แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ 32103
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จัดทาโดย
นางสาวพรพรรณ เสมทับ
ตาแหน่ง ครู ค.ศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดาริ)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา
32103 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่มนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ซึ่งผู้เขียนได้จัดหน่วยการเรียนรู้โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพลศึกษานี้ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ คือหน่วยที่ 1 เพศกับ
วัฒนธรรม หน่วยที่ 2 การพัฒนาสุขภาพในชุมชนหน่วยที่ 3 อุบัติเหตุ ซึ่งผู้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียน
การสอนรายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา 32103 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางสาหรับครูผู้สอนในรายวิชาพลศึกษา ในการ
เตรียมการสอน และการดาเนินการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้คาปรึกษา แนะนา และสนับสนุนในการทาหน่วยการเรียนรู้เล่มนี้

นางสาวพรพรรณ เสมทับ
ครู คศ.2

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุขศึกษา
รหัสวิชา พ 32103 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
หน่วยการเรียน 0.5 หน่วยกิต
ศึกษา วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ วิเคราะห์สาเหตุและแนว
ทางการปูองกัน การเจ็บปุวย และการตายของคนไทย ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา ในสถานการณ์ที่เสี่ยง
ต่อสุขภาพและความรุนแรง แสดงวิธีการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่กระดูกหัก ข้อต่อเคลื่อน หรือมีบาดแผล
โดยการแสวงหาความรู้แบบโครงการ กรณีศึกษา การสืบค้นข้อมูล การตั้งคาถาม-ตอบ กลุ่มร่วมคิด
อภิปราย และฝึกปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะชีวิต นาสู่การปฏิบัติ
ตระหนักถึงความสาคัญของการนาความรู้ไปใช้ในชีวิต การมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
มีวินัย เคารพกฎ กติกา มารยาทในการฝึกกีฬา รักการทางานร่วมกัน และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุข โดยอยู่
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้และนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
พ 2.1 ม.5/2 วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ
พ 4.1 ม.5/4 วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการปูองกันการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย
พ 5.1 ม.5/4 วางแผน กาหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
พ 5.1 ม.5/5 มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
พ 5.1 ม.5/7 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

ตารางวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา 32103
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่
1
2
3
4
5

ตัวชี้วัด
พ 2.1 ม.5/2
พ 4.1 ม.5/4
พ 5.1 ม.5/4
พ 5.1 ม.5/5
พ 5.1 ม.5/7

เนื้อหา
เพศกับวัฒนธรรม
การพัฒนาสุขภาพในชุมชน
อุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ
การช่วยฟื้นคืนชีพ

กิจกรรม
- อธิบาย,ใบงาน
- อธิบาย,ใบงาน
- อธิบาย,ใบงาน
- อธิบาย,ใบงาน
- อธิบาย,ใบงาน,ปฏิบัติ

กาหนดการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

พ 2.1 ม.5/2

มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและ
เห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว
เพศศึกษา และมีทักษะในการ
ดาเนินชีวิต
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า
และมีทักษะในการสร้างเสริม
สุขภาพ การดารงสุขภาพ การ
ปูองกันโรค และการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและ
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การ
ใช้ยา สารเสพติด และความ
รุนแรง

พ 4.1 ม.5/4

พ 5.1 ม.5/4
พ 5.1 ม.5/6
พ 5.1 ม.5/7

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) (คะแนน)
4
10

4

10

ทดสอบ
กลางภาค
ปลายภาค
10

10
30

5
5

20
10

การวัดและประเมินผล/ตัดสินผลการเรียน
1. ภาระงาน/ชิ้นงาน ทั้งหมด
1.1 ส่งใบงานแต่ละหน่วย
1.2 ส่งชิ้นงาน จานวน 1 ชิ้น
2. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนหน่วย

-

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษา
รหัส พ 32103
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เพศกับวัฒนธรรมไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เพศ
เวลา 2 ชั่วโมง
*******************************************************************************
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการ
ดาเนินชีวิต
2. วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ
2. ความคิดรวบยอด
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางเพศที่รวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับวัยอื่นๆ พฤติกรรมทางเพศที่วัยรุ่นจะ
แสดงออกต่อเพศตรงข้ามจึ งมีห ลายลั กษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมทางเพศและการดาเนินชีวิตของวัยรุ่น การมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมจึงมีความสาคัญสาหรับ
วัยรุ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
1. อธิบายพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
2. ตระหนักถึงพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในปัจจุบัน
3. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
4. ระบุปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
5. ปฏิบัติตนตามพฤติกรรมทางเพศ ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
3.2 ด้านทักษะ (P)
1. วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและการ
ดาเนินชีวิต ที่เหมาะสม
2. วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม

3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝุเรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
3.4 ด้านสมรรถนะสาคัญผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะ
การเขียนและทักษะการพูด
- การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
- หน้าที่พลเมืองดี
4.2 การบูรณาการอาเซียน
- คาศัพท์
5. สาระการเรียนรู้
5.1 ความรู้ (K)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) เกี่ยวกับ
อธิบายพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น ตระหนักถึงพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในปัจจุบัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น และปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ (Process/Skills) เกี่ยวกับวิเคราะห์อิทธิพล
ของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและการดาเนินชีวิต ที่เหมาะสม
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีเจตคติ (Attitudes) และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ดังต่อไปนี้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีทักษะดังต่อไปนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ผลการทาแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน และแบบฝึกหัด
2. ผลการทาใบงาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ ความสามารถและ
วิธีการวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ทักษะการคิด คิดวิเคราะห์และการ 1. ตรวจแบบทดสอบก่อน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน/ 1. สาหรับชั่วโมงแรกที่ใช้
เขียน
เรียน/หลังเรียน
หลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียนไม่มี
2. ตรวจแบบฝึกหัด
2. แบบฝึกหัด
เกณฑ์ผ่าน เก็บคะแนนไว้
เปรียบเทียบกับคะแนนที่ได้
จากการทดสอบหลังเรียน
2. การประเมินผลจาก
แบบฝึกหัด ต้องผ่านเกณฑ์
การทดสอบเกินร้อยละ 50
ทักษะการคิด คิดวิเคราะห์และการ ตรวจใบงาน
-ใบงาน
การประเมินจากแบบตรวจใบ
วิเคราะห์
เขียน
งาน ต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน เรื่องความรู้ความ
เข้าใจ การนาไปใช้ทักษะ และ
จิตพิสัย ทุกช่องเกินร้อยละ 50
ทักษะการคิด ทักษะการคิด
ประเมินทักษะการการคิด
แบบทดสอบสถานการณ์ที่ ผ่าน:ผู้เรียนแก้ปญ
ั หาจาก
ขั้นสูง
แก้ปัญหาอย่าง
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดย เน้นการคิดแก้ปญ
ั หาอย่าง สถานการณ์ที่กาหนดให้ได้
สร้างสรรค์
การกาหนดสถานการณ์ให้
สร้างสรรค์
เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์และ
ผู้เรียนแก้ปัญหา
มีความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง
ทักษะการ
ศึกษาข้อมูล
ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและ
ใบงานการนาความรูไ้ ปใช้ ผ่าน:สรุปและบอกวิธีการนา
นาไปใช้
เรื่องราวที่กาหนดแล้วสรุป
ข้อสรุปจากเนื้อหาและ
สถานการณ์และบอกวิธีที่จะ
เรื่องราวที่กาหนดไปใช้ใน
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
มีวินัย
ความมีวินัยที่
สังเกตความมีวินัยที่แสดงออก แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่าน:มีวินัยที่แสดงออกถึงการ
แสดงออกถึงการยึด ถึงการยึดมั่นในข้อตกลง
ยึดมั่นในข้อตกลงกฎเกณฑ์
มั่นในข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบและ
ระเบียบและข้อบังคับ
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ

ประเด็นการ
ประเมินผล
ใฝุเรียนรู้

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

ความสามารถและ
ทักษะ
และข้อบังคับ
ความตั้งใจเพียร
พยายามในการเรียน
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในหน้าที่การงานมี
ความเพียรพยายาม
และอดทนเพื่อให้
งานสาเร็จมีความ
เพียรพยายาม

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
สังเกตความตั้งใจเพียร
พยายามในการเรียนและเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

แบบสังเกตพฤติกรรม

สังเกตความตั้งใจและ
แบบสังเกต พฤติกรรม
รับผิดชอบในหน้าที่การงาน มี
ความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จมีความเพียร
พยายาม

เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน : ตั้งใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความเพียรพยายามในการ
เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้
ผ่าน: ตั้งใจและรับผิดชอบใน
หน้าที่การงานมีความเพียร
พยายามและอดทนเพื่อให้งาน
สาเร็จมีความเพียรพยายาม

