไปที่จะรับผิดชอบ
งาน
ข จริ ง เพราะเป็ นงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เท่านั้น
ค ไม่จริ ง เพราะวัยรุ่ นสามารถช่วยเหลืองาน
ป้ องกันโรคในชุมชนได้ตามกําลัง
ความสามารถของ ตนโดยเข้าร่ วมเป็ น อสม.
ได้
ง ไม่จริ ง เพราะวัยรุ่ นเป็ นวัยที่มีความรู ้ในงาน
ป้ องกันโรคมากกว่าวัยอื่น ๆ จึงจัดว่าวัยรุ่ น
มีหน้าที่ในการป้ องกันโรคในชุมชน
โดยตรง
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32. ข้ อใดคือแนวทางการเข้ าร่ วมพัฒนางาน
สาธารณสุ ขในชุ มชนของวัยรุ่นที่ชัดเจนที่สุด
ก ช่วยรักษาความสะอาดของชุมชน
ข เป็ นผูส้ ื่ อข่าวสาธารณสุ ขในชุมชน
ค บันทึกผลการปฏิบตั ิงานสาธารณสุขทุก
เดือน
ง ดูแลสุ ขภาพตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข
33. ข้ อใดเกีย่ วข้ องกับงานสาธารณสุ ขชุ มชน
ก การป้ องกันโรค
ข การฟื้ นฟูสภาพ
ค การรักษาพยาบาล
ง ถูกทุกข้อ
34. ข้ อใดมีความสั มพันธ์ กบั งานสาธารณสุ ขชุ มชน
มากที่สุด
ก การป้ องกันโรค
ข การระวังภัยพิบตั ิ
ค การส่งเสริ มอาชีพ
ง การป้ องกันมลพิษ
35. ข้ อใดสรุปถูกต้ องเกีย่ วกับหลักการสร้ างเสริม
ความอดทนของระบบของระบบหายใจ
ก กิจกรรมที่นาํ มาปฏิบตั ิควรเชื่อมโยงทักษะกีฬา
ข กิจกรรมที่นาํ มาปฏิบตั ิควรเชื่อมโยงกับการ
ออกกําลังกายที่มีแรงต้าน
ค กิจกรรมที่นาํ มาปฏิบตั ิควรเชื่อมโยงกับการ
ออกกําลังกายที่มีการปฏิบตั ิในช่วงเวลาที่
ต่อเนื่อง
ง กิจกรรมที่นาํ มาปฏิบตั ิควรเชื่อมโยงกับการ
ออกกําลังกายที่ไม่มีแรงต้านแต่มีช่วงระยะใน
การปฏิบตั ิยาวนานขึ้น

36. การฝึ กตีลูกเทเบิลเทนนิสกระทบผนังเป็ นการ
สร้ างเสริมสมรรถภาพทางกลไกในกิจกรรมใด
ก กิจกรรมสร้างเสริ มความเร็ ว
ข กิจกรรมสร้างเสริ มการทรงตัว
ค กิจกรรมสร้างเสริ มพลังกล้ามเนื้อ
ง กิจกรรมสร้างเสริ มการประสานสัมพันธ์
37. หากนักเรียนพบว่ าสมรรถภาพทางกลไกใน
ด้ านปฏิกริ ิยาตอบสนองของตนเองมี
ข้ อบกพร่ อง กิจกรรมในข้ อใดที่ควรนํามาใช้ ใน
การปรับปรุงแก้ไข
ก การยกนํ้าหนัก
ข การรับส่งลูกบอลไปกลับกับเพื่อน
ค การทําท่าก้มตัวแล้วเหยียดเท้าสลับขา
ง การยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและหัวเข่า
38. ถ้ าการดําเนินชีวติ ของเราไม่ มกี ารปฏิบัติ
กิจกรรมสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกาย
จะเกิดสิ่ งใดต่ อไปนี้
ก จิตใจอาจฟุ้ งซ่าน ไม่มีสมาธิ
ข มีเวลาว่างในการดําเนินชีวิตมากเกินไป
ค ระบบต่างๆ ของร่ างกายด้อยประสิ ทธิภาพ
ง ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะสมรรถภาพทาง
กาย ของแต่ละคนมีผลมาจากพันธุกรรม
39. ก่อนการวางแผนโปรแกรมสร้ างเสริม
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
สํ าหรับตนเอง นักเรียนควรปฏิบัตสิ ิ่ งใดเป็ น
อันดับแรก
ก ศึกษาวิธีการ
ข ตรวจสุ ขภาพ
ค ปรึ กษาพ่อแม่
ง จัดเตรี ยมอุปกรณ์
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40. บุคคลในข้อใดต่ อไปนีน้ ํารูปแบบของ
กิจกรรมสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายไป
ใช้ ได้ อย่ างถูกต้ อง
ก แตง ฝึ กท่านอนยกตัวเพื่อเสริ มสร้าง
กล้ามเนื้อบริ เวณไหล่
ข ปอ สร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ
หน้าท้องโดยฝึ กท่าดันพื้น
ค เอ สร้างเสริ มความยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้อด้วยการฝึ กท่านัง่ งอตัว
ง ออย ฝึ กท่ายกขาขึ้น–ลงเพื่อสร้างเสริ ม
ความแข็งแรงกล้ามเนื้อบริ เวณลําตัว
41. ข้ อใดหมายถึงกระบวนการสร้ างเสริม
ความปลอดภัยและลดอุบตั เิ หตุในชุ มชน
ก การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นความปลอดภัย
ในชุมชน
ข วิธีการคัดเลือกผูน้ าํ ในการสร้างความ
ปลอดภัยในชุมชน
ค ลําดับการดําเนินงานเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชุมชน
ง การอบรมและเผยแพร่ ความรู ้ดา้ น
ความปลอดภัยของชุมชน
42. ข้ อใดคือแนวทางสํ าคัญในการสร้ างเสริม
ความปลอดภัยและลดอุบตั เิ หตุในชุ มชน
ก รณรงค์ต่อต้านสิ่ งอันตรายในชุมชน
ข รวบรวมเงินบริ จาคในการพัฒนาชุมชน
ค สร้างแนวร่ วมทางสุขภาพและความ
ปลอดภัย
ง จัดระบบการสํารวจความปลอดภัย
ในชุมชน

43. การสํ ารวจเงินทุน เครื่องมือ เครื่องใช้
กําลังคน และเทคนิควิธี อยู่ในขั้นใดของการ
ประเมินกระบวนการสร้ างเสริมความ
ปลอดภัยและลดอุบัตเิ หตุในชุ มชน
ก สามารถประเมินได้ทุกขั้นตอน
ข การประเมินก่อนการดําเนินโครงการ
ค การประเมินระหว่างการดําเนินโครงการ
ง การประเมินภายหลังการดําเนินโครงการ
44. ข้ อใดแสดงถึงการประเมินการสร้ างเสริม
ความปลอดภัยก่ อนการดําเนินโครงการ
ก การสรุ ปผลการประเมินโครงการ
ข การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล
ค การสํารวจความต้องการด้านความ
ปลอดภัยของชุมชน
ง การแปลผลการประเมินก่อนดําเนิน
โครงการและระหว่างการดําเนินโครงการ
45. ขั้นตอนแรกของการวางแผนและพัฒนา
กลวิธีป้องกันอุบัตภิ ยั กับการดําเนินชีวติ
คืออะไร
ก ประเมินผล
ข สํารวจปัญหา
ค รวบรวมองค์ความรู ้
ง ดําเนินกิจกรรมสร้างเสริ มความปลอดภัย
46. ข้ อมูลที่ได้ จากการสํ ารวจปัญหานํามาใช้
ในขั้นตอนใดต่ อไปนี้
ก ประเมินผล
ข ดําเนินกิจกรรม
ค สร้างองค์ความรู ้
ง ถูกทั้งข้อ ข และ ค
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47. ควรทําการประเมินผลการดําเนินงาน
ป้องกันอุบัตภิ ัยในระยะเวลาใด
ก ก่อนการดําเนินงาน
ข ระหว่างการดําเนินงาน
ค หลังเสร็ จสิ้ นการดําเนินงาน
ง ประเมินผลเป็ นระยะระหว่างดําเนินการ
48. ข้ อใดคือลักษณะการดําเนินกิจกรรมสร้ าง
เสริมความปลอดภัย
ก จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ข วิเคราะห์ผลการดําเนินโครงการ
ค ฝึ กอบรมการสร้างเสริ มความปลอดภัย
ง ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง
49. ข้ อมูลพืน้ ฐานในข้ อใดเก็บรวบรวมใน
ขั้นของการสํ ารวจปัญหา
ก อาชีพของคนในชุมชน
ข อัตราการเสี ยชีวิตของคนในชุมชน
ค รายละเอียดของการจัดทําโครงการในชุมชน
ง สถิติการประสบอุบตั ิเหตุจากโรงพยาบาล
ชุมชน
50. ข้ อใดแสดงถึงหลักการใช้ ยาที่ถูกต้ อง
ก อ่านฉลากยาก่อนใช้
ข กินยาเมื่อเจ็บป่ วยมาก ๆ
ค กินยาหลาย ๆ ขนานในการป่ วยแต่ละ
ครั้ง
ง กินยาให้มากกว่าที่ฉลากกําหนดเพื่อ
จะได้หายป่ วยอย่างรวดเร็ ว

51. พฤติกรรมการใช้ ยารักษาโรคในข้ อใดมี
ความเสี่ ยงต่อความไม่ปลอดภัยมากที่สุด
ก ใช้ยาเมื่อจําเป็ น
ข ใช้ยาตามฉลากระบุ
ค ซื้อยารับประทานเอง
ง รับประทานยาตามอาการ
52. การใช้ ยาในเด็กข้ อใดไม่ ถูกต้ อง
ก ผสมยาในขวดนมเพื่อให้เด็กรับประทานได้
ง่าย
ข ไม่ควรซื้อยาให้เด็กอายุต่าํ กว่า 3 ปี
รับประทานเอง
ค ไม่ควรให้ยาแอสไพริ นในเด็กที่สงสัย
ว่าเป็ นไข้เลือดออก
ง ควรบดยาเม็ดให้ละเอียดผสมกับ
นํ้าเชื่อมเพื่อให้เด็กรับประทานได้ง่าย
53. ยาชนิดใดทีห่ ญิงมีครรภ์ ไม่ ควรหลีกเลีย่ งการใช้
เพราะจะเป็ นอันตรายต่ อทารกในครรภ์ ได้
ก ยาเตตราซัยคลีน
ข ยาจําพวกสเตียรอยด์
ค ยานอนหลับและยาระงับประสาท
ง ถูกทุกข้อ
54. ถ้ านักเรียนทราบเบาะแสการจําหน่ ายสาร
เสพติดในชุ มชน นักเรียนจะปฏิบัตติ ามข้ อใด
ก นิ่งเฉยไว้เพราะอาจได้รับอันตราย
ข บอกให้เพื่อน ๆ ในชุมชนได้ทราบ
ค หลีกหนีกลุ่มที่จาํ หน่ายสารเสพติด
ง แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปราบปรามสารเสพติด
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55. ข้ อใดเป็ นแนวทางในการป้องกันสารเสพติด
ในชุ มชน
ก ครอบครัวของสมปองให้เงินลูกใช้ครั้งละ
มาก ๆ
ข ครอบครัวของวินยั ทํางานหนักจนไม่มีเวลา
ดูแลลูก
ค ครอบครัวสุดาปล่อยให้สุดาไปเที่ยวกับเพื่อน
จนดึก
ง ครอบครัวของสมหวังชอบหากิจกรรมสนุก ๆ
ให้ลูกทําในเวลาว่าง
56. ข้ อใดคือแนวทางการป้ องกันปัญหาความ
รุนแรงในสั งคมโดยระดับบุคคลและครอบครัว
ก สร้างค่านิยมการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง
ข จัดหน่วยงานแนะนําปั ญหาชีวิตและ
ครอบครัว
ค บรรจุหลักสูตรการสอนเรื่ องการป้ องกัน
ปัญหาความรุ นแรง
ง แก้ไขกฎหมายให้มีความเสมอภาคกัน
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง
57. ข้ อความที่กล่าวว่า “ ความรุ นแรงในครอบครัว
เป็ นเรื่ องส่วนตัว” แสดงให้ เห็นถึงการเกิด
ปัญหาความรุนแรงในสั งคมที่เป็ นผลมาจาก
สาเหตุใด
ก การมีความไม่พร้อมที่จะมีครอบครัว
ข การมีค่านิยมและเจตคติที่ไม่เหมาะสม
ค การได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับความ
รุ นแรง
ง การมีความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับปัญหาความ
รุ นแรง

58. พฤติกรรมของบุคคลใดต่ อไปนีช้ ่ วยลด
อุบัตภิ ยั ในชุ มชนได้
ก แตง วิ่งออกกําลังกายทุกเช้ารอบหมู่บา้ น
ข นัท เช็กความพร้อมของรถและคาดเข็มขัด
นิรภัยทุกครั้ง
ค แอม ปิ ดไฟหน้าบ้านตอนกลางคืนเพราะ
ต้องการลดค่าใช้จ่าย
ง ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง
59. หากนักเรียนต้ องการแสดงบทบาทในการเข้ าร่ วม
สร้ างเสริมความปลอดภัยในชุ มชน นักเรียน
ควรปฏิบัตติ ามข้ อใด
ก ไม่คบเพื่อนที่ติดสารเสพติด
ข รวมกลุ่มกับเพื่อนจัดนิทรรศการต่อต้าน
สารเสพติดในชุมชน
ค กลับบ้านตรงเวลาทุกวันและไม่เที่ยว
กลางคืนกับเพื่อน
ง ถูกทุกข้อ
60. คํากล่าวที่ว่า “ ส่วนหนึ่งของปัญหาความรุ นแรง
ในสังคมเป็ นผลมาจากสื่ อ” นักเรียนเห็นด้ วย
หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก เห็นด้วย เพราะสื่ อเข้าถึงกลุ่มบุคคลได้ชดั เจน
ข เห็นด้วย เพราะสื่ อบางประเภทมักนําเสนอ
ข่าวสารและภาพที่แสดงออกถึงความรุ นแรง
ค ไม่เห็นด้วย เพราะการแสดงออกถึงความ
รุ นแรงของบุคคลในสังคมเป็ นผลมาจาก
ครอบครัว
ง ไม่เห็นด้วย เพราะการแสดงออกถึงความ
รุ นแรงของบุคคลในสังคมเป็ นผลมาจาก
ค่านิยมของแต่ละชุมชน

350

61. ปรากฎการณ์ ธรรมชาติใดที่มกั เกิดขึน้ หลังการ
เกิดคลืน่ สึ นามิ
ก การเกิดหลุมยุบ
ข การเกิดการแผ่นดินไหว
ค การเกิดการทรุ ดตัวของภูเขา
ง การเกิดการทรุ ดตัวของแผ่นดิน
62. ข้ อใดเป็ นวิธีการที่ชาวประมงที่มเี รือประมง
นํา้ ลึกควรปฏิบตั ิ เมื่อได้ รับการแจ้ งเตือนว่ า
เกิดคลืน่ สึ นามิ กําลังเคลือ่ นตัวเข้ าสู่ อ่าวจอดเรือ
ก รี บชักจูงเรื อขึ้นบนชายฝั่ง
ข รี บชักรอกเรื อขึ้นที่วางไว้บนคาน
ค รี บผูกเรื อไว้กบั ทุนลอยสําหรับผูกให้
มัน่ คง มากที่สุด
ง รี บขับเรื อออกสู่ทะเลให้ห่างจากชายฝั่งให้
มากที่สุด
63. ข้ อใดเป็ นลักษณะที่ใช้ สังเกตและพยากรณ์ ก่อน
การเกิดคลืน่ สึ นามิที่เห็นได้ เด่ นชัดและแม่ นยํา
มากที่สุด
ก เกิดแผ่นคินไหวในป่ าลึก
ข เกิดการบินกลับรังของนก
ค เกิดการแตกตื่นของฝูงสัตว์
ง เกิดแผ่นดินไหวแล้วนํ้าทะเลลด
64. ข้ อใดกล่าวไม่ ถกู ต้ อง เกีย่ วกับคลืน่ สึ นามิ
ก เป็ นผลจากการเกิดระเบิดของภูเขาไฟ
ข เป็ นผลจากการทดลองระเบิดปรมาณูใน
มหาสมุทร
ค เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงมวลนํ้าใน
มหาสมุทร
ง เป็ นผลจากการแผ่นดินไหวบริ เวณใกล้
ชายฝั่งทะเล

65. ข้ อใดแสดงถึงวิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหว
ก การเลือกรู ปแบบกีฬาตามรู ปร่ างของ
นักกีฬา
ข การทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักกีฬาอย่างสมํ่าเสมอ
ค การนําทฤษฎีของนิวตันมาใช้เพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการเคลื่อนไหว
ง ถูกทั้งข้อ ก และ ข
66. ประโยชน์ ที่นักกีฬาจะได้ รับเมือ่ นําความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวมาใช้ ใน
การเล่นกีฬาคืออะไร
ก ความมีน้ าํ ใจนักกีฬา
ข ความพึงพอใจในการเล่น
ค ความสามัคคีในหมู่นกั กีฬา
ง ความเป็ นเลิศในการแข่งขัน
67. หลักการทั่ว ไปของวิทยาศาสตร์ การ
เคลือ่ นไหวเกิดจากองค์ ความรู้ในเรื่องใดเป็ น
สํ าคัญ
ก การเคลื่อนไหวทางกลศาสตร์
ข การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน
ค การเคลื่อนไหวทางร่ างกายมนุษย์
ง ข้อ ก และ ค รวมกัน
68. ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ในข้ อใดสามารถ
นํามาใช้ ในการเล่นกีฬาฟุตบอลได้ ดี
ก ความสมดุล
ข กฎของความเฉื่ อย
ค หลักการของคานกับการเคลื่อนไหว
ร่ างกาย
ง ถูกทุกข้อ
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69. การนําวิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวมาใช้ กบั
ผู้ฝึกสอนกีฬาทําให้ เกิดประโยชน์ ใดบ้ าง
ก มีโอกาสสูงในการชนะการแข่งขัน
ข ช่วยให้นกั กีฬาออกแรงน้อยลงในการเล่นกีฬา
ค ทําให้เข้าใจกลไกของการเคลื่อนไหวร่ างกาย
ในขณะเล่นกีฬาที่ถูกต้อง
ง ไม่มีขอ้ ใดถูก
70. การกระโดดสองเท้ าไปข้ างหน้ าของนักกีฬา
จัดเป็ นทักษะการเคลือ่ นไหวร่ างกายแบบใด
ก การเคลื่อนไหวแบบอยูก่ บั ที่
ข การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่
ค การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน
ง การเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์
71. บุคคลในข้อใดต่ อไปนีใ้ ห้ ความสํ าคัญต่ อการนํา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวมาใช้ เล่น
กีฬา
ก ต่าย อบอุ่นร่ างกายก่อนเล่นกีฬา
ข นุย้ ฝึ กซ้อมเล่นกีฬาตอนเย็นทุกวัน
เพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกาย
ค ปาย เลือกรองเท้ากีฬาที่มีความเบาและกระชับ
กับเท้าเพื่อการเคลื่อนไหวที่คล่องตัว
ง แนท ฝึ กบริ หารร่ างกายด้วยเครื่ องออกกําลังกายที่ทนั สมัย ปรึ กษากับผูฝ้ ึ กสอนกีฬาเพื่อ
ปรับปรุ งข้อบกพร่ องในการเล่นกีฬาของ
ตนเอง

72. ลักษณะการเคลือ่ นไหวแบบใดเป็ นการ
เคลือ่ นไหวแบบผสมผสานทั้งการเคลือ่ นไหว
เชิงเส้ นเป็ นเส้ นตรงและการเคลือ่ นไหวเชิงเส้ น
เป็ นเส้ นโค้ ง
ก การยืนก้ม–เงย
ข การเดาะลูกปิ งปอง
ค ท่าทางการเดินของบุคคล
ง การวิ่งในระยะทาง 200 เมตร
73. นํา้ ผึง้ บริหารร่ างกายด้ วยการบิดลําตัวสลับวน
ไปมาซ้ าย–ขวา การบริหารร่ างกายนีจ้ ัดเป็ นการ
เคลือ่ นไหวในลักษณะใด
ก angular motion
ข rotation motion
ค combine motion
ง translation motion
74. “การให้ความร่ วมมือกับกลุ่ม แสดงถึงความมี
มารยาทในการเข้าร่ วมกิจกรรม”
นักเรียนคิดว่ าความเห็นตามข้ อใดถูกต้องที่สุด
ก เห็นด้วย เพราะเป็ นสิ่ งที่สงั คมยอมรับ
ข ไม่เห็นด้วย เพราะเป็ นสิ่ งที่ผรู ้ ่ วมกิจกรรม
ควรปฏิบตั ิอยูแ่ ล้ว
ค ไม่เห็นด้วย เพราะเป็ นเรื่ องของกฎ กติกา
ไม่เกี่ยวกับความมีมารยาท
ง เห็นด้วย เพราะการให้ความร่ วมมือจัดเป็ น
พฤติกรรมที่ควรปฏิบตั ิเพราะแสดงถึงการมี
มารยาท
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75. ข้ อใดคือรูปแบบกิจกรรมสร้ างเสริมสมรรถภาพ
ทางกายโดยใช้ กจิ กรรมการออกกําลังกายแบบ
แอโรบิก
ก ดันพื้น
ข วิ่งเหยาะ

ค กระโดดเชือก
ง ถูกทั้งข้อ ข และ ค

76. ข้ อใดมีความสั มพันธ์ กบั ความหมายของ
กิจกรรมสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายมากที่สุด
ก การออกกําลังกายด้วยความหนักพอ
ข ความอดทนของร่ างกายในการทํางานหนัก
ค รู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิที่ส่งผลต่อสมรรถภาพ
ทางกาย
ง ความสามารถของร่ างกายในการทํางานได้โดย
ไม่เหน็ดเหนื่อยจนเกินไป
77. “ผูท้ ี่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีอยูแ่ ล้ว ไม่
จําเป็ นต้องปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายอีก”
นักเรียนมีความคิดเห็นกับข้ อความดังกล่าวตรง
กับข้ อใด
ก เห็นด้วย เพราะระดับสมรรถภาพทาง
กายของบุคคลมีความคงที่
ข ไม่เห็นด้วย เพราะสมรรถภาพทางกาย
จะดีได้ตอ้ งผ่านการฝึ กปฏิบตั ิอย่าง
สมํ่าเสมอ
ค เห็นด้วย เพราะถ้าปฏิบตั ิกิจกรรมสร้าง
เสริ มสมรรถภาพทางกายอีกอาจทําให้
สุ ขภาพทรุ ดโทรม
ง ไม่เห็นด้วย เพราะผูท้ ี่มีสมรรถภาพทางกายที่ดี
ต้องปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกายให้มากกว่าบุคคลปกติ

78. ข้ อใดกล่าวไม่ ถกู ต้ อง
ก สมรรถภาพทางกายที่ดีช่วยส่งเสริ ม
ให้มีบุคลิกภาพที่ดีดว้ ย
ข สมรรถภาพทางกายมีความสัมพันธ์
ในทางตรงข้ามกับสมรรถภาพทางจิต
ค เวลาที่ใช้ปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางจิตให้ยดึ ตามเวลาที่สะดวก
ง สถานที่ที่ใช้ปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางจิตควรมีบรรยากาศ
ที่เหมาะสม
79. ข้ อต่ อรูปอานม้ าเป็ นข้ อต่อที่มลี กั ษณะการ
เคลือ่ นไหวอย่างไร
ก เป็ นข้อต่อที่ไม่มีแกนในการเคลื่อนไหว
ข เป็ นข้อต่อที่เคลื่อนไหวในลักษณะงอ–เหยียด
ค เป็ นข้อต่อที่เคลื่อนไหวในลักษณะกางออก–
หุ บเข้า
ง ถูกทั้งข้อ ก และ ข
80. ร่ างกายของคนเรามีกล้ามเนือ้ ประมาณกีม่ ัด
ก 700 มัด
ข 715 มัด
ค 725 มัด
ง 735 มัด
81. “เป็ นระยะที่กล้ามเนื้อได้รับการกระตุน้ จากสิ่ งเร้า
เตรี ยมพร้อมจะหดตัวตอบสนองสิ่ งเร้า”
จากข้ อความดังกล่าวคือความหมายของข้ อใด
ก latent period
ข period of relaxation
ค period of contraction
ง pre-period of relaxation
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82.นนท์ และเพือ่ นไปซ้ อมกีฬาตะกร้ อลอดห่ วงที่
พืน้ ที่ว่างข้ างบ้ านลุงมีเป็ นประจํา บางครั้งลูก
ตะกร้ อมักจะตกไปในรั้วบ้ านของลุงมี จนลุงมี
ออกมาต่ อว่าหลายครั้ง ถ้ านักเรียนเป็ นนนท์
ควรปฏิบัตอิ ย่างไร
ก จ่ายค่าเช่าพื้นที่วา่ งให้กบั ลุงมี
ข บอกเพื่อนว่าควรเล่นอย่างระมัดระวัง
ค ไม่สนใจคําว่ากล่าวของลุงมี เดี๋ยวพูดไป
นาน ๆ ก็เบื่อ
ง นนท์ควรหาสถานที่ฝึกซ้อมใหม่เพราะไป
รบกวนบุคคลอื่น
83. การแข่ งขันกีฬาแบดมินตันในเซ็ตแรก ถ้ า
ต้ องการเป็ นฝ่ ายชนะจะต้ องทําคะแนนได้
เท่ าใด
ก 16 คะแนน
ค 18 คะแนน
ข 17 คะแนน
ง 21 คะแนน
84. การแข่ งขันกีฬาแบดมินตัน ถ้ านักกีฬาเอและ
นักกีฬาบีได้ คะแนน 29 เท่ ากัน ถ้ าหากนักกีฬา
บีต้องการเป็ นฝ่ ายชนะต้ องทําคะแนนเท่ าไร
ก 30 คะแนน
ค 32 คะแนน
ข 31 คะแนน
ง 33 คะแนน
85. การแข่ งขันกีฬาแบดมินตัน ถ้ าฝ่ ายหนึ่งมี
คะแนน____ในแต่ ละเกม ให้ พักได้
ไม่เกิน___ เติมช่ องว่ างให้ สมบูรณ์
ก 11 คะแนน 50 วินาที
ข 11 คะแนน 60 วินาที
ค 15 คะแนน 50 วินาที
ง 15 คะแนน 60 วินาที

86. ในกีฬาแบดมินตัน การทําเสี ยหมายถึงข้ อใด
ก ค เสิ ร์ฟลูกขนไก่ไม่ขา้ มตาข่าย
ข เสิ ร์ฟลูกขนไก่คา้ งบนตาข่าย
ค ลูกขนไก่ตกลงนอกเส้นเขตสนาม
ง ถูกทุกข้อ
87. กีฬาแบดมินตัน ถ้ าหากผู้รับทําเสี ย ผู้ส่งจะได้
กีค่ ะแนน
ก 1 คะแนน ค 3 คะแนน
ข 2 คะแนน ง ไม่ได้คะแนน
88. ขณะแข่ งขันแบดมินตัน ทีมของนักเรียนเป็ น
ฝ่ ายได้ แต้ม นักเรียนควรปฏิบัตติ นอย่ างไร
ก พูดจาข่มขวัญคู่ต่อสู้
ข ปรบมือแสดงความดีใจ
ค แสดงท่าทางล้อเลียนคู่ต่อสู้
ง ตะโกนเสี ยงดังเยาะเย้ยฝ่ ายตรงข้าม
89. ขณะแข่ งแบดมินตัน ผู้เล่ นฝ่ ายตรงข้ ามไม่
สามารถรับลูกได้ ลูกลอยตกลงมาบริเวณ
ด้ านหน้ าของนักเรียน นักเรียนควรปฏิบัตติ น
อย่ างไร
ก ไม่เก็บและทําเป็ นมองไม่เห็น
ง บอกเพื่อนให้เก็บลูกแบดมินตัน
ค เก็บลูกแบดมินตันให้กบั กรรมการ
ง ชี้บอกกรรมการให้มาเก็บลูกแบดมินตัน
90. การแข่ งขันกีฬาตะกร้ อลอดห่ วง ถ้ ามีการเล่น
ผิดพลาดเกิดขึน้ ควรปฏิบัตติ นอย่ างไร
ก ต่อว่าผูร้ ่ วมทีมคนอื่น
ข โมโหและแสดงอาการโกรธ
ค ไม่สนใจและตั้งใจเล่นต่อไป
ง กล่าวคําขอโทษแก่ผรู ้ ่ วมทีม
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91. ทักษะการจับไม้ แบดมินตันแบบใดที่สามารถใช้ ตี 95. ข้ อใดคือกฎข้ อที่ 2 ของนิวตันที่เป็ นองค์ ความรู้
ทั้งลูกหน้ ามือและลูกหลังมือโดยไม่ ต้องเปลีย่ น
ในการพัฒนาการเคลือ่ นไหวใน รูปแบบ ต่ าง ๆ
หน้ าไม้
ในการเล่นกีฬา
ก V-shape
ก กฎของอัตราเร่ ง
ข S-shape
ข กฎของความเฉื่อย
ค Forehand Grip
ค กฎของการตอบโต้
ง ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง
ง Backhand Grip
92. “เป็ นการตีลูกในวิถีตรงที่รุนแรงและรวดเร็ ว เป็ น 96. “แรงที่มากระทําต่อวัตถุใด ๆ จะทําให้อตั ราเร่ ง
ของวัตถุน้ นั เปลี่ยนแปลงไปเป็ นปฏิภาคโดยตรง
ลูกที่บงั คับให้คู่แข่งตกเป็ นฝ่ ายรับและมีเวลา
กับจํานวนแรงที่มากระทํา แต่จะเป็ นปฏิภาค
จํากัดในการเตรี ยมการเพื่อการตอบโต้” จาก
กลับกับมวลสารของวัตถุน้ นั ” จากข้ อความ
ข้ อความดังกล่าวเป็ นทักษะใดในกีฬาแบดมินตัน
ดังกล่าวแสดงคําอธิบายของกฎแห่ งการ
ก การตีลูกตบ
เคลือ่ นไหวของนิวตันในเรื่องใด
ข การตีลูกดาด
ก กฎของอัตราเร่ ง
ค การตีลูกหน้ามือ
ข กฎของความเฉื่อย
ง การตีลูกหลังมือ
ค กฎของการตอบโต้
93. การตีลูกโด่ งจากล่ างหรือการตีลูกโด่ งจากลูกงัดโยน
ง ไม่เกี่ยวข้องกับกฎแห่งการเคลื่อนไหวของ
เป็ นการตีลูกที่ใช้ แรงตีมาจากส่ วนใดมากที่สุด
นิ วตัน
ก แขน
ค นิ้วมือ
97. กีฬาใดบ้ างที่นักกีฬามีการเคลือ่ นไหวร่ างกายใน
ข ข้อมือ
ง นิ้วมือและแขน
สภาวะลอยตัวอยู่ในอากาศ
94. การเล่ นลูกข้ างด้ วยเท้ าของกีฬาตะกร้ อลอด
ก กีฬากรี ฑา
ห่ วง ถ้ าหากลูกตะกร้ อลอยมาทางด้ านซ้ าย
ข กีฬายิงปื น
ของลําตัว จะต้ องปฏิบัตติ นอย่ างไร
ค กีฬาฟุตบอล
ก เอี้ยวตัวไปทางขวาของลําตัวและเตะลูกนั้น
ง กีฬากระโดดไกล
ด้วยหลังเท้า
98. กติกาการแข่ งขันกีฬาตะกร้ อลอดห่ วงไทยใช้
ข เอี้ยวตัวไปทางซ้ายของลําตัวและเตะลูกนั้น
เ
เวลาแข่ งขันทีมละกีน่ าที
ด้วยหลังเท้า
ก 30 นาที
ค เอี้ยวตัวไปทางขวาของลําตัวและเตะลูกนั้น
ข 40 นาที
ด้วยข้างเท้าด้านนอก
ค 45 นาที
ง เอี้ยวตัวไปทางซ้ายของลําตัวและเตะลูก
นั้นด้วยข้างเท้าด้านนอก
ง 50 นาที
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99. จากกติกาการแข่ งขันกีฬาตะกร้ อลอดห่ วง
สากล การกระทําในข้ อใดถือว่าผิดกติกา
ก ลูกที่ถูกมือของผูเ้ ล่น
ข ลูกที่ผเู้ ล่นเล่นติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง
ค ลูกที่ผเู ้ ล่นมีเจตนาใช้มือจับลูกตะกร้อ
ง ถูกทุกข้อ

100.การแข่ งขันกีฬาตะกร้ อลอดห่ วงไทยกําหนดให้ มี
ผู้เล่นกีค่ น
ก 5 คน
ข 6 คน
ค 7 คน
ง 8 คน

ตอนที่ 2 นักเรียนตอบคําถามต่ อไปนี้
1. หลักของระบบการสร้ างเสริมและดํารงประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบต่ าง ๆ ในร่ างกายมี
อะไรบ้ าง
แนวคําตอบ
หลักของระบบการสร้ างเสริ มและดํารงประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบต่ าง ๆ ได้ แก่
1) รั กษาอนามัยส่ วนบุคคล
2) บริ โภคอาหารให้ ถกู ต้ องและเหมาะสม
3) ออกกําลังกายสมํา่ เสมอ
4) พักผ่ อนให้ เพียงพอ
5) ทําจิตใจให้ ร่าเริ งแจ่ มใสอยู่เสมอ
6) หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่ งเสพติดให้ โทษ
7) ตรวจร่ างกายอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง
2. นักเรียนมีแนวทางป้องกันพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศอันเนื่องมาจากปัจจัยทางสั งคมได้ อย่ างไร
แนวคําตอบ
มีแนวทางในการป้ องกันพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ ดังนี ้
1) ศึกษาเรื่ องเพศศึกษาให้ เข้ าใจ และนํามาปฏิ บัติในชี วิตประจําวันได้ อย่ างถูกต้ อง
2) ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทยที่ดีงามในเรื่ องเพศ เช่ น ไม่ ชิงสุกก่ อนห่ าม
รั กนวลสงวนตัว
3) ไม่ เสพสารเสพติด ไม่ เที่ ยวกลางคืนหรื อกลับบ้ านมืดคํา่
4) ถ้ าต้ องไปงานเลีย้ งสังสรรค์ ตอนกลางคืน หรื อไปท่ องเที่ยวต่ างจังหวัดควรขออนุญาตผู้ปกครอง
เสี ยก่ อน
5) ใช้ เวลาว่ างให้ เป็ นประโยชน์ เพื่อระบายแรงขับทางเพศให้ เหมาะสม เช่ น เล่ นกีฬา เล่ นดนตรี ทํางาน
อดิเรกที่ชื่นชอบ
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3. พฤติกรรมสุ ขภาพมีความสั มพันธ์ กบั การเจ็บป่ วยของบุคคลอย่างไร
แนวคําตอบ
การที่บุคคลจะมีสุขภาพที่ดีหรื อไม่ ดี หรื อมีการเจ็บป่ วยนั้นสาเหตุสาํ คัญมักเกิดจากการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ ไม่ ถูกต้ อง โดยเฉพาะโรคไม่ ติดต่ อที่เราสามารถป้ องกันได้ ถ้ าบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้ อง เช่ น รั กษา สุขวิทยาส่ วนบุคคล บริ โภคอาหารที่ถกู หลักโภชนาการ ไม่ เสพสารเสพติด มี
เพศสัมพันธ์ ได้ อย่ างปลอดภั ควบคุมอารมณ์ และความเครี ยดได้ อย่ างเหมาะสม

4. การป้องกันสารเสพติดในชุ มชนต้ องอาศัยความร่ วมมือจากใคร และมีแนวทางในการป้ องกันและแก้ ไข
ปัญหาสารเสพติดอย่างไร
แนวคําตอบ
ต้ องอาศัยความร่ วมมืออย่ างจริ งจังจากหน่ วยงานภาครั ฐบาล ภาคเอกชน องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น และ
บุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชน
แนวทางการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาสารเสพติดในชุมชน คือ
1) การให้ ความรู้ ที่ถกู ต้ องและเหมาะสมแก่ ประชาชนในชุมชนให้ เห็นโทษหรื ออันตรายของสารเสพติด
2) สร้ างเสริ มความอบอุ่นในครอบครั วให้ สมาชิ กในครอบครั วมีความรั ก ห่ วงใย ดูแลซึ่ งกันและกัน จะเป็ น
เกราะป้ องกันภัยจากสารเสพติด
3) ครอบครั วและชุมชนร่ วมกันกระตุ้นให้ ผ้ เู สพสารเสพติดมาบําบัดรั กษาและฟื ้ นฟูสมรรถภาพ พร้ อมทั้ง
ช่ วยเหลือและให้ กาํ ลังใจ
4) ส่ งเสริ มกิจกรรมยามว่ างให้ แก่ ประชาชนในชุมชน
5) จัดตั้งศูนย์ รับแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน
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5. ขณะที่คนเราเดิน ร่ างกายและอวัยวะแต่ ละส่ วนจะมีการเคลือ่ นไหวแบบใดบ้ าง
แนวคําตอบ
ขณะที่คนเราเดิน จะมีการเคลื่อนไหวร่ างกายแบบผสมผสาน ทั้งการเคลื่อนไหวเชิ งเส้ นเป็ นเส้ นตรง
และการเคลื่อนไหวเชิ งเส้ นเป็ นเส้ นโค้ ง

คะแนนที่ได้

คะแนนที่ได้ รับจากการทดสอบ
ร้ อยละของคะแนน

_____________ ครู ผสู ้ อน

 กรณีที่ครู ผ้ ูสอน/สถานศึกษาแยกการจัดการทดสอบปลายภาคออกเฉพาะรายวิชา
สามารถคัดเลือกสํ าเนาข้ อคําถามได้ จากคลังข้ อสอบออนไลน์
ของบริษัท สํ านักพิมพ์ วฒ
ั นาพานิช จํากัด
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88
ใบกิจกรรมการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3 ม. 4–6
ใบกิจกรรมที่ 1 อธิบายและเขียนแผนผังองค์ประกอบของร่ างกาย

• ให้นกั เรี ยนอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของร่างกายและเขียนแผนผังสรุป
แผนผังแสดงองค์ ประกอบของร่ างกาย

( แนวการเขียนแผนผังแสดงองค์ ประกอบของร่ างกาย :
เซลล์

เซลล์ + เซลล์

เนือ้ เยือ่

เนือ้ เยือ่ +เนือ้ เยือ่

อวัยวะ )

( แนวการเขียนคําอธิ บาย :
องค์ ประกอบของร่ างกาย เริ่ มจากหน่ วยที่ เล็กที่ สุดที่ เรี ยกว่ า เซลล์ (cell) เซลล์ หลาย ๆ เซลล์ จะรวมกันเป็ น
เนือ้ เยื่อ (tissue) เพื่อทําหน้ าที่ เฉพาะอย่ าง เนือ้ เยื่อหลาย ๆ ชนิดจะรวมกันเป็ นอวัยวะ (organ) เพื่อทําหน้ าที่ อย่ างใด
อย่ างหนึ่ง เช่ น กระเพาะอาหาร มีหน้ าที่ ย่อยและดูดซึ มอาหาร และอวัยวะหลาย ๆ อวัยวะจะทําหน้ าที่ประสานกัน
รวมกันเป็ นระบบ (system) เช่ น ระบบประสาท ระบบสื บพันธุ์ ระบบต่ อมไร้ ท่อ ซึ่ งระบบทุกระบบจะประกอบกัน
เป็ นร่ างกาย )

359

ใบกิจกรรมที่ 2 ระบุชื่อและหน้ าทีข่ องอวัยวะในระบบประสาท

• ดูภาพและหมายเลขที่แสดงตํา แหน่งของส่วนประกอบของสมอง ระบุชื่อและหน้าที่ของสมองในแต่ละส่วนลงใน
ช่องว่าง ในหมายเลขที่กาํ หนดให้

หมายเลข 1 คือ ซี รีบรั ม มีหน้ าทีเ่ กีย่ วกับ ความจํา ความนึกคิ ด ไหวพริ บ และความรู้ สึกผิดชอบ นอกจากนีย้ งั เป็ นศูนย์ กลางควบคุม
การทํา งานของส่ วนต่ าง ๆ ของร่ างกายที่อยู่ใต้ อาํ นาจจิตใจ
หมายเลข 2 คือ ทาลามัส มีหน้ าที่เกีย่ วกับ เป็ นสถานีถ่ายทอดกระแสประสาทที่รับความรู้ สึกก่ อนที่จะส่ งไปยังสมองส่ วนที่
เกี่ยวข้ องกับกระแสประสาทนั้น ๆ
หมายเลข 3 คือ ไฮโพทาลามัส มีหน้ าที่ เป็ นศูนย์ ควบคุมอุณหภูมิของร่ างกาย การเต้ นของหั วใจ การนอนหลับ ความดันเลือด ความ
หิ ว ฯลฯนอกจากนีย้ ังเป็ นศูนย์ ควบคุมอารมณ์ และความรู้ สึกต่ าง ๆ
หมายเลข 4 คือ พอนส์ มีหน้ าที่ ควบคุมการทํางานบางอย่ าง เช่ น การเคี ย้ วอาหารการหลัง่ นํา้ ลาย การเคลื่อนไหวของกล้ ามเนือ้ บริ เวณ
ใบหน้ า การหายใจ การฟั ง
หมายเลข 5 คือ เมดัลลา ออบลองกาตา มีหน้ าที่ เป็ นทางผ่ านของกระแสประสาทระหว่ างสมองกับไขสันหลัง
หมายเลข 6 คือ ไขสันหลัง มีหน้ าที่ รั บกระแสประสาทจากส่ วนต่ าง ๆ ของร่ างกายส่ งต่ อไปยังสมอง และรั บกระแสประสาท
ตอบสนองจากสมองเพื่อส่ งไปยังอวัยวะต่ าง ๆ ของร่ างกายนอกจากนีย้ งั ควบคุมปฏิกิริยาสะท้ อนกลับของร่ างกายด้ วย
หมายเลข 7 คือ สมองส่ วนกลาง มีหน้ าที่ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลูกตาและม่ านตา
หมายเลข 8 คือ ซี รีเบลลัม มีหน้ าที่ ดูแลการทํางานของส่ วนต่ าง ๆ ของร่ างกายและระบบกล้ ามเนือ้ ต่ าง ๆ ให้ ประสานสัมพันธ์ กันอย่ าง
เหมาะสมและราบรื่ น อีกทั้งยังเป็ นตัวรั บกระแสประสาทจากอวัยวะควบคุมการทรงตัวซึ่ งอยู่ในหู ชั้นใน และจากข้ อต่ อและกล้ ามเนือ้
ต่ าง ๆ
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ใบกิจกรรมที่ 3 ระบุชื่อและหน้ าทีข่ องอวัยวะในระบบสื บพันธุ์

• ดูภาพและหมายเลขที่แสดงตําแหน่งของอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง ระบุชื่อและหน้าที่ของอวัยวะ
ดังกล่าวลงในช่องว่าง ------ ในหมายเลขที่กาํ หนดให้

ภาพที1่
สรางอาหารเพื่อใชเลี้ยงตัวอสุจิ
ตอมสรางน้ําอสุจิ
หมายเลข 1 คือ------------------- มีหน้าที่----------------------------------------------หลั่งสารที่มีฤทธิ์เปนเบสออน ๆ ทําใหเกิดสภาพที่เหมาะสมกับตัวอสุจิ
ตอมลูกหมาก
หมายเลข 2 คือ------------------- มีหน้าที่----------------------------------------------หลั่งสารไปหลอลื่นทอปสสาวะในขณะที่เกิดการกระตุนทางเพศ
อมคาวเปอร มีหน้าที่----------------------------------------------หมายเลข 3 คือต------------------เก็บตัวอสุจิที่เจริญเต็มที่กอนที่จะสงผานไปยังหลอดนําตัวอสุจิ
หลอดเก็บตัวอสุจิ
หมายเลข 4 คือ------------------- มีหน้าที่----------------------------------------------ลําเลียงตัวอสุจิไปไวที่ตอมสรางน้ําอสุจิ
หลอดนําตัวอสุจิ
หมายเลข 5 คือ------------------- มีหน้าที่----------------------------------------------ทําหนาที่สรางตัวอสุจิ
อัณฑะ
หมายเลข 6 คือ------------------- มีหน้าที่----------------------------------------------ทําหนาที่ควบคุมอุณหภูมิใหพอเหมาะในการสรางตัวอสุจิ
ถุงหุมอัณฑะ
หมายเลข 7 คือ------------------- มีหน้าที่----------------------------------------------ภาพที่ 2
ทอนําไข
เปนทางผานของไขที่ออกจากรังไขเขาสูมดลูก
หมายเลข 1 คือ------------------- มีหน้าที่----------------------------------------------ผลิตไข และสรางฮอรโมนเพศหญิง
รังไข
หมายเลข 2 คือ------------------- มีหน้าที่----------------------------------------------เปนที่ฝงตัวของไขที่ไดรับการผสมแลว
มดลูก
หมายเลข 3 คือ------------------- มีหน้าที่----------------------------------------------เปนทางผานของตัวอสุจิเขาสูมดลูก และเปนทางออกของทารกเมื่อครบกําหนดคลอด
ชองคลอด
หมายเลข 4 คือ------------------มีหน้าที่-----------------------------------------------
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ใบกิจกรรมที่ 4 ระดมความคิดเขียนสรุ ปแนวทางในการดูแลรักษาระบบสื บพันธุ์

• แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2–3 คน ระดมความคิดแล้วเขียนสรุ ปแนวทางในการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์
ลงในเส้นบรรทัดที่กาํ หนดให้
แนวคํา ตอบ
แนวทางในการดูแลรั กษาระบบสื บพันธุ์ ได้ แก่
1. ดูแลร่ างกายให้ แข็งแรงอย่ างสมํา่ เสมอ โดยรั บประทานอาหารให้ ถกู สัดส่ วนและครบทั้ง 5 หมู่
2. ออกกําลังกายอย่ างสมํา่ เสมอ อย่ างน้ อยสัปดาห์ ละ 3 ครั้ ง
3. งดเครื่ องดื่มที่ มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
4. พักผ่ อนให้ เพียงพอ ไม่ เคร่ งเครี ยด และทํา จิตใจให้ ร่าเริ งแจ่ มใสอยู่เสมอ
5. ทําความสะอาดร่ างกายอย่ างน้ อยวันละ 2 ครั้ ง สวมใส่ เสื อ้ ผ้ าที่ สะอาด และไม่ ใช้ เสื ้อผ้ า ผ้ าเช็ดตัวและเครื่ องนุ่งห่ มกับ
ผู้อื่น
6. ไม่ สาํ ส่ อนทางเพศ และเมื่อเกิดสิ่ งผิดปกติใด ๆ เกี่ยวกับอวัยวะเพศ ควรรี บปรึ กษาแพทย์
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ใบกิจกรรมที่ 5 ระบุชื่ออวัยวะและหน้ าที่ของอวัยวะในระบบต่ อมไร้ ท่อ

• ดูภาพและหมายเลขที่แสดงตําแหน่งของต่อมไร้ท่อที่สาํ คัญในร่างกายของคนเรา ระบุชื่อและหน้าที่ของ
อวัยวะ ดังกล่าวลงในช่องว่าง------ในหมายเลขที่กาํ หนดให้

ต่ อมใต้ สมอง

ทําหน้ าที่สาํ คัญหลายอย่ าง เช่ น
หมายเลข 1 คือ------------------- มีหน้ าที่---------------------------------------สร้ างฮอร์ โมน ควบคุมการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย
------------------------------------------------------------------และควบคุมการทํางานของต่ อมไร้ ท่ออื่น ๆ
-----------------------------------------------ต่ อมไทรอยด์
ทําหน้ าที่ หลัง่ ฮอร์ โมนไทรอกซิ น
หมายเลข 2 คือ------------------- มีหน้ าที่---------------------------------------และพาราไทรอยด์
ซึ่ งควบคุมการเจริ ญเติบโตของร่ างกายให้
----------------------------------------------------------------ดําเนินไปได้ อย่ างปกติ
----------------------------------------------ทําหน้ าที่ ควบคุมการทํางานของ
ต่ อมไทมัส
หมายเลข 3 คือ------------------มีหน้ าที่---------------------------------------ระบบภูมิค้ ุมกันของร่ างกาย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ทําหน้ าที่ สร้ างฮอร์ โมนอะดรี นาลิน
ต่ อมหมวกไต
หมายเลข 4 คือ------------------มีหน้ าที่---------------------------------------ฮอร์ โมนคอร์ ติซอลควบคุมการเผาผลาญอาหาร และฮอร์ โมนอัลโดสเตอโรนควบคุม
----------------------------------------------------------------การดูดซึ มเกลือที่ ไต
-----------------------------------------------ต่ อมเพศหญิง คือ รั งไข่ ทําหน้ าที่ผลิตไข่ และสร้ างฮอร์ โมนเพศหญิง ได้ แก่ อี สโทรเจน
ต่ อมเพศ (อัณฑะ, มีหน้ าที่---------------------------------------หมายเลข 5 คือ------------------และโพรเจสเตอโรน ส่ วนต่ อมเพศชาย คือ อัณฑะ ทําหน้ าที่ สร้ างตัวอสุจิและสร้ าง
รั งไข่ )
----------------------------------------------------------------ฮอร์ โมนเพศชาย ได้ แก่ เทสทอสเทอโรน
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ใบกิจกรรมที่ 6 ระดมความคิดเขียนสรุ ปแนวทางในการดูแลรักษาระบบต่ อมไร้ ท่อ