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียนเรื่อง (ชั่วโมงที่ 1)
1. ครูกล่าวถึงเรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น ซึ่งเป็นเรื่องการแสดงออกของบุคคล และเน้นให้นักเรียน
ตระหนักถึงความสาคัญพฤติกรรมทางเพศ เป็นพฤติกรรมที่อยู่ภายใน และพฤติกรรมที่แสดงออกภายนอกเป็น
ปฏิกิริยาที่มนุษย์แสดงออกเพื่อตอบโต้สิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้า ซึ่งการแสดงออกนี้เป็นการแสดงออกในเรื่องเพศ
การกระทา การแสดงออกที่วัยรุ่นได้แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการคบเพื่อนเพศเดียวกัน การคบเพื่อนต่างเพศ
การแสดงออกซึ่งความรัก ทั้งในที่สาธารณะและที่ลับตา รวมไปถึงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส
2. ครูเน้นให้ผู้เรียนสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองเรื่องเพศ เช่น ไม่ควรแต่งกายอิสระ ไม่คบเพื่อนต่างเพศได้
อิสระ และใกล้ชิดสนิทสนมกันง่ายเกินไป นอกจากนี้ควรมี การพิจารณาในการดูข่าวสาร ภาพยนตร์ วีดิทัศน์
อิน เทอร์ เน็ ต รวมทั้งสถานเริ งรมย์ มีมากทาให้วัยรุ่นขาดความยั้งคิดปล่อยตัวปล่อยใจให้ เป็นไปตามความ
ปรารถนาของธรรมชาติ ลื มคิ ดถึง ความพร้อ มของตนเองด้า นเศรษฐกิ จและสั งคม จึ งท าให้ วัย รุ่น ที่เ ริ่ม มี
ความสัมพันธ์กับ เพื่อนต่างเพศมักจะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนที่ผู้ชายจะไป
หาประสบการณ์ทางเพศกับหญิงบริการทางเพศ และผู้หญิงก็จะรักษาพรหมจารีไว้จนกระทั่งแต่งงาน ดังนั้น
นักเรียนทุกคนจึงควรใช้ความระมัดระวัง ความรอบคอบในเรื่องเพศ จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
3. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
4. ครูอธิบายพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นใน
ปัจจุบัน และระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น โดยใช้สื่อแผ่นใสและรูปภาพประกอบการ
อธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เพื่อสื่อความหมายให้นักเรียนเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
5. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่มตามความสมัครใจ เพื่อศึกษา “เพศกับวัฒนธรรมไทย” ดังนี้
กลุ่มที่ 1 พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นกับวัฒนธรรมไทยของภาคกลาง
กลุ่มที่ 2 พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นกับวัฒนธรรมไทยของภาคเหนือ
กลุ่มที่ 3 พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นกับวัฒนธรรมไทยของภาคใต้
กลุ่มที่ 4 พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นกับวัฒนธรรมไทยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มที่ 5 พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นกับวัฒนธรรมไทยของภาคตะวันออก
6. สรุปเป็นรายงานส่งครู และแต่ละกลุ่มนาเสนอประมาณกลุ่มละ 10 นาที

7. นักเรียนทาใบงานที่ 1.1 และ 1.3
กิจกรรมรวบยอด
8. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปเรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในปัจจุบันโดยการถามตอบ โดยใช้สื่อ
ประกอบ
9. ครูแนะนาให้นักเรียนปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี ดังนี้
1) มีจ ริ ย ธรรมที่ควรประพฤติทาให้ สั งคมอยู่ด้ว ยกันโดยสงบ เช่น มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มี
ความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทาให้ผู้อื่นเสียหาย เป็นต้น
2) มี คุ ณ ธรรมที่ ดี มี ป ระโยชน์ ที่ สั ง คมเห็ น ว่ า เป็ น ความดี ค วามงาม เช่ น ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี เ มตตา
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
3) ความมีศีลธรรม หรือรักษากาย วาจา ใจให้ปกติ ไม่ทาชั่วหรือเบียดเบียนผู้อื่น เช่น ไม่พูดเท็จ พูด
แต่ความจริง ไม่เสพของมึนเมา มีสติอยู่เสมอ ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มีความเมตตากรุณา
10. นักเรียนทาแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียนเรื่อง (ชั่วโมงที่ 2)
1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับละครทางทีวีที่กาลังนิยมในปัจจุบันมาเล่าในห้องเรียน และยกตัวอย่าง
นักแสดงบางคน และชี้ให้นักเรียนดูพฤติกรรมเปรียบเทียบกันว่าตัวละครตัวใดที่ปฏิบัติตัวเหมาะสมในเรื่องของ
พฤติกรรมที่นามาสู่ปัญหาของวัยรุ่น และยกตัวอย่างพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของไทย
2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติตัวตามวัฒนธรรมไทยที่พึงประสงค์
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ครูอธิบายและยกตัวอย่างประกอบเรื่องปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น และพฤติกรรมทางเพศ
ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย โดยเปิดวีดิทัศน์ให้นักเรียนได้ดู และให้วิเคราะห์สาระสาคัญของเนื้อหาส่งครู
4. นักเรียนแบ่งกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นกับคากล่าวที่ว่า “มีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้าน” ว่า
วลีดังกล่าวมีความหมายว่าอย่างไร และยกตัวอย่างประกอบ
5. นักเรียนสัมภาษณ์ญาติผู้ใหญ่จานวน 1 คน และเพื่อนวัยเดียวกันจานวน 1 คน เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มี
ต่อ “พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในปัจจุบัน” แล้วเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลทั้งสองคนในเรื่อง
ดังกล่าว
6. นักเรียนหาบทกลอนหรือวลีเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย จากวรรณคดี
บทละคร นวนิยาย แล้วนามาแปลความหมายของบทกลอนหรือวลีดังกล่าว และอภิปรายแสดงความคิดเห็น
7. นักเรียนแต่งคาขวัญรณรงค์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย แล้วนาคาขวัญ
ดังกล่าวมาจัดเป็นปูายนิเทศ
8. นักเรียนทาใบงานที่ 1.3 และ 1.4
กิจกรรมรวบยอด
9. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปโดยการถามตอบ และเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้กล่าวถึง
10. ครูแนะนาให้นักเรียนพึ่งตัวเองเป็นหลัก ทาอะไรควรทาเป็นขั้นตอน รอบคอบ ระมัดระวัง พิจารณาถึง
ความพอดี พอเหมาะพอควร ความสมเหตุสมผล และพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง การสร้างสามัคคีให้เกิดขึ้น
บนพื้นฐานของความสมดุลในตนเอง ครอบครัว วัฒนธรรม เพื่อน และสื่อ
11. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
7.1 สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. วีดิทศั น์ และรูปภาพประกอบ
7.2 แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต
8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ประเด็น
เนื้อหา
แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
เวลา

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

จัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของผู้เรียน
มีห้องเรียนเพียงพอกับจานวน
นักเรียน
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ได้
เหมาะสมสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด
จัดเวลาให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน

ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ตรงกับตัวชี้วัด
ใช้แหล่งเรียนรู้ตรงกับเนื้อหา
ที่สอน
ทาให้ครูได้นาวัสดุการสอนมา
ใช้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน
เข้าใจในบทเรียนง่ายขึ้น
ครูสอนตรงตามแผนที่กาหนด
ไว้

จัดเนื้อหาตรงตามหลักสูตร
ที่กาหนด
ใช้ห้องเรียนช่วยให้การเรียน
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยให้การ
เรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ครูสอนได้ครอบคลุม
กิจกรรมการเรียนรู้ที่กาหนด
ไว้
บรรลุตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด

การจัดกิจกรรม ใช้กระบวนการกลุ่ม

ครูสามารถใช้กระบวนการ
กลุ่มในการจัดการเรียนการ
สอนได้ตามขั้นตอน
การประเมินผล ประเมินผลให้สอดคล้องกับ ครูประเมินผลการเรียนรู้ได้
จัดการประเมินผลได้ตรงกับ
ความสามารถกับผู้เรียน
ตรงกับตัวชี้วัด
หลักสูตรที่กาหนด
เงื่อนไขความรู้ ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมา
พิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไข
มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้
คุณธรรม
สติปัญญาในการดาเนินชีวิต

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป
และไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจาก และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่
เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและคานึงถึงผลที่คาด จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไป
ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นอย่าง
ได้ของสถานการณ์ที่คาดว่าจะ
รอบคอบ
เกิดขึ้นในอนาคต
ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้
เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร
ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง... สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
- อธิบายการทางานและ
ความรู้
- มีความรู้ในการ
- มีความรอบรู้ใน - การเรียนรู้
กระบวนการสร้างเสริมและ ทางานเป็น
การใช้แหล่งเรียนรู้ สอดคล้องกับวิถี
ดารงประสิทธิภาพการ
กระบวนการกลุ่ม ในท้องถิ่น
ชีวิตของคนใน
ทางานของระบบหายใจ
- มีความรู้ในการ
ชุมชน
ระบบไหลเวียนเลือด ระบบ นาเสนองาน
- เห็นคุณค่าของภูม
ย่อยอาหาร และระบบ
- การวางแผนการ
ปัญญาท้องถิ่น
ขับถ่ายปัสสาวะ
ทางานร่วมกันเป็น
กระบวนการกลุ่ม
ทักษะ
- ปฏิบัติตนในการสร้างเสริม - มีทักษะในการ
- ดารงตนให้
และดารงประสิทธิภาพ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
สอดคล้องกับวิถี
การทางานของระบบหายใจ
ชีวิตในชุมชน
ระบบไหลเวียนเลือด ระบบ
- มีทักษะในการใช้
ย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
เพื่อสอดคล้อง
ปัสสาวะชิ้นงาน
ค่านิยม
- ใช้วัสดุในท้องถิ่นอย่าง
- ใช้ชีวิตอย่าง
- มีจิตสานึกในการ - สืบสานการ
คุ้มค่า
พอเพียง
อนุรักษ์ภูมิปัญญา อนุรักษ์ภูมิปัญญา
- เป็นผู้นาผู้ตามที่ดี ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
- รับฟังความ
- ใช้ทรัพยากรและ - การใช้แหล่ง
คิดเห็นของผู้อื่น
สิ่งแวดล้อมอย่าง เรียนรู้โดยใช้ภูมิ
- มีความสามัคคีใน ประหยัด
ปัญญาท้องถิ่น
หมู่คณะ

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
(นายสมเดช จันทาวุฒิ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
(..............................................)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัดมีจานวน....................................... คน คิดเป็นร้อยละ........................................
11.1.2. ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดมีจานวน................................... คน คิดเป็นร้อยละ........................................
1 ………………………........…………..……..สาเหตุ (ถ้าทราบ)..........................................................
2 …………………………………….......……..สาเหตุ (ถ้าทราบ)..........................................................
แนวทางแก้ปัญหา..................................................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)……………………………….....................……… 2)…………..............……………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………............................……………………….......
................................................................................................................................................................
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)………………………………………………………..........................…...
................................................................................................................................................................
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ……………………………………………………….....................
................................................................................................................................................................
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด.................................................................................................................
................................................................................................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.......................................................................................
................................................................................................................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)............................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... .............................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ..............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................
(นางสาวพรพรรณ เสมทับ)

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
คาชี้แจง จงเขียนเครื่องหมาย  ทับข้อที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องที่สุด
1. พฤติกรรมทางเพศสาหรับบุคคลกลุ่มใดที่มีการปรับตัวทางเพศอย่างเด่นชัดมากที่สุด
ก. วัยเด็ก
ข.วัยรุ่น
ค. วัยหนุ่มสาว
ง.วัยผู้ใหญ่
2. “วินเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศจะใช้วิธีการสาเร็จความใคร่ด้วยตนเอง” เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่
เพราะเหตุใด
ก. เหมาะสม เพราะเป็นการระบายอารมณ์ทางเพศ
ข.เหมาะสม เพราะเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเพศชาย
ค. ไม่เหมาะสม เพราะอาจนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์
ง. ไม่เหมาะสม เพราะเป็นพฤติกรรมที่อนาจาร
3. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
ก. การสร้างมิตรภาพ
ข.การตอบสนองความต้องการ
ค.การเกิดความรัก
ง.การมีความสัมพันธ์ทางเพศ
4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเรื่องการแสดงพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
ก. สามารถเกิดขึ้นได้ทีละอย่างหรือหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
ข. การสาเร็จความใคร่เป็นพฤติกรรมที่พบบ่อยๆ ในขั้นแรกของการแสดงออกทางเพศ
ค. ช่วงวัยรุ่นตอนต้นจะมีความสนใจเพื่อนเพศเดียวกัน มีการแบ่งกลุ่มอย่างชัดเจน
ง. การทาตัวให้เด่นเป็นการกระทาเพื่อแสดงความเป็นเพศของตนเอง
5. พฤติกรรมทางเพศในข้อใดที่มีการระบาดเข้ามาในหมู่วัยรุ่นมากที่สุด
ก. การมีคู่รัก
ข. การไปเที่ยวกลางคืน
ค. การดูสื่อลามกอนาจาร
ง. การมีเพศสัมพันธ์
6. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทาให้วัยรุ่นชายและหญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ก. ความต้องการทางเพศ
ข. เตรียมตัวก่อนเข้าสู่ภาวะจริง
ค. พิสูจน์ความสามารถทางเพศ
ง. การสืบเผ่าพันธุ์
7. แหล่งการเรียนรู้เรื่องเพศของวัยรุ่นที่แรกคือแหล่งใด
ก. โรงเรียน
ข.เพื่อน
ค.ครอบครัว ง.สื่อมวลชน
8. วัยรุ่นส่วนใหญ่มักจะเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศจากกลุ่มบุคคลใด
ก.ครอบครัว ข.เพื่อน
ค.ดารา นักร้อง ง.บุคคลที่นับถือ
9. สื่อประเภทใดที่วัยรุ่นนิยมใช้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ
ก.หนังสืออ่านเล่น
ข.ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์
ค.วิทยุ
ง.อินเทอร์เน็ต
10. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นชาย
ก. การแต่งตัวดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้าม ข. การอ่านการ์ตูนลามกและสื่อลามก
ค. การทดลองมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม ง. การสาส่อนทางเพศ
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
1.
ข.

2.
ก.

3.
ข.

4.
ง.

5.
ค.

6.
ง.

7.
ค.

8.
ข.

9.
ง.

10.
ก.

ใบงานที่ 1.1
เรือ่ ง รักสนุกทุกข์ขนัด
ชื่อ..............................................................นามสกุล..................................................ชั้น...........................เลขที่...............................
ตัวชี้วดั : สิง่ ทีน่ กั เรียนพึงรูแ้ ละปฏิบตั ิได้
กิจกรรมฝึกทักษะทีค่ วรเพิม่ เติมให้นกั เรียน
1. อธิบายพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
2. อธิบายพฤติกรรมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นลงในแผนภาพ

คาชีแ้ จง : ให้นักเรียนยกตัวอย่างพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่ไม่เหมาะสม 1 ตัวอย่าง พร้อมทั้งวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้นลงในแผนภาพ
ผลกระทบต่อครอบครัว

ผลกระทบต่อตนเอง
.........................................................
.........................................................
.........................................................
......

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

พฤติกรรมทางเพศ
..........................................................................
..........................................................................

ผลกระทบต่อประเทศชาติ
........................................................................
........................................................................
..
........................................................................
.

ผลกระทบต่อชุนุชม
…………………………………………
…………………………………………
………........................................

ใบงานที่ 1.2
เรือ่ ง ปัญหาวัยรุน่
ชื่อ..............................................................นามสกุล..................................................ชั้น.................เลขที่.........................
ตัวชี้วดั : สิง่ ทีน่ กั เรียนพึงรูแ้ ละปฏิบตั ิได้
กิจกรรมฝึกทักษะทีค่ วรเพิม่ เติมให้นกั เรียน
2. อธิบายพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในปัจจุบนั
4. ระบุพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น

คาชีแ้ จง : ให้นักเรียนหาข่าวจากในหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารที่มีหวั ข้อเกี่ยวกับสถานการณ์หรือ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน พร้อมทั้งวิเคราะห์และตอบคาถาม

1. ให้นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวว่ามีอะไรบ้าง
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
2. ถ้ามีการปฏิบตั ิตนทางเพศที่จะเหมาะสมจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
3. ให้นักเรียนเสนอแนวทางในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

ใบงานที่ 1.3
เรือ่ ง พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน่

ชื่อ..............................................................นามสกุล..............................................ชั้น.................เลขที่...........................
ตัวชี้วดั : สิง่ ทีน่ กั เรียนพึงรูแ้ ละปฏิบตั ิได้
กิจกรรมฝึกทักษะทีค่ วรเพิม่ เติมให้นกั เรียน
3. ระบุปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น

คาชีแ้ จง : ให้นักเรียนเขียนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นมาในรูปแบบของแผนพัง
ความคิด ( Mind Mapping )โดยออกแบบและระบายสีให้สวยงาม

ใบงานที่ 1.4
เรือ่ ง ปัญหาเพศของวัยรุน่

ชื่อ..............................................................นามสกุล..................................................ชั้น.................เลขที่................................
ตัวชี้วดั : สิง่ ทีน่ กั เรียนพึงรูแ้ ละปฏิบตั ิได้
กิจกรรมฝึกทักษะทีค่ วรเพิม่ เติมให้นกั เรียน
4. ระบุพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
คาชีแ้ จง : ให้นักเรียนระบุปัญหาของวัยรุ่นทั้งชายและหญิงลงในแผนภาพ

ผูช้ าย
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
....................................................