• แบ่งกลุ่ม กลุ่ม ละ 2–3 คน ระดมความคิดแล้วเขียนสรุปแนวทางในการดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อลงในเส้นบรรทัด
ที่กาํ หนดให้
แนวคํา ตอบ
แนวทางในการดูแลรั กษาระบบต่ อมไร้ ท่อ ได้ แก่
1. เลือกรั บประทานอาหารที่ มีคุณค่ าทางโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่
2. ดื่มนํา้ ในปริ มาณที่เพียงพอ เพราะนํา้ ช่ วยในการผลิตฮอร์ โมน
3. ออกกําลังกายสมํา่ เสมอ เพราะการออกกําลังกายทําให้ ระบบต่ อมไร้ ท่อและระบบประสาทอัตโนวัติทาํ งานได้ อย่ าง
สมดุล
4. ลดปริ มาณเครื่ องดื่มที่ มีแอลกอฮอล์ เพราะแอลกอฮอล์ ทํา ให้ การทํา งานของระบบ ต่ อมไร้ ท่อด้ อยประสิ ทธิ ภาพลง
5. หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้ อมที่ส่งผลต่ อระบบต่ อมไร้ ท่อ เช่ น บริ เวณแหล่ งโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานถลุงแร่
6. พักผ่ อนให้ เพียงพอและคิดในเชิ งบวกมาก ๆ เพราะส่ งผลให้ เกิดการ หลัง่ ฮอร์ โมน ที่ดี
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ใบกิจกรรมที่ 7 ระบุแนวทางการวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว

• นักเรี ยนเขียนแนวทางการดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวตามหัวข้อที่กาํ หนดให้
• แนวทางการวางแผนดุแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว
1. ด้ านโภชนาการ

แนวคําตอบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) ควรจัดอาหารให้ เหมาะสมกับบุคลในวัยต่ าง ๆ ของสมาชิ กในครอบครั วแต่ ละคน เช่ น ผู้สูงอายุใน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ครอบครั วควรรั บประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่ แต่ อาหารประเภทเนือ้ สัตว์ ควรเป็ นเนื อ้ สัตว์ ที่ย่อยง่ าย และ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลดอาหารประเภทแป้ งและไขมันลง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) ส่ งเสริ มสุขนิสัยในการรั บประทานอาหารให้ แก่ สมาชิ กทุกคนในครอบครั ว เช่ น รั บประทานอาหารให้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เป็ นเวลา รั บประทานอาหารที่สุก และสะอาด
3) สมาชิ กในครอบครั วที่มีโรคประจําตัว ควรจัดเตรี ยมอาหารให้ เหมาะสมและไม่ ส่งผลกระทบต่ อการเป็ น
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โรคด้ วย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ด้ านการออกกําลังกาย
แนวคําตอบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) เลือกรู ปแบบและกําหนดโปรแกรมของกิจกรรมการออกกําลังกายให้ เหมาะสมกับวัย และเพศของ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สมาชิ กแต่ ละคนในครอบครั ว
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) สมาชิ กครอบครั วที่มีโรคประจําตัว ควรปรึ กษาแพทย์ ก่อนการออกกําลังกาย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. ด้ านการพักผ่ อน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แนวคําตอบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) กําหนดจํานวนชั่วโมงการนอนหลับของสมาชิ กแต่ ละคนในครอบครั วให้ เพียงพอกับวัยของตนเอง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) กําหนดกิจกรรมนันทนาการ ที่ กระทําในเวลาว่ างเพื่อผ่ อนคลายความตึงเครี ยด สร้ างความสนุกสนาน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โดยกิจกรรมนันทนาการที่ เลือกทําจะต้ องมีความเหมาะสมกับสุขภาพร่ างกาย เพศ วัย ควานสนใจ และ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความถนัด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ด้ านการวางแผนการตรวจสุ ขภาพและเสริมสร้ างความต้ านทานโรค
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แนวคําตอบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) กําหนดการตรวจสุขภาพตามวัยของสมาชิ กในครอบครั ว เช่ น เด็กทารกควรได้ รับการตรวจสุขภาพ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่แพทย์ แนะนํา ผู้ใหญ่ ควรตรวจสุขภาพอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) สมาชิ กทุกคนในครอบครั วควรหมัน่ ดูแลและสังเกตสุขภาพของตนเองอยู่เสมอ หากพบความผิดปกติ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ควรรั บไปพบแพทย์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ใบกิจกรรมที่ 8 เขียนเรียงความเรื่อง ความสํ าคัญของการปฏิบัตติ าม
การวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว

• เขียนเรียงความเรื่ อง ความสําคัญของการปฏิบตั ิตามการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวพร้อมระบุ
แนวทางในการวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว โดยมีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 1 หน้ากระดาษ
(พิจารณาจากการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนด้ านการใช้ ภาษาไทยได้ ถูกต้ อง มีองค์ ประกอบหรื อ
ขัน้ ตอนของการเขียนเรี ยงความที่ครบถ้ วนและมีการแสดงความคิดเห็นหรื อยกตัวอย่ างประกอบได้ ชัดเจน )
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ใบกิจกรรมที่ 9 กิจกรรมสํ ารวจ

• แบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่ วมกันสํารวจหน่วยงานที่ให้คาํ ปรึ กษาในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลใน
ชุมชน โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบสํารวจตามหัวข้อที่กาํ หนดให้ และนําผลที่ได้มาอภิปรายหน้าชั้นเรี ยน

แบบสํ ารวจ
ชื่อหน่ วยงาน/สั งกัด
(ตัวอย่ างหน่ วยงาน)
- โรงพยาบาลส่ งสริ มสุขภาพ
ตําบล

สถานทีต่ ้งั /บทบาทหน้ าที่
ตั้งอยู่ที่ตาํ บลที่เป็ นสถานที่พกั อาศัยของครอบครั ว มี
บทบาทในการให้ บริ การด้ านสุขภาพแก่ ประชาชนใน
ตําบล โดยเน้ นด้ านการส่ งเสริ มสุขภาพใน 5 ด้ าน ได้ แก่
การส่ งเสริ มสุขภาพ การป้ องกันโรค การควบคุมป้ องกัน
โรค การฟื ้ นฟูสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริ โภค

หมายเหตุ
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กิจกรรมที่ 10 เขียนเรียงความเรื่อง ผลกระทบจากพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ

•

เขียนเรี ยงความเรื่ อง ผลกระทบจากพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ โดยยกตัวอย่างประกอบการนําเสนอ เพื่อให้
มองเห็นภาพของผลกระทบดังกล่าวโดยมีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 1 หน้ากระดาษ

(พิจารณาจากการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนด้ านการใช้ ภาษาไทยได้ ถกู ต้ อง มีองค์ ประกอบ หรื อขัน้ ตอนของการเขียนเรี ยงความที่
ครบถ้ วน มีการแสดงความคิดเห็นหรื อยกตัวอย่ างประกอบได้ ชัดเจน และแสดงถึงแนวความคิดที่ ถกู ต้ องเหมาะสมที่มีต่อเรื่ อง
พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ โดยมีความเข้ าใจและ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ )

369

ใบกิจกรรมที่ 11 วางแผนจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้ างเสริมความปลอดภัยทางเพศ

•

แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน ร่ วมกันวางแผนจัดกิจกรรม/โครงการรณรงค์สร้างเสริ มความปลอดภัยทางเพศในที่พกั อาศัย
โรงเรี ยน หรื อชุมชนสํา หรับวัยรุ่ นและบุคคลทัว่ ไป และบันทึกผลการ ปฏิบตั ิลงในแบบบันทึกกิจกรรม/โครงการ

แบบบันทึกกิจกรรม/โครงการ
• ชื่อกิจกรรม/โครงการ.............................................................................................
• ชื่อสถานทีด่ ํา เนินการ...........................................................................................วันที่..................................................
• ขั้นตอนและวิธีดาํ เนินการ พิจารณาจากการบันทึกกิจกรรม ของนักเรี ยนโดยบันทึก ได้ ครบถ้วนทุกประเด็น
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
• ความคาดหวังจากการดํา เนินการ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
• ผลทีไ่ ด้ จากการดํา เนินการ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
. • ปัญหาอุปสรรคทีพ่ บและแนวทางแก้ ไข
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
• ข้ อคิดทีไ่ ด้ รับจากการดํา เนินการ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 12 เขียนคําขวัญ

• แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ร่วมกันเขียนคํา ขวัญเชิญชวนให้บุคคลปฏิบตั ิตนตามค่านิยมทางเพศที่ดีในโรงเรี ยนหรื อ
ชุมชนมาคนละ 3–4 ข้อความ แล้วรวบรวมเขียนลงในเส้นบรรทัดด้านล่าง ต่อจากนั้นให้ร่วมกันจัดแสดงบนป้ ายนิเทศ

(พิจารณาจากการเขียนคําขวัญเชิ ญชวนของนักเรี ยน โดยเขียนได้ ตรงกับเรื่ อง ใช้ ภาษาไทยได้ ถกู ต้ อง
และ มีความคล้ องจองพิจารณาจากการจัดแสดงป้ ายนิเทศของนักเรี ยนโดยมีความตั้งใจในการจัดมีความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ และมีความน่ าสนใจ )

371

ใบกิจกรรมที่ 13 เขียนแผนที่ความคิดแสดงแนวทางและรู ปแบบในการมี
ส่ วนร่ วมส่ งเสริมและพัฒนาสุ ขภาพในชุมชนของวัยรุ่ น
 แบ งกลุม กลุมละ 5–6 คน ระดมสมองเขียนแผนที่ ความคิ ดแสดงแนวทางและรูปแบบในการมี สวนรวม
ส งเสริม และพั ฒ นาสุ ขภาพในชุ ม ชนของวัย รุน โดยนํ าเสนอลงในกรอบด านล างตามความเหมาะสม แลว จั ด แสดงบน
ปายนิเทศ
(ตัวอยางการสรางแผนที่ความคิด)
ช่ วยงานครู สุขศึกษาในการ
ให้ บริ การแก่ นักเรี ยน
เป็ นตัวแทนในการ
ตรวจสุขภาพนักเรี ยน

ให้ ข้อมูลข่ าวสาร
สุขภาพ

ช่ วยงานเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
ขณะมาให้ บริ การในโรงเรี ยน

เขารวมเปนสมาชิกกลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขในโรงเรียน

ประสานงานกับหน่ วยงาน
ต่ าง ๆ ที่ เกี่ยวข้ อง

แนวทางและรูปแบบในการ
มีสวนรวมสงเสริมและพัฒนาสุขภาพ
ในชุมชนของวัยรุน

สมัครเขาเปนอาสาสมัคร
สาธารณสุขในชุมชน
สมัครเข้ าเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน หรื อ อสม.

สมัครเข้ าร่ วมในโครงการพัฒนา
ระบบข้ อมูลข่ าวสารในชุมชน
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ใบกิจกรรมที่ 14 รวบรวมตัวอย่างกิจกรรมหรือโครงการทีเ่ กีย่ วกับงานสาธารณสุ ขในชุมชน
แบ่ งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน ร่ วมกันสํารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับ ตัวอย่างกิ จกรรมหรื อโครงการที่ เกี่ ยวกับ งาน
สาธารณสุ ขในชุมชนของตนเอง โดยขอรับความรู ้และคําปรึ กษาได้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในชุมชน แล้วเขียนสรุ ปความรู ้ที่
ได้ลงในเส้นบรรทัดด้านล่าง
พิจารณาจากการเขียนสรุปความรูของนักเรียน โดยสรุปใจความสําคัญของเรื่องได อยูบนพื้นฐาน
ของขอเท็จจริง ใชภาษาไทยไดถูกตอง และลําดับเนื้อหาของขอมูลไดตรงตามเรื่องที่กําหนด
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ใบกิจกรรมที่ 15 เข้ าร่ วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุ ขชุ มชน
เข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุ ขชุมชนของตนเองหรื อชุมชนรอบโรงเรี ยน แล้วบันทึกผลการปฏิบตั ิ
กิจกรรมลงในแบบบันทึกที่กาํ หนดให้
แบบบันทึกการเข้ าร่ วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุ ขชุมชน
ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่ วม............................................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าร่ วม..........................................................................................
ระยะเวลาการปฏิบตั ิกิจกรรม.................................................................................
ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
พิจารณาจากการบันทึกการเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขชุมชนของนักเรี ยน โดยบันทึกได้ ครบถ้ วน ทุกประเด็น

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

ผลการปฏิบตั ิงาน

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 16 เขียนแผนทีค่ วามคิดแสดงหลักในการสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพทางกลไก
 แบงกลุม กลุมละ 5–6 คน ระดมสมองเขียนแผนที่ความคิดแสดงหลักในการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพทางกลไก โดยนําเสนอลงในกรอบดานลางตามความเหมาะสม แลวจัดแสดงบนปายนิเทศ
(ตัวอย่ างการสร้ างแผนที่ความคิด)

ฝึ กยืดเหยียดกล้ ามเนือ้
คงไว้ 7–10 วินาที ในการฝึ ก ครั้ ง
แรก แล้ วจึงค่ อย ๆ เพิ่มขึน้

ควบคุมสัดส่ วนของร่ างกาย
ให้ อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน

ออกกําลังกายแบบใช้
ออกซิ เจน

องค์ ประกอบ
ของร่ างกาย

ความอ่ อนตัว
หลักในการสร้ างเสริ ม
สมรรถภาพทางกาย

ความอดทนของ
กล้ ามเนือ้

ออกกําลังกายแบบมีแรงต้ าน
โดยเน้ นการใช้ แรงต้ านปานกลาง จํานวนครั้ งมาก
จํานวนชุดน้ อย จังหวะปฏิบัติช้าถึงปานกลาง

ความอดทนของระบบ
หายใจและระบบ
ไหลเวียนโลหิ ต

ความแข็งแรง
ของกล้ ามเนือ้

ออกกําลังกายแบบมีแรงต้ าน
โดยเน้ นการใช้ แรงต้ านมาก จํานวนครั้ งน้ อย
จํานวนชดมาก จังหวะปฏิบัติเร็ ว
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(ตัวอย่ างการสร้ างแผนที่ความคิด)
ฝึ กวิ่งระยะสั้นด้ วยความเร็ ว
สูงสุด ครั้ งละ 5–6 เที่ยว
ความเร็ ว

เวลาปฏิกิริยา
ตอบสนอง

ฝึ กวิ่งกลับตัว วิ่งสลับฟั นปลา วิ่งเก็บของ
การส่ งบอล 3 คนอ้ อมหลัง ฯลฯ
ฝึ กเดินบนคานทรงตัว
การยืนเขย่ งปลายเท้ า
ความคล่ องแคล่ ว
การยืนขาเดียว ฯลฯ
ว่ องไว
หลักในการสร้ างเสริ ม
สมรรถภาพทางกลไก

การทรงตัว

ปฏิบัติกิจกรรมการใช้
การประสาน
พลังกล้ ามเนือ้
บรรทัดวัดปฏิกิริยา
สัมพันธ์
ตอบสนอง การ
เคลื่อนที่ไปตามทิ ศทาง
ของลูกบอล เป็ นต้ น ออกกําลังกายแบบมีแรงต้ าน โดยเน้ นการใช้ ฝึ กก้ าวเท้ าด้ วยตาราง 9 ช่ อง การ
ฝึ กตีลูกเทเบิลเทนนิสกระทบ
แรงต้ านปานกลางจนถึงน้ อย จํานวนครั้ ง
ผนัง ฯลฯ
ปานกลาง จํานวนชุดปานกลาง จังหวะ
ปฏิบัติปานกลาง
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กิจกรรมที่ 17 ปฏิบัตกิ จิ กรรมสร้ างเสริมสมรรถภาพ

ทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
นักเรี ยนแบ่ งกลุ่ ม กลุ่ มละ 6–8 คน แต่ ละกลุ่ มร่ วมกันฝึ กปฏิ บ ัติกิจกรรมสร้ างเสริ ม สมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไกตามที่ได้ศึกษาผ่านมาตามลําดับ แล้วบันทึกวิธีการปฏิบตั ิโดยสังเขป ปั ญหาและอุปสรรคที่พบขณะปฏิบตั ิ
และแนวทางในการแก้ไข ลงในตารางบันทึกผลการปฏิบตั ิกิจกรรมที่กาํ หนดให้
แบบบันทึกผลการปฏิบัติกจิ กรรม
ขั้นตอนและรู ปแบบ
การปฏิบัติ

วิธีการปฏิบัติโดยสั งเขป

ปัญหาและอุปสรรค
แนวทางในการแก้ ไข
ทีพ่ บขณะปฏิบัติ

การสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกาย
การสร้ างเสริ มองค์ ประกอบของร่ างกาย และความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิ ต
_____________________
 การวิง่ ระยะไกล
พิจารณาจากการบันทึ ก ________________ ________________
_____________________
กิจกรรมของนักเรี ยน โดย ________________ ________________
บั น ทึ ก ได้ ครบถ้ วน ทุ ก ________________ ________________
_____________________
ประเด็น
________________ ________________
_____________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
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ขั้นตอนและรู ปแบบ
การปฏิบัติ
 การว่ ายนํา้

 ดันพืน้

 ดึงข้ อ

วิธีการปฏิบัติโดยสั งเขป
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

ปัญหาและอุปสรรค
ทีพ่ บขณะปฏิบัติ
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