ผูห้ ญิง

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

ใบงานที่ 1.5
เรือ่ ง พฤติกรรมทางเพศกับวัฒนธรรมไทย

ชื่อ..............................................................นามสกุล.................................................ชั้ น.................เลขที่...........
ตัวชี้วดั : สิง่ ทีน่ กั เรียนพึงรูแ้ ละปฏิบตั ิได้
กิจกรรมฝึกทักษะทีค่ วรเพิม่ เติมให้นกั เรียน
4. ปฏิบตั ิตนตามพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย

การปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม
การแสดงความรักอย่างเปิดเผย
ในที่สาธารณะ

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

การปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม
การอยู่ด้วยกันสองต่อสองกับเพศ
ตรงข้ามในที่ลับตา

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

การปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม
การคบกันในฐานะคู่รกั ของวัยรุ่น

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

การปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม
การมีเพสสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร

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

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษา
รหัส พ 32103
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เพศกับวัฒนธรรมไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ใส่ใจกับบทบาททางเพศ
เวลา 2 ชั่วโมง
*******************************************************************************
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการ
ดาเนินชีวิต
2. วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ
2. ความคิดรวบยอด
ความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สาหรับมนุษย์ เรื่องเพศเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่จาเป็นสาหรับมนุษย์
วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์และเป็นช่วงที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
และอารมณ์ การเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างเพศจึงมีความสาคัญสาหรับวัยรุ่นที่จะนาไปสู่การปรับตัวทาง
เพศที่เหมาะสม และการวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตรงข้ามตลอดจนมีการแสดงบทบาททางเพศที่สอดคล้องกับ
สังคมและวัฒนธรรมของไทย
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเพศ
2. ระบุการแสดงความต้องการทางเพศของวัยรุ่น
3. ตระหนักถึงความสาคัญของการปรับตัวทางเพศ และบทบาททางเพศ
3.2 ด้านทักษะ (P)
1. วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ และ
การดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
2. เลือกใช้ทักษะต่างๆ ในการปูองกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศ และครอบครัว
เช่น ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการต่อรอง ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการคิดวิเคราะห์
ทักษะการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา

3.4 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝุเรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
3.4 ด้านสมรรถนะสาคัญผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะ
การเขียนและทักษะการพูด
- การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
- หน้าที่พลเมืองดี
4.2 การบูรณาการอาเซียน
- คาศัพท์
5. สาระการเรียนรู้
5.1 ความรู้ (K)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) เกี่ยวกับ
ความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเพศ การแสดงความต้องการทางเพศของวัยรุ่น ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการปรับตัวทางเพศ และบทบาททางเพศ
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ (Process/Skills) เกี่ยวกับ
อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ และการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีเจตคติ (Attitudes) และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ดังต่อไปนี้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีทักษะดังต่อไปนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ผลการทาแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน และแบบฝึกหัด
2. ผลการทาใบงาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ ความสามารถและ
วิธีการวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ทักษะการคิด คิดวิเคราะห์และการ 1. ตรวจแบบทดสอบก่อน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน/ 1. สาหรับชั่วโมงแรกที่ใช้
เขียน
เรียน/หลังเรียน
หลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียนไม่มี
2. ตรวจแบบฝึกหัด
2. แบบฝึกหัด
เกณฑ์ผ่าน เก็บคะแนนไว้
เปรียบเทียบกับคะแนนที่ได้
จากการทดสอบหลังเรียน
2. การประเมินผลจาก
แบบฝึกหัด ต้องผ่านเกณฑ์
การทดสอบเกินร้อยละ 50
ทักษะการคิด คิดวิเคราะห์และการ ตรวจใบงาน
-ใบงาน
การประเมินจากแบบตรวจใบ
วิเคราะห์
เขียน
งาน ต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน เรื่องความรู้ความ
เข้าใจ การนาไปใช้ทักษะ และ
จิตพิสัย ทุกช่องเกินร้อยละ 50
ทักษะการคิด ทักษะการคิด
ประเมินทักษะการการคิด
แบบทดสอบสถานการณ์ที่ ผ่าน:ผู้เรียนแก้ปญ
ั หาจาก
ขั้นสูง
แก้ปัญหาอย่าง
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดย เน้นการคิดแก้ปญ
ั หาอย่าง สถานการณ์ที่กาหนดให้ได้
สร้างสรรค์
การกาหนดสถานการณ์ให้
สร้างสรรค์
เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์และ
ผู้เรียนแก้ปัญหา
มีความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง
ทักษะการ
ศึกษาข้อมูล
ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและ
ใบงานการนาความรูไ้ ปใช้ ผ่าน:สรุปและบอกวิธีการนา
นาไปใช้
เรื่องราวที่กาหนดแล้วสรุป
ข้อสรุปจากเนื้อหาและ
สถานการณ์และบอกวิธีที่จะ
เรื่องราวที่กาหนดไปใช้ใน
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
มีวินัย
ความมีวินัยที่
สังเกตความมีวินัยที่แสดงออก แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่าน:มีวินัยที่แสดงออกถึงการ
แสดงออกถึงการยึด ถึงการยึดมั่นในข้อตกลง
ยึดมั่นในข้อตกลงกฎเกณฑ์
มั่นในข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบและ
ระเบียบและข้อบังคับ
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ

ประเด็นการ
ประเมินผล
ใฝุเรียนรู้

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

ความสามารถและ
ทักษะ
และข้อบังคับ
ความตั้งใจเพียร
พยายามในการเรียน
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในหน้าที่การงานมี
ความเพียรพยายาม
และอดทนเพื่อให้
งานสาเร็จมีความ
เพียรพยายาม

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
สังเกตความตั้งใจเพียร
พยายามในการเรียนและเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

แบบสังเกตพฤติกรรม

สังเกตความตั้งใจและ
แบบสังเกต พฤติกรรม
รับผิดชอบในหน้าที่การงาน มี
ความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จมีความเพียร
พยายาม

เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน : ตั้งใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความเพียรพยายามในการ
เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้
ผ่าน: ตั้งใจและรับผิดชอบใน
หน้าที่การงานมีความเพียร
พยายามและอดทนเพื่อให้งาน
สาเร็จมีความเพียรพยายาม

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียนเรื่อง (ชั่วโมงที่ 1)
1. นักเรียนและครูสนทนาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ หมายถึง การที่ชายหญิงมีปฏิกิริยาต่อกันหรือมา
ร่ ว มกั น ทากิ จ กรรมใดๆ ก็ต าม ซึ่ง อาจเริ่ ม ต้ นจากการพบปะ ติ ด ต่อ พูด คุ ยกั นอย่ างธรรมดาจนกระทั่ ง มี
ความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์ได้ ซึ่งการคบหาสมาคมของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องปกติที่ปฏิบัติกัน
อยู่ แม้จะมิได้มีจุดมุ่งหมายไปสู่การมี
2. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่ มละ 5-6 คนเท่าๆ กัน แต่ละกลุ่มศึกษาเรื่อง “บทบาททางเพศของวัยรุ่น
ในสังคมไทยปัจจุบัน” จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น แล้วระดมความคิดเห็น
4. ครูอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเพศ การแสดงความต้องการทางเพศ และการปรับตัวทางเพศ โดยเปิด
วีดิทัศน์ประกอบการอธิบาย
5. นั กเรี ย นแสดงบทบาทสมมติเรื่ องความสั มพันธ์ระหว่างเพศ โดยแต่ล ะกลุ่ มระดมความคิดสร้ า ง
สถานการณ์จาลอง แล้วจัดเตรียมการแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ประมาณกลุ่มละ 10-15 นาที
6. ครูแนะนาให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนไปในทางสายกลางเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ไม่ตึงไม่หย่อน
เกินไป เป็นความพอดี ซึ่ งจุดของความพอดีสาหรับแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป เพราะแต่ละคนแตกต่างกัน
เพื่อเสริมจุดแข็งกาจัดจุดอ่อนของแต่ละคน โดยมีเปูาหมายที่เหมือนกันคือการพ้นทุกข์
7. นักเรียนทาใบงานที่ 2.1 และ 2.2
กิจกรรมรวบยอด
8. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปโดยการถาม-ตอบ
9. นักเรียนทาแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้
10. ครูแนะแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยในด้านสังคมดังนี้
1) การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล
2) การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น
3) การยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า
4) การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์