แนวทางในการแก้ ไข
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

การสร้ างเสริ มความแข็งแรงและความอดทนของกล้ ามเนือ้ แขนและหัวไหล่
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ____________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
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ปัญหาและอุปสรรค
ขั้นตอนและรู ปแบบ
วิธีการปฏิบัติโดยสั งเขป
แนวทางในการแก้ ไข
ทีพ่ บขณะปฏิบัติ
การปฏิบัติ
การสร้ างเสริ มความแข็งแรงและความอดทนของกล้ ามเนือ้ หน้ าท้ องและหลัง
_____________________ ________________ ________________
 ลุกนั่ง–ขางอ–
_____________________ ________________ ________________
มือประสานหน้ าอก
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
 นอนหงายยกตัว– เข่ า _____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
แตะหน้ าอก
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
การสร้ างเสริ มความแข็งแรงและความอดทนของกล้ ามเนือ้ หน้ าขา
_____________________ ________________ ________________
 ก้ าวขึน้ –ลงม้ านั่ง
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
_____________________ ________________ ________________
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ขั้นตอนและรู ปแบบ
การปฏิบัติ
 ก้ มตัวสลับขา

 ยึดกล้ ามเนือ้ ต้ นขา
ด้ านหน้ าและหัวเข่ า

 นั่งไขว้ ขา–บิดตัว

ปัญหาและอุปสรรค
ทีพ่ บขณะปฏิบัติ
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
การสร้ างเสริ มความอ่ อนตัว
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
วิธีการปฏิบัติโดยสั งเขป

แนวทางในการแก้ ไข
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
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การสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกลไก
 วิง่ สลับฟันปลา

 เดินบนคานทรงตัว

 ตีลูกเทเบิลเทนนิส
กระทบผนัง

การสร้ างเสริ มความคล่ องแคล่ วว่ องไว
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
การสร้ างเสริ มการทรงตัว
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
การสร้ างเสริ มการประสานสัมพันธ์
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
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ขั้นตอนและรู ปแบบ
การปฏิบัติ
 ยกนํา้ หนัก

 เล่ นเกมแข่ งส่ งลูก

 วิง่ ระยะสั้ น 50 เมตร

ปัญหาและอุปสรรค
ทีพ่ บขณะปฏิบัติ
การสร้ างเสริ มพลังกล้ ามเนือ้
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
การสร้ างเสริ มปฏิ กิริยาตอบสนอง
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
วิธีการปฏิบัติโดยสั งเขป

การสร้ างเสริ มความเร็ ว
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________
_____________________ ________________

แนวทางในการแก้ ไข
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
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ใบกิจกรรมที่ 18 ทบทวนความรู้ ควบคู่พฒ
ั นาทักษะกระบวนการคิด
 อ่านและวิเคราะห์คาํ ถาม แล้วเขียนคําตอบลงในช่องว่างที่กาํ หนดให้
1. การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกมีข้นั ตอนในการปฏิบัติอย่ างไรบ้ าง อธิบายมาพอสั งเขป
แนวคําตอบ
1. ขัน้ การวางแผน โดยระบุว่าจะทําอะไร ทําอย่ างไร ทําเมื่อไร ทําวิธีใด ใครเป็ นผู้ทาํ และมีวิธีการทําอย่ างไร
2. ขั้นการปฏิบัติ เมื่อได้ วางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกตามขัน้ การวางแผนแล้ ว
จะต้ องปฏิ บัติตามแผนที่ วางไว้ เพื่ อให้ การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ ทางกลไกของตนเองได้
สําเร็ จตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้
3. ขั้นการประเมินผลการปฏิ บัติ ขั้นการประเมินผลการปฏิ บัติมีความสําคัญที่ ผ้ วู างแผนจะต้ องทําการประเมิน
ทุกครั้ ง เพื่อให้ ทราบว่ าการวางแผนและการปฏิ บัติตามแผนที่ วางไว้ ในขั้นต้ นนั้น บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ หรื อไม่
ถ้ าไม่ สาํ เร็ จมีสาเหตุเกิดจากอะไร และมีวิธีการปรั บปรุ งแก้ ไขอย่ างไร
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2. นักเรียนสามารถวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรถาภาพทางกลไกของตนเองได้ อย่ างไร จงอธิบาย
แนวคําตอบ
วันจันทร์ : สร้ างเสริ มความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ แขน โดยฝึ กดันพืน้ ชุดละ 3 ครั้ ง ปฏิบัติ 10 ชุด
พักระหว่ างชุ ด 3–6 นาที และสร้ างเสริ มความคล่ อ งแคล่ วว่ องไว โดยฝึ กวิ่ งอ้ อมหลักระยะทาง 10 เมตร
ปฏิบัติไปและกลับ 5 เที่ยว
วันอังคาร: สร้ างเสริ มประสานสั มพันธ์ ของตา–มือ–เท้ า โดยฝึ กจับคู่ฝึกการตีโต้ แบดมินตัน เป็ น
เวลา 30 นาที
วันพุธ: สร้ างเสริ มความแข็งแรงของกล้ ามเนื อ้ แขน โดยฝึ กดึงข้ อบาร์ เดี่ยว ชุดละ 3 ครั้ ง ปฏิ บัติ 8
ชุด พักระหว่ างชุด 3–6 นาที และสร้ างเสริ มความคล่ องแคล่ วว่ องไว โดยฝึ กวิ่งสลับฟั นปลา จํานวน 10 หลัก
แต่ ละหลักห่ างกัน 2 เมตร ปฏิบัติไปและกลับ 5 เที่ยว
วันพฤหั สบดี: สร้ างเสริ มประสานสั มพันธ์ ของตา–มือ–เท้ า โดยฝึ กจับคู่ฝึกการตีลูกตบและ ลูก
หยอดแบดมินตัน เป็ นเวลา 30 นาที
วันศุกร์ : สร้ างเสริ มความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ แขน โดยฝึ กยกดัมเบล ชุดละ 4 ครั้ ง ปฏิบัติ 6 ชุด
พักระหว่ างชุด 3–6 นาที
*หมายเหตุ ปฏิ บัติสัปดาห์ ที่ 1–4 เช่ นเดิม โดยเน้ นการปฏิ บัติกิจกรรมแบบเบาไปหาหนัก ซึ่ ง
สามารถเพิ่มความหนักได้ ตามความเหมาะสม

v
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ใบกิจกรรมที่ 19 จัดทําสมุดภาพเกีย่ วกับปัญหาความไม่ ปลอดภัยและ
อุบัตเิ หตุทเี่ กิดขึน้ ในชุมชน
จัดทําสมุดภาพ ประกอบการนําเสนอข่าวหรื อบทความเกี่ยวกับปั ญหาความไม่ปลอดภัยและ
อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยใช้รูปแบบของกรอบและบันทึกจัดทําเป็ นฉบับสมบูรณ์ต่อไป
ทีต่ ิดภาพ

พิจารณาจากการบันทึกกิจกรรมของนักเรี ยน โดยบันทึกได้ ครบถ้ วนทุกประเด็น

ที่มาของภาพ--------------------------------------------------------------------

เหตุการณ์หรื อบทความที่เกี่ยวข้องโดยสรุ ป ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อคิดเห็นและแนวทางในการป้ องกันแก้ไขเพื่อป้ องกันปั ญหาที่เกิดขึ้น------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ใบกิจกรรมที่ 20 สํ ารวจข้ อมูลสถานทีเ่ ป็ นจุดเสี่ ยงในชุมชน
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันออกสํารวจสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนที่นกั เรี ยนเห็นว่าเป็ นจุดเสี่ ยงต่อ
การเกิดความไม่ปลอดภัยในการดําเนินกิจกรรมของบุคคลในชุมชน นําข้อมูลที่คน้ พบมาระดมความคิดเห็นภายในกลุ่ม
บันทึกผลลงในแบบปฏิบตั ิกิจกรรม แล้วนําเสนอในชั้นเรี ยน
แบบบันทึกกิจกรรม
กิจกรรมการสํารวจจุดเสี่ ยงต่อการเกิดความไม่ปลอดภัยในชุมชน
วันที/่ สถานที่สํารวจ

ลักษณะทีเ่ ป็ นจุดเสี่ ยง

แนวทางในการปรับปรุ งแก้ ไข

ข้อคิดที่ได้รับจากการดําเนินการ
พิจารณาจากการบันทึ กกิจกรรมของนักเรี ยน โดยบันทึ กได้ ครบถ้ วนทุกประเด็น

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ใบกิจกรรมที่ 21 เขียนโครงการเพือ่ สร้ างเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุใน
ชุมชน
 แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน ร่ วมกันระดมสมองเขียนโครงการเพื่อสร้างเสริ มความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุในชุมชน
โดยนําเสนอลงในกรอบด้านล่างตามความเหมาะสม
ชื่อโครงการ ............................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ..................................................................... 4. ..............................................................
2. ..................................................................... 5. ..............................................................
3. ..................................................................... 6. ..............................................................
วัตถุประสงค์
1. ..........................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................
สมมุตฐิ านของโครงการ ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................
ขอบเขตของการดําเนินงาน .....................................................................................................
..............................................................................................................................................
วิธีดาํ เนินการ .........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ผลการศึกษา ..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
สรุ ปและอภิปรายผล ................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ........................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 22 เขียนเรียงความเรื่อง การสร้ างความตระหนักใน
ความปลอดภัยของคนในชุมชน
เขียนเรี ยงความเรื่ อง การสร้ างความตระหนักในความปลอดภัยของคนในชุมชน โดยยกตัวอย่างประกอบการ
นําเสนอ เพื่อให้มองเห็นภาพของการปฏิบตั ิ โดยมีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 1 หน้ากระดาษ

(พิจารณาจากการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยน ด้ านการใช้ ภาษาไทยได้ ถกู ต้ อง มีองค์ ประกอบและ
ขัน้ ตอนของการเขียนเรี ยงความที่ครบถ้ วน และมีการแสดงความคิดเห็น หรื อยกตัวอย่ างประกอบได้ ชัดเจน)
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ใบกิจกรรมที่ 23 รวบรวมข่ าวหรือเหตุการณ์ เกีย่ วกับอุบัติภยั ในการดําเนินชีวติ
รวบรวมข่าวหรื อเหตุการณ์จากสื่ อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอุบตั ิภยั ในการดําเนินชีวิต บันทึกข้อมูลที่ได้ลงในแบบบันทึก
กิจกรรมที่กาํ หนดให้
แบบบันทึกกิจกรรม
เนือ้ หาของข่ าวหรือเหตุการณ์ ทเี่ กีย่ วกับอุบัติภัยโดยสรุ ป
พิจารณาจากการบันทึก กิจกรรมของนักเรี ยน โดยบันทึก ได้ ครบถ้วนทุกประเด็น

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
สาเหตุของการเกิดอุบัติภัยและผลกระทบ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
แนวทางในการแก้ ไข
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 24 เขียนอธิบายความเข้ าใจ



เขียนอธิบายคําที่เกี่ยวข้องกับหลักการใช้ยาที่กาํ หนดให้ แล้วนําไปตรวจสอบความถูกต้องกับเพื่อน ๆ
ในชั้นเรี ยน

1. ใช้ยาให้ถูกกับโรค
ใช้ ยาให้ ตรงกับโรคที่เราเจ็บป่ วยอยู่ โดยได้ รับการวินิจฉั ยจากแพทย์ เพราะการกินยาที่ ไม่ ตรงกับโรคจะทําให้ ไม่ ได้ ผลใน
การรั กษาและอาจเป็ นอันตรายจากการใช้ ยาด้ วย

2. ใช้ยาให้ถูกกับคน
การใช้ ยาจะต้ องเหมาะสมกับเพศ วัย อายุของผู้ใช้ ด้วย เพราะแต่ ละคนอาจมีประวัติการแพ้ ยา หรื อเป็ นโรคที่แตกต่ างกัน
ดังนั้นจึงไม่ ควรใช้ ยาร่ วมกับผู้อื่น

3. ใช้ยาให้ถูกเวลา
การกินยาจะต้ องกินตามเวลาที่ แพทย์ สั่งหรื อตามที่ฉลากระบุไว้ เท่ านั้น เช่ น ยากินก่ อนอาหาร ควรกินก่ อนอาหารอย่ างน้ อย
30–60 นาที ส่ วนยาหลังอาหารควรกินหลังอาหารประมาณ 15–30 นาที ส่ วนยาที่ให้ กินหลังอาหารทันทีกใ็ ห้ กินโดยทันที
เพราะยาพวกนีจ้ ะมีฤทธิ์ กัดกระเพาะอาหาร

4. ใช้ยาให้ถูกวิธี
การใช้ ยาจะต้ องใช้ ให้ ถกู วิธีตามที่ แพทย์ สั่งหรื อตามที่ฉลากระบุไว้ ซึ่ งมีวิธีใช้ หลายรู ปแบบ เช่ น ยากิน ยาอม ยาทา ยาเหน็บ
ยาหยอด ยาพ่ น ซึ่ งถ้ าใช้ ผิดวิธีอาจจะเกิดอันตรายได้ เช่ น ยาทาแต่ นาํ ไปใช้ กินก็อาจทําให้ เสี ยชี วิตได้

5. ใช้ยาให้ถูกขนาด
การใช้ ยาควรใช้ ให้ ถกู ต้ องตามที่ แพทย์ สั่ง เช่ น ยาที่รักษาเด็กส่ วนมากจะใช้ ในขนาดที่น้อยกว่ าผู้ใหญ่ ดังนั้นถ้ าเด็กใช้ ยาเท่ ากับ
ผู้ใหญ่ อาจเกิดอันตรายได้ จึงไม่ ควรเพิ่มหรื อลดขนาดการใช้ ยาด้ วยตนเอง

6. ใช้ยาให้ถูกมาตรฐาน
ควรเลือกใช้ ยาที่ได้ มาตรฐาน ไม่ ใช้ ยาที่เสื่ อมคุณภาพหรื อหมดอายุ เพราะนอกจากจะรั กษาไม่ หายจากโรคแล้ วอาจเกิด
อันตรายถึงชี วิตได้ ดังนั้นก่ อนใช้ ยาควรสังเกตสภาพของยาที่ใช้ ด้วย เช่ น สังเกตวันเดือนปี ที่ หมดอายุ สี กลิ่น และรู ปร่ างของ
ยาเปลี่ยนไปจากเดิมหรื อไม่
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ใบกิจกรรมที่ 25 ระดมสมอง แล้ วสรุ ปเป็ นแผนทีค่ วามคิด

แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ระดมสมองคิดแนวทางการป้ องกันอุบตั ิภยั จากสารเสพติด แล้วสรุ ปวิธีการคิดที่ได้
โดยเขียนเป็ นแผนที่ความคิดลงในกรอบด้านล่าง

สื่ อมวลชนช่ วยเผยแพร่
ความรู้ เรื่ องสารเสพติด
องค์ กรเอกชนร่ วมมือ
กับภาครั ฐในการ
ป้ องกันและแก้ ไข
ปั ญหาสารเสพติด
รั ฐบาลกําหนดนโยบาย
แก้ ไขปั ญหาสารเสพติดที่
ชัดเจน

สร้ างครอบครั วให้ อบอุ่น
โรงเรี ยนอบรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับสารเสพ
ติดแก่ นักเรี ยน
แนวทางการป้ องกัน
อุบัติภยั จากสารเสพติด
ชุมชนร่ วมกันจัดกิจกรรม
ต่ อต้ านสารเสพติดใน
ชุมชน
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ใบกิจกรรมที่ 26 เขียนบทความเรื่อง แนวทางการใช้ สื่อเพือ่ ป้องกันความรุ นแรงในสั งคม
เขียนบทความเรื่ อง แนวทางการใช้ สื่อเพื่ อป้ องกันความรุ นแรงในสั งคม โดยเขียนลงในเส้นบรรทัดด้านล่าง
พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบการนําเสนอ โดยมีความยาวของบทความไม่นอ้ ยกว่า 1 หน้ากระดาษ

เรื่อง แนวทางการใช้ สื่อเพือ่ ป้องกันความรุ นแรงในสั งคม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 27 สื บค้ นและสรุปความเข้ าใจ
ศึกษาค้นคว้าเรื่ อง ภัยพิบัติจากคลื่นสึ นามิที่เกิดขึน้ ในประเทศไทย จากแหล่งสื บค้นต่าง ๆ แล้วสรุ ปลงในเส้นบรรทัด
ด้านล่าง
ความรู้ เรื่อง ภัยพิบตั ิจากคลืน่ สึ นามิทเี่ กิดขึน้ ในประเทศไทย
.
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
ติดภาพประกอบ
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
พิจารณาจากการเขียนสรุ ป ความเข้ าใจของนักเรี ยน โดยมีความถูกต้ องของข้ อมูลตรงประเด็น

แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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กิจกรรมที่ 28

ออกแบบแผนผังสรุ ปความรู้

แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน ระดมสมองออกแบบแผนผังสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิตนเพื่อป้ องกันภัยจากสึ นามิ
แล้วจัดแสดงบนป้ ายนิเทศ