5) การเคารพระเบียบของสังคม เช่น แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน
6) การมีจิตสาธารณะ คือ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ เช่น ปิดไฟฟูา ปิด
น้า การเก็บกวาดขยะ เป็นต้น
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียนเรื่อง (ชั่วโมงที่ 2)
1. ครูและนักเรียนสนทนากันถึงวัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มมีจินตนาการทางเพศ สนใจเพศตรงข้าม และอยากให้
เพศตรงข้ามสนใจ จึงพยายามหาทางที่ทาให้เพศตรงข้ามสนใจ
2. นักเรียนยกตัวอย่างการทาตัวให้เพศตรงข้ามสนใจ เช่น ทาตัวให้เป็นจุดเด่น การแต่งกายให้ดูดี การเข้า
กลุ่มกับเพื่อนๆ เป็นต้น
3. ครูกล่าวเพิ่มเติมว่า การเตรียมวัยรุ่นให้เข้าใจบทบาททางเพศของตนเองเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้วัยรุ่น
วางตัวได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้เข้าสังคม ได้คบหากับเพื่อนต่างเพศในสายตา
ของ พ่อแม่ ย่อมดีกว่าการห้ามปรามปิดกั้นอย่างเข้มงวด เพราะจะทาให้วัยรุ่นแอบคบหา แอบหนีไปเที่ยวในที่
ลับตาผู้ใหญ่ ซึ่งอาจพลาดพลั้งได้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเข้า
กลุ่มเพื่อน การทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนทั้งชายและหญิง จะช่วยให้วัยรุ่นได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง
เพศและแนวทาง การวางตัวให้เหมาะสม
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
4. ครูอธิบายเรื่องบทบาททางเพศ การวางตัวต่อเพศตรงข้าม และการวางตัวต่อเพศตรงข้ามในฐานะคู่รัก
โดยเปิดวีดิทัศน์ และใช้รูปภาพเป็นสื่อประกอบการอธิบายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
5. นักเรียนนาข่าวปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนจากสื่อต่างๆ มาวิเคราะห์คนละ 1 ข่าวโดยใช้
เวลาประมาณคนละ 5 นาที
6. ครูอธิบายปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการ
มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน โดยใช้สื่อแผ่นใสประกอบ
7. ครูชี้ให้นักเรียนเห็นว่าเด็กไทยในปัจจุบันนี้วิกฤติหนัก ก้าวร้าว หมกมุ่นเรื่องเพศ ติดเกม ทาศัลยกรรม
คุณธรรมและจริยธรรมลดน้อยลง มักนิยมเลียนแบบตามเกาหลี -ญี่ปุน เพราะสาเหตุรากวัฒนธรรมกาลังตกต่า
อีก 10-15 ปี จะน่าเป็นห่วงมากกว่านี้ ครูเตือนสติให้นักเรียนทุกคนหันมาใช้แนวทางการใช้ “ชีวิตพอเพียง
เดิน สายกลาง รู้จักประมาณตน มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” แล้วจะทาให้การดาเนินชีวิตเป็นสุข
8. นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ 2.3, 2.4 และ 2.5
กิจกรรมรวบยอด
9. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเพิ่มเติมในเรื่องที่ยังไม่ได้กล่าวถึง
10. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
7.2 สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. วีดิทัศน์ และรูปภาพประกอบ
3. ข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์
7.2 แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต

8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ประเด็น
เนื้อหา
แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
เวลา

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

จัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของผู้เรียน
มีห้องเรียนเพียงพอกับจานวน
นักเรียน
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ได้
เหมาะสมสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด
จัดเวลาให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน

ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ตรงกับตัวชี้วัด
ใช้แหล่งเรียนรู้ตรงกับเนื้อหา
ที่สอน
ทาให้ครูได้นาวัสดุการสอนมา
ใช้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน
เข้าใจในบทเรียนง่ายขึ้น
ครูสอนตรงตามแผนที่กาหนด
ไว้

จัดเนื้อหาตรงตามหลักสูตร
ที่กาหนด
ใช้ห้องเรียนช่วยให้การเรียน
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยให้การ
เรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ครูสอนได้ครอบคลุม
กิจกรรมการเรียนรู้ที่กาหนด
ไว้
บรรลุตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด

การจัดกิจกรรม ใช้กระบวนการกลุ่ม

ครูสามารถใช้กระบวนการ
กลุ่มในการจัดการเรียนการ
สอนได้ตามขั้นตอน
การประเมินผล ประเมินผลให้สอดคล้องกับ ครูประเมินผลการเรียนรู้ได้
จัดการประเมินผลได้ตรงกับ
ความสามารถกับผู้เรียน
ตรงกับตัวชี้วัด
หลักสูตรที่กาหนด
เงื่อนไขความรู้ ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมา
พิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไข
มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้
คุณธรรม
สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป
และไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจาก และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่
เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและคานึงถึงผลที่คาด จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไป
ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นอย่าง
ได้ของสถานการณ์ที่คาดว่าจะ
รอบคอบ
เกิดขึ้นในอนาคต
ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้
เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร
ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง... สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
- อธิบายการทางานและ
- มีความรู้ในการ
- มีความรอบรู้ใน - การเรียนรู้
กระบวนการสร้างเสริมและ ทางานเป็น
การใช้แหล่งเรียนรู้ สอดคล้องกับวิถี
ดารงประสิทธิภาพการ
กระบวนการกลุ่ม ในท้องถิ่น
ชีวิตของคนใน
ทางานของระบบหายใจ
- มีความรู้ในการ
ชุมชน
ระบบไหลเวียนเลือด ระบบ นาเสนองาน
- เห็นคุณค่าของภูม
ย่อยอาหาร และระบบ
- การวางแผนการ
ปัญญาท้องถิ่น
ขับถ่ายปัสสาวะ
ทางานร่วมกันเป็น
กระบวนการกลุ่ม
- ปฏิบัติตนในการสร้างเสริม - มีทักษะในการ
- ดารงตนให้
และดารงประสิทธิภาพ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
สอดคล้องกับวิถี
การทางานของระบบหายใจ
ชีวิตในชุมชน
ระบบไหลเวียนเลือด ระบบ
- มีทักษะในการใช้
ย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
เพื่อสอดคล้อง
ปัสสาวะชิ้นงาน
- ใช้วัสดุในท้องถิ่นอย่าง
- ใช้ชีวิตอย่าง
- มีจิตสานึกในการ - สืบสานการ
คุ้มค่า
พอเพียง
อนุรักษ์ภูมิปัญญา อนุรักษ์ภูมิปัญญา
- เป็นผู้นาผู้ตามที่ดี ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
- รับฟังความ
- ใช้ทรัพยากรและ - การใช้แหล่ง
คิดเห็นของผู้อื่น
สิ่งแวดล้อมอย่าง เรียนรู้โดยใช้ภูมิ
- มีความสามัคคีใน ประหยัด
ปัญญาท้องถิ่น
หมู่คณะ

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
(นายสมเดช จันทาวุฒิ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
(..............................................)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัดมีจานวน....................................... คน คิดเป็นร้อยละ........................................
11.1.2. ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดมีจานวน................................... คน คิดเป็นร้อยละ........................................
1 ………………………........…………..……..สาเหตุ (ถ้าทราบ)..........................................................
2 …………………………………….......……..สาเหตุ (ถ้าทราบ)..........................................................
แนวทางแก้ปัญหา..................................................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)……………………………….....................……… 2)…………..............……………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………............................……………………….......
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
คาชี้แจง : จงเขียนเครื่องหมาย  ทับข้อที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพศในวัยรุ่น
ก. แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ มิตรภาพ ความรัก และความสัมพันธ์ทางเพศ
ข. วัยรุ่นชายจะมีความจริงจังและความคาดหวังในเรื่องของความรักเปลี่ยนแปลงได้ยาก
ค. วัยรุ่นชายจะมีเรื่องของอารมณ์และความต้องการทางเพศมากกว่าความรัก
ง. วัยรุ่นหญิงจะมองความรักในแง่ของความสวยงาม ความอบอุ่น
2. ข้อใดไม่ใช่ผลของการตอบสนองความต้องการเมื่อมีความสัมพันธ์ระหว่างเพศ
ก. ด้านจิตวิญญาณ
ข. ด้านจิตวิทยา
ค. ด้านชีวภาพ
ง. ด้านสังคม
3. เพศหญิงต้องรักนวลสงวนตัวเป็นผลที่เกิดจากอิทธิพลหรือปัจจัยใด
ก.โอกาสในการเรียนรู้ ข.วุฒิภาวะทางเพศ
ค. สื่อมวลชน
ง.สังคม
4. ขั้นตอนแรกของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเพศคือพฤติกรรมลักษณะใด
ก.การนัดหมาย
ข.การไปมาหาสู่
ค. การเกี้ยวพาราสี
ง. การเป็นคู่รัก
5. หนุ่ มสาวสามารถติด ต่อ กั น อย่ า งใกล้ ชิ ดสนิ ทสนมโดยไม่ ต้ องเกรงกลั ว คาครหา มีลั กษณะตรงกั บ
ความสัมพันธ์ช่วงใด
ก. การเป็นคู่รัก
ข. การหมั้น
ค. การแต่งงาน
ง. การไปมาหาสู่
6. การแสดงความต้องการทางเพศขั้นใดที่จะนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์
ก. ความผูกพันทางใจ ข. ความไว้วางใจกัน
ค. การแสดงความสนิทสนม
ง.การกอดจูบ
7. การปรับตัวทางเพศสาหรับบุคลวัยใดสาคัญที่สุด
ก.วัยเด็ก
ข.วัยรุ่น
ค.วัยผู้ใหญ่
ง.วัยทอง
8. ข้อใดไม่ใช่หลักในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น
ก.มีความรับผิดชอบ
ข.การแสดงออกตามวุฒิภาวะ
ค.ปรับปรุงบุคลิกภาพ
ง.ยอมรับความแตกต่าง
9. ข้อใดไม่ใช่บทบาททางเพศแบบสมัยใหม่
ก. ผู้ชายมีอานาจในการตัดสินใจเรื่องที่สาคัญในครอบครัว
ข. ผู้ชายควรช่วยเหลือรับผิดชอบในงานบ้าน
ค. ผู้หญิงสามารถตัดสินใจเลือกดาเนินชีวิตของตนเอง
ง. ผู้หญิงมีอิสระที่จะเลือกกระทากิจกรรมต่างๆ ที่สนใจ
10. บุคคลใดปฏิบัติตนไม่เหมาะสมในเรื่องการวางตัวต่อเพศตรงข้าม
ก. จอยจะช่วยจ่ายค่าอาหารเวลาไปกินข้าวกับแฟน
ข. โบแสดงอาการไม่พอใจถ้ามีเพื่อนผู้ชายมาจับเนื้อต้องตัว
ค. เต๋าเดินจับมือกับแฟนเวลาเดินเที่ยวด้วยกัน
ง. เทนเดินไปส่งเพื่อนผู้หญิงที่บ้านเมื่อเห็นว่าค่าแล้ว
1.
ข.

2.
ก.

3.
ง.

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
4.
5.
6.
7.
8.
ค.
ข.
ง.
ข.
ข.

9.
ก.

10.
ค.

ใบงานที่ 2.1
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ
ชื่อ..............................................................นามสกุล.................................................ชั้ น.................เลขที่...........
ตัวชี้วัด : สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้
กิจกรรมฝึกทักษะที่ควรเพิ่มเติมให้นักเรียน
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเพศ
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และอิทธิพลทาให้
เกิดลักษณะความสัมพันธ์นั้นโดยออกแบบและระบายสีให้สวยงาม

ใบงานที่ 2.2
เรื่อง การแสดงความต้องการทางเพศ
ชื่อ..............................................................นามสกุล................................................ชั้น.................เลขที่...........
ตัวชีว้ ดั : สิ่งทีน่ ักเรียนพึงรูแ้ ละปฏิบตั ไิ ด้
กิจกรรมฝึกทักษะทีค่ วรเพิม่ เติมให้นักเรียน
2. ระบุการแสดงความต้องการทางเพศของวัยรุ่น

คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนการแสดงความต้องการทางเพศของวัยรุ่นมาในรูปแบบของแผนผังความคิด (Mind
mapping) โดยออกแบบและระบายสีให้สวยงาม

ใบงานที่ 2.3
เรื่อง การปรับตัวทางเพศ
ชื่อ..............................................................นามสกุล................................................ชั้น .................เลขที่...........
ตัวชีว้ ดั : สิ่งทีน่ ักเรียนพึงรูแ้ ละปฏิบตั ไิ ด้
กิจกรรมฝึกทักษะทีค่ วรเพิม่ เติมให้นักเรียน
3. อธิบายถึงความสาคัญของการปรับตัวทางเพศและบทบาททางเพศ
4. ปฏิบตั ิตนในการวางแผนต่อเพศตรงข้ามได้อย่างเหมาะสม
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเสนอแนวทางในการปฏิบัติตนในเรื่องการปรับตัวทางเพศ และวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นลง
ในตารางที่กาหนดให้
เพศ
ผู้ชาย

ผู้หญิง

วิธีการปฏิบัติตนในการปรับตัวทางเพศ
……………………………………………………...................
…………………………………………………....................
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

ผลทีเ่ กิดขึ้น
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

ใบงานที่ 2.4
เรื่อง บทบาททางเพศ
ชื่อ..............................................................นามสกุล................................................ชั้น .................เลขที่………..
ตัวชีว้ ดั : สิ่งทีน่ ักเรียนพึงรูแ้ ละปฏิบตั ไิ ด้
กิจกรรมฝึกทักษะทีค่ วรเพิม่ เติมให้นักเรียน
3. อธิบายถึงความสาคัญของการปรับตัวทางเพศและบทบาททางเพศ
4. ปฏิบัติตนในการวางแผนต่อเพศตรงข้ามได้อย่างเหมาะสม
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเปรียบเทียบบทบาททางเพศในอดีตและปัจจุบัน พร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างลงใน
ตารางที่กาหนดให้
บทบาท
ในอดีต
ปัจจุบัน
ความแตกต่าง
1.การหารายได้

2.หน้าที่การงาน

3. การดูแลครอบครัว

4.การตัดสินใจเรื่อง
ภายในครอบครัว
5. การดาเนินชีวิต

ใบงานที่ 2.5
เรื่อง การวางตัวต่อเพศตรงข้าม
ชื่อ..............................................................นามสกุล.................................................ชั้ น.................เลขที่...........
ตัวชีว้ ดั : สิ่งทีน่ ักเรียนพึงรูแ้ ละปฏิบตั ไิ ด้
กิจกรรมฝึกทักษะทีค่ วรเพิม่ เติมให้นักเรียน
4. ปฏิบัติตนในการวางแผนต่อเพศตรงข้ามได้อย่างเหมาะสม

คาชี้แจง : ให้นักเรียนเสนอกิจกรรมรณรงค์เรื่องการวางตัวต่อเพศตรงข้ามที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม
ไทยมาในรูปแบบของการออกแบบโปสเตอร์ โดยออกแบบและระบายสีให้สวยงาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษา
รหัส พ 32103
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การพัฒนาสุขภาพในชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การพัฒนาสุขภาพในชุมชน
เวลา 2 ชั่วโมง
*******************************************************************************
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การปูองกันโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด
ม.5/4 วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการปูองกันการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย
2. ความคิดรวบยอด
โรคที่เป็นปัญหาสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข มีหลายโรค ในที่นี้จะกล่าวถึงโรคธาลัสซีเมียซึ่งเป็น
โรคทางพันธุกรรม และโรคจากการประกอบอาชีพ ได้แก่ โรคฝุุนหิน หรือซิ ลิโคสิส (Silicosis) จากโรคจาก
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ดังนั้นนักเรียนจึงควรเรียนรู้ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับโรคดังกล่าว ตลอดจนแนวทางการ
ปูองกันการเจ็บปุวยและแก้ไขปัญหา เพื่อนาไปใช้ในการปูองกันตนเอง และนอกจากนี้ยังสามารถให้คาแนะนา
บุคคลในครอบครัว และคนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
1. อธิบายสถานการณ์โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
2. อธิบายความหมายและสาเหตุตลอดจนแนวทางการปูองกันโรคทางพันธุกรรม:โรคธาลัสซีเมีย
3. อธิบายความหมายและสาเหตุตลอดจนแนวทางการปูองกันโรคจากการประกอบอาชีพ : โรค
ฝุุนหิน หรือโรคซิลิโคสิส (Silicosis) และโรคจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
4. อธิบายความหมายและสาเหตุตลอดจนแนวทางการปูองกันโรคจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
3.2 ด้านทักษะ (P)
1. บอกบทบาทและความรับผิดชอบ ของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค
ในชุมชนได้
2. วิเคราะห์สาเหตุของการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย เช่น โรคจากการประกอบอาชีพ
โรคทางพันธุกรรม และหาทางปูองกันการเจ็บปุวยจากโรค ได้ถูกต้อง