แนวทางปฏิบัตติ นเพือ่ ป้องกันภัยจากสึ นามิ
ใบกิจกรรมที่ 29 เขียนแผนทีค่ วามคิด
ข้ อสังเกต

ข้ อปฏิบัติขณะ

ข้ อปฏิบัติภายหลัง
จากการเกิดสึ นามิ

่มร่ วมกันระดมความคิดเห็นเพือ่ สรุ ปความรู ้เกี่ยวกับความหมา
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คนแต่ละกลุ
ก่ อนการเกิดสึ นามิ
ประสบภัยจากสึ นามิ
สั งเกตดู ป ฏิ กิ ริ ยาของสั ต ว์
ซึ่ งจะตอบสนองต่ อการเกิด
แผ่ น ดิ น ไห วได้ เร็ วกว่ า
มนุษย์ เช่ น สั ตว์ น้าํ ลึ ก จะ
ขึน้ มาอยู่บริ เวณนํา้ ตืน้
เมื่ อ ไ ด้ ยิ น ข่ าว ก าร เกิ ด
แผ่ นดินไหวที่ มีขนาดความ
รุ น แ ร งตั้ งแ ต่ 6.75 ต าม
มาตราริ กเตอร์ ขึ น้ ไป ต้ อ ง
ระลึกไว้ เสมอว่ าอาจจะเกิ ด
คลื่นสึ นามิตามมา
สั ง เกตบริ เวณชายฝั่ ง หาก
นํ้ า ทะเลลดระดั บ ลงมาก
ห ลั ง จ า ก ก า ร เ กิ ด
แผ่ น ดิ น ไหว ให้ รี บ อพยพ
ขึน้ ไปอยู่บนที่สูง

หากได้ รับการเตือนภัยว่ าจะ
เกิ ด คลื่ น สึ นามิ ให้ ตั้ ง สติ
จั ดเตรี ยมชุ ดยังชี พ แล้ วรี บ
อพยพขึน้ ไปยังที่ สูงหรื อใช้
เส้ น ท างที่ ท างราช ก าร
กําหนดไว้ ให้
เมื่ อ เห็ น นํ้ าท ะ เล ล ด ล ง
ผิดปกติ ควรรี บออกให้ ห่าง
จากบริ เวณชายทะเล
ผู้ที่ เดิ น เรื ออยู่ในทะเล เมื่ อ
ได้ ยินการเตือนภัย ให้ รีบนํา
เรื อออกไปกลางทะเลห่ าง
จากชายฝั่ ง
ผู้ที่ อพยพขึ น้ สู่ ที่ สูงควรรอ
จนกว่ าจะได้ รับ การยื น ยัน
ว่ าปลอดภั ย แล้ วจึ ง ลงมา
หรื อเรื อที่ ล อยลํา อยู่ ก ลาง
ทะเลจึงกลับเข้ าฝั่ ง

สํารวจดูตนเองและคน
ที่ใกล้ ชิดว่ ามีใครได้ รับ
บ า ด เจ็ บ ห รื อ เป็ น
อันตรายหรื อไม่ ถ้ ามี
ควรรี บปฐมพยาบาล
และนําส่ งโรงพยาบาล
โดยด่ วน
หลั ง จากการเกิ ด คลื่ น
สึ นามิ ให้ ระวังการเกิ ด
อาฟเตอร์ ช็อกตามมา
สํ า รวจความเสี ยหาย
ของอาคารบ้ านเรื อน
แล้ วแจ้ งทางราชการ
คอยฟั งประกาศจาก
ทางราชการ หากให้ มี
การอพยพออกนอก
พื ้ น ที่ ควรจั ด เตรี ยม
สิ่ งข อ งที่ จํ า เป็ น ให้
พร้ อม
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ใบกิจกรรมที่ 29 เขียนแผนทีค่ วามคิด

แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน ร่ วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และ
องค์ความรู ้ของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวโดยเขียนแผนที่ความคิดลงในกรอบด้านล่าง
การศึกษาทางด้ านวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาการ
เคลื่อนไหวของมนุษย์ โดยใช้ องค์ ความรู้ ทางด้ านกายวิภาคศาสตร์
กลศาสตร์ และสรี รวิทยา

ความหมายวิทยาศาสตร์ การ
เคลื่อนไหว

ความสําคัญของ
วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหว

วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหว

รู ปแบบและทักษะการ
เคลื่อนไหวในกิจกรรมกีฬา

ช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และความปลอดภัยในการ
เคลื่อนไหวร่ างกายในการเล่ นกีฬา
ประเภทต่ าง ๆ

ประกอบด้ วยองค์ ความรู้ 2 ด้ าน ได้ แก่ องค์ ความรู้ ด้านกายวิภาคศาสตร์
และด้ านกลศาสตร์
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ใบกิจกรรมที่ 30 จัดทําสมุดภาพ
จัดทําสมุดภาพ โดยนําภาพการเคลื่อนไหวร่ างกายของนักกีฬาประเภทต่าง ๆ และภาพแสดงตําแหน่งของ
กล้ามเนื้อ และข้อต่อติดลงในกรอบภาพ จากนั้นวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะการเคลื่อนไหว ตลอดจนระบุ
ตําแหน่งของกล้ามเนื้อและข้อต่อ นําผลการวิเคราะห์และภาพแสดงตําแหน่งมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนกันในชั้นเรี ยน

ติดภาพ

พิจารณาจากการบันทึกกิจกรรมของนักเรี ยน โดยบันทึ กได้ ครบถ้ วนทุกประเด็น

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลภาพ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตําแหน่ งและชนิดของข้ อต่ อ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ใบกิจกรรมที่ 31 ทดลองเคลือ่ นไหวร่ างกายส่ วนทีม่ ขี ้ อต่ อ
จับคู่กบั เพื่อนทดลองเคลื่อนไหวอวัยวะต่าง ๆ ในร่ างกาย บันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกข้อมูล
ตามหัวข้อที่กาํ หนดให้
แบบบันทึกผลการทดลอง
ชื่อผู้ทดลอง_______________________________________
พิจารณาจากการบันทึ กกิจกรรมของนักเรี ยนโดยบันทึกได้ ครบถ้ วนทุกประเด็น

ชื่อผู้ร่วมทดลอง_______________________________________
วันที่______ เดือน______________ พ.ศ.________
ตําแหน่ งของอวัยวะข้ อต่อ

เคลือ่ นไหวได้ มาก

เคลือ่ นไหวได้
ปานกลาง

เคลือ่ นไหวไม่ได้
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ใบกิจกรรมที่ 32 การศึกษาค้นคว้ าเกีย่ วกับหลักในการสร้ างความมั่นคง
ในการเคลือ่ นไหวร่ างกาย
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักในการสร้างความมัน่ คงในการเคลื่อนไหวร่ างกายจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ทดลองปฏิบตั ิ แล้วสรุ ปผลลงในแบบบันทึกผลการปฏิบตั ิกิจกรรมตามหัวข้อที่กาํ หนดให้

แบบบันทึกผลการปฏิบัติกจิ กรรม
เรื่อง ------------------------------------------------------------------------พิจารณาจากการบันทึกกิจกรรมของนักเรี ยน โดยบันทึ กได้ ครบถ้ วนทุกประเด็น
สรุ ปความรู้ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แนวทางในการนําความรู้ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษาไปประยุกต์ ใช้ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ใบกิจกรรมที่ 33 เขียนแผนทีค่ วามคิดสรุ ปความเข้ าใจ
เขียนแผนที่ความคิดสรุ ปหลักในการเลือกกิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต
โดยเขียนลงในกรอบที่กาํ หนดให้
เลือกตามความแตกต่ าง
ระหว่ างเพศ วัย และสภาพ
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
เลือกระยะเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ มีความ
เหมาะสม

เลือกตามความถนัดและความสนใจ และ
เลือกรู ปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย

กิจกรรมสร้ างเสริ ม
สมรรถภาพทางกาย

หลักในการเลือกกิจกรรมสร้ างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต

กิจกรรมสร้ างเสริ ม
สมรรถภาพทางจิต
เลือกกิจกรรมให้
เหมาะสมกับ
เวลาและโอกาส
รวมทั้งควรมี
ความสมํา่ เสมอ

เลือกกิจกรรมที่คาํ นึงถึงสถานที่ที่มี
ความเป็ นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
และมีบรรยากาศที่เหมาะสม

เลือกปฏิบัติกิจกรรม
ที่มีความปลอดภัย
ไม่ เสี่ ยงต่ อการเกิด
อันตรายหรื อ
อุบัติเหตุ

เลือกกิจกรรมที่มีความ
เหมาะสมกับเพศ วัย และ
ความพร้ อมของร่ างกาย
จิตใจ และอารมณ์
เลือกกิจกรรมที่มีความ
สนใจ และพึงพอใจ
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ใบกิจกรรมที่ 34 ศึกษาค้ นคว้ าและเลือกรู ปแบบของกิจกรรมการสร้ างเสริม
สมรรถภาพทางกายและทางจิต
ศึกษาค้นคว้ารู ปแบบของกิจกรรมการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต โดยเลือกกิจกรรมที่
สนใจและเหมาะสมอย่างละ 1 รู ปแบบ บันทึกผลลงในแบบบันทึกผลการปฏิบตั ิกิจกรรมที่กาํ หนดให้
แบบบันทึกผลการปฏิบัตกิ ิจกรรม
รายการ/รูปแบบที่เลือก
การสร้ างเสริมสรรถภาพทางกาย
- รูปแบบที่เลือก
พิจารณาจากการบันทึ กกิจกรรม
ของนักเรี ยน โดยบันทึ กได้
ครบถ้วนทุกประเด็น

การสร้ างเสริมสรรถภาพทางจิต
- รูปแบบที่เลือก

รายละเอียด/วิธีการ
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

ความรู้สึกที่ได้ รับจากการปฏิบัติ
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
.......................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
.........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
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ใบกิจกรรมที่ 35 วางแผนโปรแกรมสํ าหรับสร้ างเสริมสมรรถภาพ
ทางกายและทางจิต
วางแผนเขียนรายละเอียดการวางโปรแกรมสําหรับสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายและทางจิต โดยมีระยะเวลาปฏิบตั ิ
1 เดือน บันทึกลงในแบบบันทึกการปฏิบตั ิกิจกรรม
แบบบันทึกผลการปฏิบัตกิ จิ กรรม
– การสร้ างเสริมสรรถภาพทางกาย
สั ปดาห์ ที่
แนวคําตอบ
1

รู ปแบบการปฏิบัติ

จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติ

– เพื่อสร้ างเสริ มความแข็งแรงของ
เต้ นแอโรบิกในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ส่ วนวันอังคาร วันพฤหัสบดี ร่ างกาย
และวันเสาร์ ให้ วิ่งเหยาะ ว่ ายนํา้ และเดินเร็ วตามลําดับ โดยในแต่ ละวัน
ให้ ปฏิ บัติกิจกรรมสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายเป็ นเวลา 20–30 นาที

2

–

3

–

4

–

– การสร้ างเสริมสรรถภาพทางจิต
สั ปดาห์ ที่
แนวคําตอบ
1

รู ปแบบการปฏิบัติ

ตัวอย่ าง ทําสมาธิ และสวดมนต์ ก่อนเข้ านอนทุกคืนเป็ นเวลา 15 นาที
และทํางานอดิเรกที่ ชื่นชอบในช่ วงเวลาว่ างในแต่ ละวันในวันจันทร์ ถึง
วันอาทิตย์

จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติ
–

2

–

3

–

4

–
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ใบกิจกรรมที่ 36 ตอบคําถาม ทบทวนความเข้ าใจ
ตอบคําถามที่กาํ หนดให้เพื่อทบทวนความเข้าใจเรื่ อง กิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
โดยเขียนคําตอบลงในเส้นบรรทัดที่วา่ ง
1. กิจกรรมการออกกําลังกายมีความหมายอย่างไร
รู ปแบบของกิจกรรมต่ าง ๆ ที่ส่งผลให้ ร่างกายมีการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นให้ ส่วนต่ าง ๆ ของร่ างกายทํางานมากกว่ าภาวะปกติ

2. กิจกรรมนันทนาการมีความหมายอย่างไร
กิจกรรมต่ าง ๆ ที่เรานํามาใช้ ปฏิบัติในเวลาว่ างโดยสมัครใจและอยู่นอกเหนือจากกิจกรรมที่จัดเป็ นงานประจํา และเมื่อปฏิบัติ
แล้ วไม่ ส่งผลกระทบหรื อสร้ างความเสี ยหายต่ อบุคคลอื่นหรื อสภาพแวดล้ อม

3. ผูน้ าํ กิจกรรมหมายถึงอะไร
ผู้ที่คอยดูแลหรื อควบคุมการปฏิบัติกิจกรรม ตลอดจนสาธิ ตรู ปแบบขัน้ ตอนในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อนําให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรม
ได้ ปฏิบัติตาม

4. ผูร้ ่ วมกิจกรรมหมายถึงอะไร
ผู้ที่เข้ าร่ วมกิจกรรมในบทบาทของผู้ปฏิบัติตามรู ปแบบที่ผ้ นู าํ กิจกรรมกําหนด และรวมไปถึงผู้เข้ าร่ วมที่จัดอยู่ในบทบาทของ
ผู้ชมด้ วย

5. บทบาทและมารยาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ หมายถึงอะไร
การแสดงออกของบุคคลในบทบาทที่ ถกู ต้ องเหมาะสมในการเข้ าร่ วมกิจกรรมการออก-กําลังกายและนันทนาการ
6. กิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการมีความสําคัญอย่างไร
กิจกรรมออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการมีความสําคัญโดยช่ วยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพทางกายและทางจิต ช่ วยส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์ ของบุคคลในสังคมและชุมชน ช่ วยป้ องกันและลดปั ญหา อาชญากรรม ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ ยงที่ไม่ พึงประสงค์ ของ
บุคคล ช่ วยส่ งเสริ มและสื บทอดค่ านิยมในด้ านวัฒนธรรมและประเพณี ที่ดีงามของสังคม รวมทั้งช่ วยป้ องกันปั ญหาการเกิดโรคและการ
ฟื ้ นฟูสภาพของผู้ป่วย
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ใบกิจกรรมที่ 37 อภิปรายและสรุ ปความเข้ าใจ
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ร่ วมกันอภิปรายเรื่ อง บทบาทของการเป็ นนําและผู้ร่วมกิจกรรมที่ดี และเรื่ อง มารยาทที่ ดีใน
การเข้ าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ แล้วสรุ ปผลการอภิปรายลงในเส้นบรรทัดที่กาํ หนดให้
พิจารณาจากการเขียนสรุปผลการอภิปรายของนักเรี ยน โดยเขียนสรุปได้ ตรงกับเรื่ องที่ อภิปราย
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......................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 38 สื บค้ นประวัตกิ ฬ
ี าตะกร้ อลอดห่ วง
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ ที่กล่าวถึงประวัติความเป็ นมาของกีฬา
ตะกร้อลอดห่วงในแง่มุมต่าง ๆ แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึกผลการศึกษาค้นคว้านําแนวคิดที่ได้มานําเสนอในชั้นเรี ยน

แบบบันทึกผลการศึกษาค้ นคว้ า
เรื่อง ------------------------------------------------------------------------พิจารณาจากการบันทึ กกิจกรรมของนักเรี ยนโดยบันทึกได้ ครบถ้ วนทุกประเด็น
สรุ ปความรู้ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แนวทางในการนําความรู้ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษาไปประยุกต์ ใช้ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ใบกิจกรรมที่ 39 จับคู่ทดลองฝึ กปฏิบัติแล้ วสรุ ปผล
นักเรี ยนจับคู่กบั เพื่อนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันศึกษาทดลองปฏิบตั ิตามฐานศึกษาเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานของกีฬาตะกร้อ
โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด และปฏิบตั ิตามคําแนะนําของครู หรื อผูด้ ูแลอย่างเคร่ งครัดด้วยความระมัดระวัง ประกอบด้วย
ฐานศึกษาที่ 1 การเล่ นลูกหน้ าด้ วยลูกหน้ าเท้ า (ลูกแป)
ฐานศึกษาที่ 2 การเล่ นลูกหน้ าด้ วยลูกข้ างเท้ าด้ านนอก (ลูกข้ าง)
ฐานศึกษาที่ 3 การเล่ นลูกหลังด้ วยศอกหลัง
บันทึกผลการปฏิบตั ิ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขลงในแบบบันทึกผลการปฏิบตั ิกิจกรรมที่
กําหนดให้

ทักษะทีฝ่ ึ กปฏิบัติ
การเล่นลูกหน้าด้วยลูกหน้าเท้า (ลูกแป)

การเล่นลูกหน้าด้วยลูกข้างเท้าด้านนอก
(ลูกข้าง)