3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลร้ายต่อสุขภาพของคนไทยและหาทางปูองกันได้ถูกต้อง เช่น โรคฝุุนหิน
หรือโรคซิลิโคสิส โรคจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝุเรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
3.4 ด้านสมรรถนะสาคัญผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะ
การเขียนและทักษะการพูด
- การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
- หน้าที่พลเมืองดี
4.2 การบูรณาการอาเซียน
- คาศัพท์
5. สาระการเรียนรู้
5.1 ความรู้ (K)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) เกี่ยวกับ
สถานการณ์โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ความหมายและสาเหตุตลอดจนแนวทางการปูองกันโรค
ทางพันธุกรรม:โรคธาลัสซีเมีย โรคจากการประกอบอาชีพ : โรคฝุุนหิน หรือโรคซิลิโคสิส (Silicosis) และโรค
จากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช และ แนวทางการปูองกันโรคจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ (Process/Skills) เกี่ยวกับ
บอกบทบาทและความรับผิดชอบ ของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในชุมชนและ
วิเคราะห์สาเหตุของการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย เช่น โรคจากการประกอบอาชีพ โรคทางพันธุกรรม
และหาทางปูองกันการเจ็บปุวยจากโรคได้ถูกต้อง

5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีเจตคติ (Attitudes) และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ดังต่อไปนี้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีทักษะดังต่อไปนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ผลการทาแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน และแบบฝึกหัด
2. ผลการทาใบงาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ ความสามารถและ
วิธีการวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ทักษะการคิด คิดวิเคราะห์และการ 1. ตรวจแบบทดสอบก่อน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน/ 1. สาหรับชั่วโมงแรกที่ใช้
เขียน
เรียน/หลังเรียน
หลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียนไม่มี
2. ตรวจแบบฝึกหัด
2. แบบฝึกหัด
เกณฑ์ผ่าน เก็บคะแนนไว้
เปรียบเทียบกับคะแนนที่ได้
จากการทดสอบหลังเรียน
2. การประเมินผลจาก
แบบฝึกหัด ต้องผ่านเกณฑ์
การทดสอบเกินร้อยละ 50
ทักษะการคิด คิดวิเคราะห์และการ ตรวจใบงาน
-ใบงาน
การประเมินจากแบบตรวจใบ
วิเคราะห์
เขียน
งาน ต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน เรื่องความรู้ความ
เข้าใจ การนาไปใช้ทักษะ และ
จิตพิสัย ทุกช่องเกินร้อยละ 50
ทักษะการคิด ทักษะการคิด
ประเมินทักษะการการคิด
แบบทดสอบสถานการณ์ที่ ผ่าน:ผู้เรียนแก้ปญ
ั หาจาก
ขั้นสูง
แก้ปัญหาอย่าง
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดย เน้นการคิดแก้ปญ
ั หาอย่าง สถานการณ์ที่กาหนดให้ได้
สร้างสรรค์
การกาหนดสถานการณ์ให้
สร้างสรรค์
เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์และ
ผู้เรียนแก้ปัญหา
มีความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง
ทักษะการ
ศึกษาข้อมูล
ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและ
ใบงานการนาความรูไ้ ปใช้ ผ่าน:สรุปและบอกวิธีการนา
นาไปใช้
เรื่องราวที่กาหนดแล้วสรุป
ข้อสรุปจากเนื้อหาและ
สถานการณ์และบอกวิธีที่จะ
เรื่องราวที่กาหนดไปใช้ใน

ประเด็นการ
ประเมินผล
มีวินัย

ใฝุเรียนรู้

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

ความสามารถและ
ทักษะ
ความมีวินัยที่
แสดงออกถึงการยึด
มั่นในข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
และข้อบังคับ
ความตั้งใจเพียร
พยายามในการเรียน
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในหน้าที่การงานมี
ความเพียรพยายาม
และอดทนเพื่อให้
งานสาเร็จมีความ
เพียรพยายาม

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
สังเกตความมีวินัยที่แสดงออก แบบสังเกตพฤติกรรม
ถึงการยึดมั่นในข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบและ
ข้อบังคับ
สังเกตความตั้งใจเพียร
พยายามในการเรียนและเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

แบบสังเกตพฤติกรรม

สังเกตความตั้งใจและ
แบบสังเกต พฤติกรรม
รับผิดชอบในหน้าที่การงาน มี
ความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จมีความเพียร
พยายาม

เกณฑ์การประเมิน
ชีวิตประจาวัน
ผ่าน:มีวินัยที่แสดงออกถึงการ
ยึดมั่นในข้อตกลงกฎเกณฑ์
ระเบียบและข้อบังคับ
ผ่าน : ตั้งใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความเพียรพยายามในการ
เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้
ผ่าน: ตั้งใจและรับผิดชอบใน
หน้าที่การงานมีความเพียร
พยายามและอดทนเพื่อให้งาน
สาเร็จมีความเพียรพยายาม

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียนเรื่อง (ชั่วโมงที่ 1-2)
1. ครูสนทนากับนักเรี ยนถึงโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข 10 ลาดับแรก ได้แก่ อุบัติเหตุจากจราจรขนส่ง
เอดส์ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไข้เลือดออก อุจจาระร่วง ปอดอักเสบ ทาร้ายตัวเอง วัณโรคปอด และเลป
โตสไปโรซีส
2. นอกจากนั้นครูได้แสดงรูปภาพให้นักเรียนดูเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาของหน่วยการเรียน
3. ครูชี้นาให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงของนักเรียนที่เคยเป็นโรคหรือรู้ จักหรือ
เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นโรคเหล่านี้ และอภิปรายให้ทุกคนเห็นความสาคัญของการศึกษาการบริการเหล่านี้ เพื่อ
นารายละเอียดต่างๆ ไปใช้บูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
5. ครูอธิบายและเปิดวีดิทัศน์ เกี่ยวกับโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โรคทางพันธุกรรม :
โรคธาลัสซีเมีย โดยใช้สื่อแผ่นใสและรูปภาพประกอบ เพื่อสื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
6. นักเรียนแบ่งกลุ่มออก 5 กลุ่มจานวนเท่าๆ กันตามความสมัครใจ และให้ปฏิบัติดังนี้
ขั้นที่ 1 จัดบอร์ดเกี่ยวกับโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศโรคทางพันธุกรรม : โรคธาลัสซีเมีย
ตามความสนใจของกลุ่มอย่างน้อยกลุ่มละ 2 ชนิด โดยไม่ซ้ากัน (จับฉลาก)
ขัน้ ที่ 2 ทุกกลุ่มแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Construct) โดยศึกษาหาข้อมูล ทาความเข้าใจและสรุป
เป็นข้อความรู้ของกลุ่มเกี่ยวกับ
• สาเหตุของโรคทางพันธุกรรม : โรคธาลัสซีเมีย
• อาการของโรคธาลัสซีเมีย
• การปูองกันโรคธาลัสซีเมีย