การเล่นลูกหลังด้วยศอกหลัง

แบบบันทึกผลการปฏิบัติกจิ กรรม
ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ ไขปัญหา
พิจารณาจากการบันทึ กกิจกรรมของนักเรี ยน
โดยบันทึกได้ ครบถ้ วนทุกประเด็น
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ใบกิจกรรมที่ 40 วาดภาพและอธิบายทักษะการเล่น
วาดภาพแสดงท่าทางการปฏิบตั ิทกั ษะกีฬาตะกร้อประกอบคําอธิบายลงในกรอบบันทึกการปฏิบตั ิกิจกรรม จากนั้น
นําผลงานมาเสนอหน้าชั้นเรี ยน

แบบบันทึกผลการปฏิบัติกจิ กรรม
ภาพทักษะทีว่ าด
การเล่ นลูกหน้ าด้ วยลูกหน้ าเท้ า (ลูกแป)

การเล่ นลูกหลังด้ วยศอกหลัง

การเล่ นลูกหลังด้ วยเข่ า

วิธีการปฏิบัติ
พิจารณาจากการบันทึกกิจกรรมของนักเรี ยน
โดยบันทึกได้ ครบถ้ วนทุกประเด็น
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ใบกิจกรรมที่ 41 จับคู่ฝึกปฏิบัตทิ กั ษะการเล่ นตะกร้ อลอดห่ วงในท่ าพลิกแพลง
จับคู่กบั เพื่อนทดลองฝึ กปฏิบตั ิในทักษะที่กาํ หนดในแบบบันทึกผลการปฏิบตั ิกิจกรรมแล้วสรุ ปผลตามหัวข้อที่กาํ หนด
แบบบันทึกผลการปฏิบัติกจิ กรรม
ทักษะทีฝ่ ึ กปฏิบัตใิ นท่ าพลิกแพลง
ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ ไขปัญหา
พิจารณาจากการบันทึกกิจกรรมของนักเรี ยน
ท่ าที่ 1 การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูก
โดยบันทึกได้ ครบถ้ วนทุกประเด็น
หลังเท้า
ท่ าที่ 2 การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูก
ไขว้หน้าด้วยหลังเท้า
ท่ าที่ 3 การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูก
เท้าแข้ง
ท่ าที่ 4 การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกเข่า
ท่ าที่ 5 การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูก
ไขว้หน้าด้วยเข่าหรื อลูกไขว้เข่า
ท่ าที่ 6 การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูก
ไหล่
ท่ าที่ 7 การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูก
ศีรษะหรื อลูกโหม่ง
ท่ าที่ 8 การเล่นลูกด้านข้างด้วยลูกข้าง
บ่วงมือ
ท่ าที่ 9 การเล่นลูกด้านข้างด้วยลูกส้น
ไขว้
ท่ าที่ 10 การเล่นลูกด้านข้างด้วยลูก
ส้นไขว้บ่วงมือ
ท่ าที่ 11 การเล่นลูกด้านข้างด้วยลูก
กระโดดไขว้ (ขึ้นม้า)
ท่ าที่ 12 การเล่นด้านข้างด้วยลูก
กระโดดไขว้บ่วงมือ (ขึ้นม้าบ่วงมือ)
ท่ าที่ 13 การเล่นด้านข้างด้วยลูกตัด
ไขว้
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ท่ าที่ 14 การเล่นด้านหลังด้วยลูกตบ
หลัง
ท่ าที่ 15 การเล่นด้านหลังด้วยลูกข้าง
หลัง
ท่ าที่ 16 การเล่นด้านหลังด้วยลูกข้าง
หลังบ่วงมือ
ท่ าที่ 17 การเล่นด้านหลังด้วยลูกแทง
ส้นตรงหลัง
ท่ าที่ 18 การเล่นด้านหลังด้วยลูกแทง
ส้นตรงหลังบ่วงมือ
ท่ าที่ 19 การเล่นด้านหลังด้วยลูกตบ
หลังบ่วงมือ
ท่ าที่ 20 การเล่นด้านหลังด้วยลูกตบ
หลังสองเท้าพร้อมกัน
ท่ าที่ 21 การเล่นด้านหลังด้วยลูก
กระโดดพับหลังตบ
ท่ าที่ 22 การเล่นด้านหลังด้วยลูก
กระโดดพับหลังตบบ่วงมือ
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ใบกิจกรรมที่ 42 ฝึ กการเข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬาตะกร้ อลอดห่ วง

ร่ วมกันวางแผนจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วงนอกเวลาเรี ยน แล้วบันทึก ผลการปฏิบตั ิลงใน
แบบบันทึกผลการจัดการแข่งขันตามประเด็นที่กาํ หนด
แบบบันทึกผลการปฏิบัติกจิ กรรม
ชื่อ------------------------------------------------------------บทบาทที่แสดงออก

ความรู ้สึกต่อบทบาท

1. ผูเ้ ล่น
พิจารณาจากการบันทึ ก
กิจกรรมของนักเรี ยน

2.ผูต้ ดั สิ น

3. ผูช้ ม

4. อื่น ๆ (ระบุ)-----------------------------------------

ความรู ้สึกต่อกิจกรรม
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ใบกิจกรรมที่ 43 จัดทําสมุดภาพ
จัดทําสมุดภาพ โดยนําภาพกิจรรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันมาติดลงในกรอบภาพที่หนดให้ จากนั้นวิเคราะห์
รู ปแบบและลักษณะการเล่น ตลอดจนความรู ้ที่เกี่ยวข้องนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในชั้นเรี ยน

ที่ติดภาพ

พิจารณาจากการบันทึ กกิจกรรมของนักเรี ยน โดยบันทึ กได้ ครบถ้ วนทุกประเด็น

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลภาพ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความรู้ สึกต่ อกิจกรรม------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ใบกิจกรรมที่ 44 ศึกษาแล้ วสรุ ปผล
นักเรี ยนแบ่งออกเป็ น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันศึกษาตามฐานศึกษาเกี่ยวกับทักษะของกีฬาแบดมินตัน
โดยใช้เวลาตามที่ครู กาํ หนด ประกอบด้วย
ฐานศึกษาที่ 1 การเสี่ ยงและระบบการนับคะแนน
ฐานศึกษาที่ 2 การเปลี่ยนข้ าง
ฐานศึกษาที่ 3 การส่ งลูก
ฐานศึกษาที่ 4 การเล่ นประเภทเดี่ยว
ฐานศึกษาที่ 5 การเล่ นประเภทคู่
ฐานศึกษาที่ 6 การพักระหว่ างเกม
แต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นที่ได้จากการศึกษาร่ วมกัน แล้วบันทึกผลแก้ไขลงในแบบบันทึกผลการปฏิบตั ิกิจกรรมที่กาํ หนดให้

แบบบันทึกผลการปฏิบัติกจิ กรรม

พิจารณาจากการบันทึ กกิจกรรมของนักเรี ยน โดยบันทึกได้ ครบถ้ วนทุกประเด็น

สรุ ปความรู้ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แนวทางในการนําความรู้ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษาไปประยุกต์ ใช้ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ใบกิจกรรมที่ 45

ฝึ กปฏิบัติทกั ษะกีฬาแบดมินตัน

 จับคู่ กบั เพื่ อนทดลองฝึ กปฏิ บ ัติในทักษะที่ กาํ หนดในแบบบันทึ กผลการปฏิ บ ัติกิจกรรม แล้วสรุ ป ผลตามหัวข้อ ที่
กําหนด
แบบบันทึกผลการปฏิบัติกจิ กรรม
ทักษะทีฝ่ ึ กปฏิบัติ
1. ทักษะการยืนเตรี ยมพร้อม

2. ทักษะการเคลื่อนที่และการถ่ายนํ้าหนักตัว

3. ทักษะการตีลูกเบื้องต้น
3.1 ทักษะการตีลูกหน้ามือ

3.2 ทักษะการตีลูกหลังมือ

3.3 ทักษะการตีลูกโด่งด้วยลูกหน้ามือ

ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ ไขปัญหา
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ทักษะทีฝ่ ึ กปฏิบัติ
3.4 ทักษะการตีลูกโด่งด้วยลูกหลังมือ

3.5 ทักษะการตีลูกโด่งจากล่างหรื อการตีลูกโด่ง
จากลูกงัดโยน

3.6 ทักษะการตีลูกตบหน้ามือ

3.7 ทักษะการตีลูกตบอ้อมศีรษะ

3.8 ทักษะการตีลูกตบหลังมือ

3.9 ทักษะการตีลูกครึ่ งตบครึ่ งตัด

ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ ไขปัญหา
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ทักษะทีฝ่ ึ กปฏิบัติ
3.10 ทักษะการตีลูกดาดหน้ามือ

3.11 ทักษะการตีลูกดาดหน้ามือ

3.12 ทักษะการตีลูกหยอด

4. ทักษะในการส่ งและรับลูกในสนามแบดมินตัน
4.1 ทักษะการตบลูกและรับลูก

4.2 ทักษะการรับลูกแตะหยอด

ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ ไขปัญหา
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ใบกิจกรรมที่ 46 ฝึ กการเข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬาแบดมินตัน

ร่ วมกันวางแผนจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนอกเวลาเรี ยน แล้วบันทึกผลการ ปฏิบตั ิลงในแบบ
บันทึกผลการจัดการแข่งขันตามประเด็นที่กาํ หนด
แบบบันทึกผลการจัดการแข่ งขัน
ชื่อ------------------------------------------------------------บทบาททีแ่ สดงออก

ความรู้ สึกต่ อบทบาท

1. ผูเ้ ล่น
พิจารณาจากการบันทึ ก
กิจกรรมของนักเรี ยน

2.ผูต้ ดั สิ น

3. ผูช้ ม

4. อื่น ๆ (ระบุ)---------------------------------------------------

ความรู้ สึกต่ อกิจกรรม
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9

รายการประเมิน

1. ทักษะ
การสื่ อสาร

2. ทักษะ
กระบวนการคิด

3. ทักษะ
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

แบบประเมินและเกณฑ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะและกระบวนการ

พฤติกรรมการแสดงออก
1. พูดคุยแลกเปลี่ยนและซักถามข้อมูล เพือ่ สร้างองค์ความรู ้และแนวทางใน
การปฏิบตั ิกิจกรรมกับบุคคลอื่นในโอกาสที่เหมาะสม
2. สื่ อสารกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ สร้างเสริ มสุ ขภาพและความ
ปลอดภัย
3. นําผลจากการศึกษาเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิมาประยุกต์ใช้เพือ่ สร้างองค์ความรู ้
และแนวทางในการปฏิบตั ิที่หลากหลาย
4. แปลความ ตีความ หรื อขยายความในคํา ข้อความ ภาพ และสัญลักษณ์ใน
เรื่ องหรื อกิจกรรมที่ปฏิบตั ิที่หลากหลาย
5. คิดอย่างสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณเพื่อการได้มาขององค์ความรู ้
6. ช่วยลดข้อขัดแย้งและแก้ไขปั ญหาของกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

7. สามารถกําหนดเป้ าหมาย การวางแผน และการปฏิบตั ิกิจกรรมเพือ่ การ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุผลสําเร็จ
8. ปฏิเสธสถานการณ์เสี่ ยงที่ส่งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ
9. แก้ไขสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสุ ขภาพหรื อการปฏิบตั ิกิจกรรม
4. ความสามารถใน
อย่างทันท่วงที
การใช้ ทักษะชีวติ
10. เลือกแหล่งขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุที่ไม่ปลอดภัยด้วยตนเองและผูอ้ ื่น
ได้อย่างเหมาะสม

ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
ปฏิบตั ิหน่ วยที่ ปฏิบตั ิหน่ วยที่ ปฏิบตั ิหน่ วยที่ ปฏิบตั ิหน่ วยที่ ปฏิบตั ิหน่ วยที่
1
2
3
4
5
4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0
4 หมายถึง ปฏิบัติเป็ น
ประจําสมํ่าเสมอ/ปฏิบัติ
ได้อย่ างคล่ องแคล่ ว

3 หมายถึง ปฏิบัติเป็ น
ประจําเท่ าที่ได้ รับ
มอบหมาย/ปฏิบัติได้ ด้วย
ตนเองแต่ ไม่ คล่องแคล่ ว

2 หมายถึง ปฏิบัติบ้าง
เป็ นครั้งคราว/ปฏิบัติได้
โดยไม่ ต้องแก้ไข
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รายการประเมิน

ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
ระดับการ
ปฏิบตั ิหน่ วยที่ ปฏิบตั ิหน่ วยที่ ปฏิบตั ิหน่ วยที่ ปฏิบตั ิหน่ วยที่ ปฏิบตั ิหน่ วยที่
1
2
3
4
5
4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0

พฤติกรรมการแสดงออก

11. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู ้และแนวทาง
5. ทักษะ
ในการปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ความสามารถในการ
12. เลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าในการสร้างองค์ความรู ้และ
ใช้ เทคโนโลยี
แนวทางในการปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างเหมาะสม
13. บริ หารและจัดการสุ ขภาพทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของตนเอง
เพื่อสุ ขภาพที่ดี
6. ทักษะการจัดการ
และการสร้ างเสริม 14. ออกกําลังกายและสร้างเสริ มสุขภาพตามแผนที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสม
สุ ขภาพ
15. ตรวจสอบและประเมินภาวะสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกายและจิตใจของ
ตนเองและผูอ้ ื่นอย่างถูกต้องได้

1 หมายถึง เคย
ปฏิบตั ินาน ๆ ครั้ง/
ปฏิบตั ิได้แต่ ต้องมี
การแก้ ไข
0 หมายถึง ไม่ เคย
ปฏิบตั ิ/ปฏิบัติ
ไม่ ได้เลย

เกณฑ์ การตัดสินคุณภาพ
ช่ วงคะแนนเฉลีย่
ระดับคุณภาพ

4.00–3.51
4
ดีเยีย่ ม

ระดับคุณภาพที่ได้

สรุปผลการวัดประเมินผล

3.50–2.51
3
ดี

4

3

2.50–1.51
2
ปานกลาง

2

1.50–1.01
1
พอใช้

1

1.00–0.00
0
ควร
ปรับปรุ ง

คะแนนที่ได้
คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย่

0

หมายเหตุ การคิดคะแนนเฉลี่ยคิดได้จากการนําเอาคะแนนรวมในแต่ละช่องรายการการปฏิบตั ิมารวมกัน แล้วหารด้วยจํานวนข้อ จากนั้นนํา
คะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพและสรุ ปผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ด้านทักษะและกระบวนการ
หน่ วยการเรียนรู้ ที่

ด้านความรู ้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่
1

2

3

4

5

1

2

3

4

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่
5

1

2

3

4

5
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แบบประเมินและเกณฑ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง
ชื่อ
เลขที่
ชั้น
คําชี้แจง นักเรียนทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบตั ิใหตรงกับความเปนจริง

รายการประเมิน
1. มีความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตย เสียสละอดทนได

3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง
ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษา
เลาเรียนทั้งทางตรงและ
ทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย
7. เขาใจการเรียนรูเปน
ประชาธิปไตย
8. มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย ผูนอยรูจัก
การเคารพผูใหญ
9. รูสติ รูตัว รูคิด รูทํา
10. รูจกั ดํารงตนโดยใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. มีความเขมแข็งทั้งทางรางกาย
และจิตใจ ไมยอมแพตอ
อํานาจฝายต่ํา

พฤติกรรมการแสดงออก
1. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองไทยที่ดี
2. เคารพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
3. สนใจและเขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือ
4. ไมยึดเอาสิ่งของของคนอื่นมาเปนของตนเอง โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ
5. แสดงความจริงใจโดยพูดและใหขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง
6. มีความอดทนอดกลั้นและเสียสละแกสวนรวม
7. เคารพเทิดทูน มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ
8. สนใจติดตามขาวสารและสืบคนความรูใหม ๆ อยูเสมอ
9. รวมปฏิบัติกิจกรรมที่สรางเสริมความรูและทักษะความชํานาญตาง ๆ
10. ชื่นชมในประเพณีไทย วัฒนธรรมของทองถิ่นและของประเทศชาติ
11. ดําเนินชีวิตตามวิถีไทย
12. ประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ
13. เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
14. เคารพสิทธิเสรีภาพและกฎกติกาของสังคมที่เปนธรรม
15. รับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น และสังคม
16. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
17. ตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
18. มีความเคารพนอบนอมตอผูใหญ
19. ปฏิบัติตนใหมีสติ รูตัว รูคิด รูทํา อยางรอบคอบ ถูกตองเหมาะสม
20. ใชจายอยางพอประมาณตามฐานะของตนและละเวนการใชชีวิตอยางฟุงเฟอตาม
กระแสวัตถุนิยม
21. ใชชีวิตอยางเรียบงาย มีความสุขตามฐานะของตน
22. ปฏิบัติตนใหรางกายสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคภัย และมีจิตใจที่เขมแข็ง
23. มีความละอาย เกรงกลัวตอบาป

ระดับการปฏิบัติ
4 3 2 1 0

หมายเหตุ
4 หมายถึง
ปฏิบัติเปนประจํา
สม่ําเสมอ/
ปฏิบัติไดอยาง
คลองแคลว
3 หมายถึง
ปฏิบัติเปนประจํา
เทาที่ไดรับ
มอบหมาย/
ปฏิบัติไดดวย
ตนเองแตไม
คลองแคลว
2 หมายถึง
ปฏิบัติบางเปน
ครั้งคราว/ปฏิบัติได
โดยไมตองแกไข
1 หมายถึง
เคยปฏิบัติ
นาน ๆ ครั้ง/
ปฏิบัติไดแตตอง
มีการแกไข
0 หมายถึง
ไมเคยปฏิบัติ/
ปฏิบัติไมไดเลย

418
รายการประเมิน
12. คํานึงถึงผลประโยชน
สวนรวมมากกวา
ผลประโยชนของตนเอง
13. คุณลักษณะอันพึงประสงค
ดานสุขภาพ

พฤติกรรมการแสดงออก
24. มีจิตใจเอื้ออาทรและเสียสละใหความชวยเหลือผูอื่น และใหการชวยเหลือเพื่อนมนุษย
ที่ประสบกับความทุกขยากโดยไมไดรับการรองขอ
25. เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมอยางสม่ําเสมอ
26. ดําเนินชีวิตตามแนวทางการปฏิบัติดานสุขภาพที่ดี
27. ชื่นชมในความงามของสุนทรียภาพของการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย
การเลนกีฬา และกิจกรรมนันทนาการทั้งในฐานะผูปฏิบัติและผูชม
28. รวมปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ การออกกําลังกาย
การกีฬา นันทนาการ และสมรรถภาพทางกายดวยความกระตือรือรน
29. หมั่นคิดและตรวจสอบภาวะสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองอยางสม่ําเสมอ
30. ภาคภูมิใจที่ไดปฏิบัติตามระเบียบวินัย กฎ กติกาในการเขารวมกิจกรรมสุขภาพ
การออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ
คะแนนที่ได

ระดับการปฏิบัติ

หมายเหตุ

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ
ชวงคะแนนเฉลี่ย

3.51-4.00

ระดับคุณภาพ

4
ดีเยี่ยม

2.51-3.50
3
ดี

สรุปผลการประเมิน (เขียนเครื่องหมาย  ลงใน
ระดับคุณภาพที่ได้

4

3

1.51-2.50
2
ปานกลาง
)

2

1

0

0.51-1.50
1
พอใช

0.00-0.50
0
ควรปรับปรุง

หมายเหตุ การคิดคะแนนเฉลี่ยคิดไดจากการนําเอาคะแนนรวมในแตละชองรายการ
การปฏิบัติมารวมกัน แลวหารดวยจํานวนขอ จากนั้นนําคะแนนเฉลี่ยที่ไดมาเทียบกับ
เกณฑการตัดสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน
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แบบประเมินและเกณฑ์ ประเมินผลการอภิปราย

รายการประเมิน

4

3

ระดับคุณภาพ
2
1

0

1. ความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น
2. การแสดงเหตุผลตอการแสดงความคิดเห็นของตนเองและความคิดเห็นของผูอื่น
3. ความถูกตองของการใชภาษาในการสื่อสาร
4. การประยุกตใชความรูเพื่อเชื่อมโยงสูการนําเสนอผลการอภิปราย
5. ความถูกตองสมบูรณของการสรุปผลการอภิปราย
คะแนนที่ได
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนรวม
หมายเหตุ การคิดคะแนนเฉลี่ยคิดได้จากการนําคะแนนรวมใน
แต่ละช่องรายการปฏิบตั ิมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อ
จากนั้นนําคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิ น
คุณภาพและสรุ ปผลการประเมิน

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
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

สรุประดับคุณภาพการอภิปราย (เขียนเครื่องหมายลงใน  )
ระดับคุณภาพที่ได้

4

3

2

1

0

420

12

แบบประเมินและเกณฑ์ การประเมินผลการสร้ างแผนที่ความคิด

รายการประเมิน

4

3

ระดับคุณภาพ
2
1

0

1. ความถูกต้องของข้อมูลที่นาํ เสนอ
2. ความครอบคลุมรายละเอียดสําคัญ
3. การใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
4. การจัดเรี ยงลําดับความเชื่อมโยงของข้อมูล
5. จํานวนของข้อมูลที่นาํ เสนอ
คะแนนที่ได้
คะแนนเฉลีย่
คะแนนรวม
หมายเหตุ การคิดคะแนนเฉลี่ยคิดได้จากการนําคะแนนรวมในแต่ละ
ช่องรายการปฏิบตั ิมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อ จากนั้นนําคะแนน
เฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพและสรุ 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 างแผนที่ความคิดเป็ นรายบุคคล

ตรวจสอบการบันทึกผลการปฏิบัติกจิ กรรมของนักเรียนเป็ นรายบุคคล เพือ่ ประเมินระดับคุณภาพการเรียนรู้
โดยใช้ เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพที่กําหนด
เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ

สําหรับครู

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
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ระดับคุณภาพ
1
2
3

4

14
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ตัวอย่ างแบบบันทึกสรุ ปการประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียนหน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1–5
ระดับคุณภาพ
รายชื่อนักเรียน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

สรุ ปผลการประเมิน
ผลการเรียนรู้หน่ วยที่

ด้ านความรู้

ด้ านทักษะ/
กระบวนการ

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ค่ านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

15
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แบบประเมินผลการปฏิบัตทิ ักษะพืน้ ฐานของกีฬาตะกร้ อลอดห่ วง
ลําดับท่ าทาง
การเคลือ่ นไหว มีความต่อเนื่องของ แสดงท่าทางเป็ น ความตั้งใจในการ
ถูกต้อง
สง่างามและแข็งแรง
ท่ า
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
1.ท่ายืนเตรี ยมพร้อม
2.การโยนลูกเริ่ มเล่น
3.การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกหน้าเท้า (ลูกแป)
4.การเล่นลูกด้านหน้าด้วยลูกข้างเท้าด้านนอก
5.การเล่นลูกด้านหลังด้ วยศอกหลัง
6.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 1
7.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 2
8.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 3
9.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 4
10.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 5
11.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 6
12.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 7
13.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 8
14.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 9
15.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 10
16.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 11
17.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 12
18.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 13
19.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 14
20.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 15
21.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 16
22.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 17
23.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 18
24.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 19
25.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 20
26.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 21
27.การเล่นลูกในท่าพลิกแพลงท่าที่ 22
เกณฑ์ การวัด

ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้

ระดับคุณภาพ

เยี่ยม

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง

คะแนน

4

3

2

1

0

หมายเหตุ: สํ าหรับครู/สถานศึกษาอาจมีการปรับปรุงหรือปรับเกณฑ์ ที่ให้ ไว้ เบือ้ งต้ น
ได้ ตามความเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา

16
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แบบประเมินผลการปฏิบัตทิ ักษะพืน้ ฐานของกีฬาแบดมินตัน
ลําดับท่ าทาง
การเคลือ่ นไหว มีความต่ อเนื่องของ แสดงท่าทางเป็ น ความตั้งใจในการ
ถูกต้อง
สง่างามและแข็งแรง
ท่า
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
1. การจับไม้แบบเล่นลูกหน้ามือ
2. การจับไม้แบบเล่นลูกหลังมือ
3. การจับไม้แบบวี–เชฟ
4. การยืนเตรี ยมพร้อม
5. การเคลื่อนที่ดว้ ยการสื บเท้า
6. การเคลื่อนที่ดว้ ยการสไลด์
7. การตีลูกหน้ามือ
8. การตีลูกหน้ามือ
9. การตีลูกโด่ง
10. การตบลูก
11. การตีลูกดาดหน้ามือ
12. การตีลูกดาดหลังมือ
13. การตีลูกหยอด
14. การส่ งลูกหน้ามือ
15. การส่ งลูกหลังมือ
16. การรับลูกส่ง
เกณฑ์ การวัด

ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้

ระดับคุณภาพ

เยี่ยม

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง

คะแนน

4

3

2

1

0

หมายเหตุ: สํ าหรับครูผ้สู อน/สถานศึกษาอาจมีการปรับปรุงหรือปรับเกณฑ์ ที่ให้ ไว้
เบือ้ งต้ นได้ ตามความเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา

17
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การจัดทําโครงงานสุ ขศึกษาและพลศึกษา
โครงงานเป็ นการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิกิจกรรมการศึกษา
ค้นคว้าและลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความสนใจ ถ้านักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยการทําโครงงานตลอดเวลา จะ
ทําให้นกั เรี ยนได้พฒ
ั นาการคิด โครงงานจะต้องเกิดขึ้นจากนักเรี ยน เช่น ขณะที่เรี ยนนักเรี ยนมีข้อสงสั ย
หรื อมีความต้ องการ หรื อมีความสนใจ ต้องการคําตอบ จะเป็ นจุดเริ่ มต้นของโครงงานของนักเรี ยน
วัตถุประสงค์ของการทําโครงงานเพื่อให้นกั เรี ยนได้ประยุกต์ ใช้ ทักษะในกลุ่มวิชาต่ าง ๆ มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ มีทักษะทางสั งคม ทักษะการนําเสนอ เห็นคุณค่ าในวิชาที่เรียน เน้ นถึงพลังความ
อยากรู้อยากเห็นของนักเรียน และส่ งเสริมการตัดสิ นใจ การจะคิด จะทําของนักเรียน
โครงงานแบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ โครงงานการสํ ารวจ โครงงานการทดลอง โครงงาน
การสร้ างทฤษฎี/การอธิบาย และโครงงานการประดิษฐ์ /สร้ างชิ้นงาน
ขั้นตอนการทําโครงงาน มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
– สร้างแผนที่ความคิดและใช้เทคนิค 5WH ให้ครอบคลุมสาระของโครงงาน
ใครทําอะไร ทําไมต้ องทํา ทําที่ไหน ทําเมือ่ ไร ทําอะไร และทําอย่ างไร
– ทําอย่ างไร ถ้านําประเภทของโครงงานเป็ นเกณฑ์การพิจารณา จะใช้
กระบวนการต่อไปนี้ได้กบั โครงงานในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
1. ถ้าเป็ นโครงงานการทดลอง การสร้ างทฤษฎี/การอธิบาย จะใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ (การพัฒนาสมองด้านซ้าย) กล่าวคือโครงงาน
การทดลองหรื อการสร้ างทฤษฎี/การอธิบาย มีข้ นั ตอนการทํา ดังนี้
1) ปัญหา/ข้อสงสัย
2) การตั้งสมมุติฐาน/การคาดคะเนคําตอบ
3) การทดลอง
4) การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
5) การสรุ ปผล
2. ถ้าเป็ นโครงงานการสํ ารวจ จะใช้ ข้นั ตอนเหมือนข้ อ 1 เพียงแต่ไม่ต้อง
ตั้งสมมุตฐิ าน/การคาดคะเนคําตอบ
1) ปัญหา/ข้อสงสัย
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2) การสํารวจ
3) การรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์
4) การสรุ ปผล
3. ถ้าเป็ นโครงงานการประดิษฐ์ /สร้ างชิ้นงาน จะใช้กระบวนการเทคโนโลยี
(การพัฒนาสมองด้านขวา) มีข้ นั ตอนการทําดังนี้
1) ปัญหาความต้องการ
2) แสวงหาวิธีแก้ปัญหา
3) เลือกวิธีการแก้ปัญหา
4) ออกแบบและปฏิบตั ิ
5) ประเมิน
6) ปรับปรุ ง/พัฒนา
เนื่องจากนักเรี ยนที่เรี ยนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องเรี ยนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้หลาย ๆ กลุ่ม ไปพร้อมกัน ดังนั้นนักเรี ยนสามารถจะนําวิธีการหรื อกระบวนการของกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้หลาย ๆ กลุ่ม มาประยุกต์ใช้ในการทําโครงงานของนักเรี ยน ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพล
ศึกษาได้
ในการเสนอหัวข้อการทําโครงงานของนักเรี ยน ถ้าครู ได้ร้ ูความต้ องการของนักเรียนจะช่ วยให้ รู้
ว่ าโครงงานของนักเรียนเป็ นโครงงานประเภทใด ครู สามารถจะแนะนํานักเรี ยนได้วา่ การทําโครงงานของ
นักเรี ยนจะมีข้ นั ตอนอย่างไร และขั้นตอนดังกล่าวนี้จะช่วยให้นกั เรี ยนทําโครงงานได้ทุก ๆ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้และทุกระดับชั้น
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ เป็ นการทําโครงงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้
ขั้นตอนที่ 3 การเขียนรายงาน สําหรับนักเรี ยนในช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1–ป. 3) ช่วงชั้นที่ 2
(ป. 4–ป. 6) การเขียนรายงานอาจจะไม่ตอ้ งละเอียดมากนัก รายงานควร
ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
1. ชื่อโครงงาน
2. ชื่อผูท้ าํ โครงงาน
3. ชื่อที่ปรึ กษาโครงงาน
4. ที่มา
5. จุดมุ่งหมายการศึกษา
6. วิธีดาํ เนินการ นําขั้นตอนของโครงงานที่ทาํ มาเขียน เช่น ถ้าเป็ นโครงงาน
การประดิษฐ์/สร้างชิ้นงาน จะใช้ข้ นั ตอนกระบวนการของกลุ่มสาระการงาน
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อาชีพและเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินการ หรื อถ้าเป็ นโครงงานการทดลอง
จะใช้ข้ นั ตอนวิธีการหรื อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบการดําเนินการ
7. ผลการศึกษาค้นคว้า
สําหรับการสรุ ปและข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ถ้าเห็นว่ายังไม่จาํ เป็ น ก็อาจจะไม่มี
ก็ได้เพราะจุดมุ่งหมายของการทําโครงงานที่แท้ จริงคือการพัฒนานักเรียนแบบองค์ รวม (พัฒนา
สมองด้านซ้ายและด้านขวา หรื อพัฒนาพหุ ปัญญา)
ขั้นตอนที่ 4 การนําเสนอ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เสนอผลงาน และได้รับฟังข้อ
เสนอแนะจากเพื่อน

18
แผนที่ความคิด (Mind Mapping)
ในการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานและทักษะการคิดขั้นสูง (การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ) ให้กบั นักเรี ยน มีเทคนิควิธีการหลายวิธี แผนที่ความคิดเป็ นวิธีการหนึ่งที่โทนี่ บูซาน ได้
พัฒนาขึ้นโดยบูรณาการการทํางานของสมองด้านซ้ายและด้านขวา นักเรี ยนที่จะสร้างแผนที่ความคิดได้
จะต้องใช้สมองด้านซ้ายในการวิเคราะห์และใช้สมองด้านขวาในการสังเคราะห์ แผนที่ความคิดใช้ได้ต้ งั แต่
อายุ 5 ขวบขึ้นไป การฝึ กให้นกั เรี ยนใช้แผนที่ความคิดอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ของนักเรี ยน และการพัฒนาการคิดเชิงระบบ (การคิดเชิงองค์รวมหรื อภาพรวม) และถ้าฝึ กให้นกั เรี ยนใช้
การระดมสมองควบคู่กบั การสร้างแผนที่ความคิด ยิง่ จะทําให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการคิด
นักเรี ยนที่เรี ยนในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 นั้น แผนที่ความคิดที่สร้างอาจจะใช้ภาพแทนคําหรื อ
ข้อความ ครู ควรจะฝึ กให้นกั เรี ยนใช้แผนที่ความคิดเป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้และเครื่ องมือในการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การวางแผน การสรุ ป การบันทึก การจํา การนําเสนอผลงานการอภิปราย
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19
ผังแสดงเหตุและผล
ผังแสดงเหตุและผล คือ ผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหาที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ
ผังแสดงเหตุและผล มีชื่อเรี ยกอีกหลายชื่อ เช่น ผังก้ างปลา ผังอิชิกาวา ผังต้ นไม้ หรื อผังลํา
นํา้ สร้างขึ้นโดย ดร.อิชิกาวา แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว
ในการจัดการเรี ยนรู ้ตามบทเรี ยน ถ้าครู ตอ้ งการให้นกั เรี ยนค้ นหาสาเหตุ หรื อวิเคราะห์
สาเหตุทที่ าํ ให้ เกิดปัญหา ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์โดยใช้ ผงั ก้ างปลา เช่น หาสาเหตุที่ทาํ ให้นกั เรี ยน
เจ็บป่ วย หาสาเหตุที่เกิดอุบตั ิเหตุขณะเดินทางมาโรงเรี ยน

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
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ผังก้างปลาสามารถใช้ควบคู่กบั แผนที่ความคิด เช่น เมื่อวิเคราะห์หาสาเหตุได้แล้ว และมี
ความประสงค์ตอ้ งการหาทางแก้ปัญหาในแต่ละสาเหตุ ใช้แผนที่ความคิดหาภาพรวมวิธีแก้ปัญหา
แล้วจึงเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดมาดําเนินการแก้ปัญหา