• ข้อควรปฏิบัติสาหรับผู้ปุวยโรคธาลัสซีเมีย
ขั้นที่ 3 ส่งตัวแทนของกลุ่มนาเสนอหน้าชั้นเรียน และนักเรียนทุกคนร่ว มแสดงความคิดเห็นประมาณ
กลุ่มละ 10 นาที
7. ครูอธิบายเพิ่มเติมโรคธาลัสซีเมีย มีส่ว นประกอบของเฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงผิดปกติ ทาให้นา
ออกซิเจนได้ไม่ดี และเม็ดเลือดแดงจะมีรูปร่างผิดปกติทาให้แตกทาลายเร็ว ความรุนแรงของโรคมีต่างกัน
หลายระดับ ตั้งแต่ไม่มีอาการผิดปกติจนรุ นแรงถึงชีวิตได้ ตั้งแต่คลอดใหม่ๆ หรือ เติบโตช้า ซีด ตับม้ามโต
ภูมิต้านทานต่า เป็นโรคติดเชื้อบ่อยๆ พบมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8. ครูกล่าวถึงการออกกาลังกายจึงช่ว ยเสริมภูมิคุ้มกัน แต่การออกกาลังกายมากเกินไปจะเป็นผลเสี ย
นอกจากนั้นความเครียดทางจิตใจก็จะมีผลทาให้ระบบภูมิคุ้ มกันทางานลดลง ซึ่งไม่สามารถอธิบายกลไกได้ว่า
เกิดขึ้นอย่างไร
9. ครูอธิบ ายให้ความรู้นักเรี ยนเพิ่มเติมว่าร่างกายสามารถสร้างระบบภูมิคุ้มกันจาเพาะ ขึ้นได้ด้วยเมื่อ
จุลินทรีย์หรือสิ่งแปลกปลอมชนิดใดชนิดหนึ่งเคยรุกล้าเข้าสู่ร่างกายแล้ว ร่างกายจะมีการจดจาไว้ด้วยเซลล์ ของ
ระบบภูมิคุ้มกัน และสร้างโปรตีนแอนติบอดีขึ้นมาในกระแสเลือด เมื่อเชื้อหรือสิ่งนั้นเข้าสู่ร่างกายซ้าอีกร่างกาย
จะใช้ทั้งเซลล์เม็ดเลือดขาวและแอนติบอดีเข้าต่อสู้ทาลายได้รวดเร็วขึ้น และด้วยความรู้นี้เอง เราจึงสามารถ
สร้างภูมิต้านทานจาเพาะต่อโรคบางอย่างล่วงหน้าเพื่อปูองกันความเจ็บปุวยได้โดยใช้วัคซีน เมื่อฉีดวัคซีนเข้า
ร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันจะจาลักษณะเชื้อหรือพิษนั้นและสร้างแอนติบอดีจาเพาะเตรียมไว้ เมื่อเชื้อโรคหรือพิษ
เข้าสู่ร่างกายก็จะถูกทาลายทันที
10. นักเรียนทาใบงานที่ 3.1 และ 3.2
กิจกรรมรวบยอด
11. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป โรคติดต่อ คือ โรคที่ติดต่อกันได้โดยตรงและโดยอ้อม โดยมีเชื้อโรคหรือพิษ
ของเชื้อโรคที่ทาให้เกิดโรค เช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก โรคไข้จับสั่นหรือมาลาเรีย โรคอุจจาระร่วง
วัณโรค โรคฉี่หนู หรือเลปโตสไปโรซีส
12. นักเรียนสรุปความหมายของโรคไม่ติดต่อ คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติ หรือความเสื่อมของอวัยวะ
เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม รวมถึงโรคที่
เกิดจากการประกอบอาชีพ เช่น โรคฝุุนหิน หรือโรคซิลิโคสิส (Silicosis) และโรคจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
13. นักเรียนสรุป โรคทางพันธุกรรม คือ โรคที่มีความผิดปกติจากองค์ประกอบของจีนและโครโมโซม ซึ่ง
เป็นตัวกาหนดลักษณะทางพันธุกรรม เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นจะทาให้เกิดการถ่ายความผิดปกตินั้นจากพ่อ
หรือแม่สู่ลูกโดยตรง เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคฮีโมฟิเลีย โรคดาวน์ซินโดรม โรคเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียนเรื่อง (ชั่วโมงที่ 3-4)
1. นักเรียนและครูสนทนากันเรื่องความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ แต่ไม่มีใครเลยที่จะไม่เคยเจ็บปุวย
คนที่ปุวยน้อยจึงได้เปรียบเสมือนได้ลาภมากกว่าผู้อื่น แต่ไม่ใช่โชคดีกว่าผู้อื่น
2. ครูกล่าวว่าความเจ็บไข้ได้ปุวยไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชค แต่ขึ้นอยู่กับความรู้ในเรื่องสาเหตุของโรค วิธีปูองกัน
และการรักษาโรคแต่เนิ่นๆ เพื่อมิให้เจ็บปุวยรุนแรง หรือพิการ และมีพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามความรู้นั้นเพื่อหลีกเลี่ยงโรค
3. ครูอภิปรายว่าในปัจจุบันมีความก้าวหน้าด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น ทาให้เกิดโรคภัยใหม่ๆ ขึ้นมาโดยไม่ใช่จาก
การติดเชื้อ ได้แก่ อุบัติเหตุต่างๆ โรคภูมิแพ้ สารพิษ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ด้วยการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุและการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วยความไม่ประมาท ก็จะปูองกันและควบคุมโรคเหล่านี้ให้ลดลงได้เช่นกัน

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
4. ครูเปิดวีซีดีให้นักเรียนดูโรคจากการประกอบอาชีพ : โรคฝุุนหิน หรือโรคซิลิโคสิส (Silicosis) และโรค
จากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดยใช้สื่อแผ่นใสประกอบ
5. ผู้สอนแนะนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Process) ซึ่งเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม ร่วมคิด วิเคราะห์ และอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ หรือเพื่อผลสาเร็จของงาน
6. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน โดยกาหนดให้แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า ร่วมคิด และ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องโรคจากการประกอบอาชีพ : โรคฝุุนหินหรือโรคซิลิโคสิส และโรคจาก
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกกรณีศึกษามาทาการวิเคราะห์ 1 เรื่อง
7. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
1) แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน
2) ให้นั กเรีย นส ารวจในชุมชนของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ มของนักเรียนเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่ออื่นๆ ใน
บริเวณชุมชนของนักเรียนที่ได้พบเห็น พร้อมทั้งสัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้
• สาเหตุของการเกิด
• ผลกระทบจากการเกิดโรค
• แนวปฏิบัติเพื่อปูองกันการเกิดโรคดังกล่าว
3) นาเสนอผลงานในลักษณะของการสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ตามจินตนาการของนักเรียนเอง

8. ครูกล่าวว่า สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที่สุขสมบูรณ์ในทุกมิติของสุขภาพ ทั้งกาย จิตใจ สังคม และ
คุณธรรม การทาให้ ประชาชนมีสุข ภาพที่ดี สามารถทาได้ตามหลั กเศรษฐกิจพอเพียง (ทางสายกลาง) ซึ่ง
ประเทศไทยไม่ มี ส ถาบั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ แต่ มี ส ถาบัน ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย ง เช่ น สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์
สาธารณสุ ข สถาบั นวิจัย วิทยาศาสตร์ การแพทย์ตามมหาวิทยาลั ยต่างๆ หน่วยงานด้านสุขภาพอื่นๆ จึงมี
แนวคิดการพัฒนาเครื อข่ายดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นเสมือนสถาบันสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย โดยศึกษา
ปัญหาอุปสรรคควบคู่ไปด้วย โดยคัดเลือกกลุ่มปัญหาโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่เป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง สรุป
ได้ว่า
• ระบบสุขภาพและสาธารณสุขในประเทศไทย พบปัญหาการบริหารจัดการที่ดี ขาดการประสานงาน
ที่ดีระหว่างหน่วยงาน ขาดการบูรณาการงาน พบการทางานในลักษณะแยกส่วน
• ระบบขาดการกระจายทรัพยากรรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดี

• ขาดการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างจริงจัง โดย
ขาดการส่งเสริมอย่างจริงจังที่จะทาให้ประชาชน ครอบครัว สังคม หน่วยงาน พึ่งตนเอง ดูแลตนเองในเรื่อง
สุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. นักเรียนทาใบงานที่ 3.3 และ 3.4
กิจกรรมรวบยอด
10. นักเรียนและครูร่วมกันตั้งคาถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความคิดและข้อคิดที่ได้จากการทากิจกรรม
เพื่ อ ให้ บ รรลุ จุ ด ประสงค์ที่ ตั้ ง ไว้ นอกจากนั้น ยั ง สรุ ป เนื้อ หาที่ส อนในเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ ก าหนดตามมาตรฐาน
จุดประสงค์ โดยสรุปจากการรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้เรียนพร้อมทั้งเพิ่มเติมประเด็นที่สาคัญของเนื้อหาการ
เรียนรู้เพื่อให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
11. ครูแนะนาให้นักเรียนทาหน้าที่พลเมืองดีอย่างสม่าเสมอ ปิดไฟ เก็บขยะ เช็ดตู้โทรศัพท์สาธารณะ แต่ง
กายถูกระเบียบของโรงเรียน เป็นต้น
12. ครูแนะนานักเรียนบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจาวันเพื่อเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามจาเป็น
13. นักเรียนทาแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
7.1 สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. วีดิทัศน์ และรูปภาพประกอบ
3. ข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์
7.2 แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต

8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
เนื้อหา
จัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้
มีห้องเรียนเพียงพอกับจานวน
นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ได้
เหมาะสมสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด
เวลา
จัดเวลาให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรม ใช้กระบวนการกลุ่ม

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ตรงกับตัวชี้วัด
ใช้แหล่งเรียนรู้ตรงกับเนื้อหา
ที่สอน
ทาให้ครูได้นาวัสดุการสอนมา
ใช้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน
เข้าใจในบทเรียนง่ายขึ้น
ครูสอนตรงตามแผนที่กาหนด
ไว้

จัดเนื้อหาตรงตามหลักสูตร
ที่กาหนด
ใช้ห้องเรียนช่วยให้การเรียน
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยให้การ
เรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ครูสอนได้ครอบคลุม
กิจกรรมการเรียนรู้ที่กาหนด
ไว้
บรรลุตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด

ครูสามารถใช้กระบวนการ
กลุ่มในการจัดการเรียนการ
สอนได้ตามขั้นตอน
การประเมินผล ประเมินผลให้สอดคล้องกับ ครูประเมินผลการเรียนรู้ได้
จัดการประเมินผลได้ตรงกับ
ความสามารถกับผู้เรียน
ตรงกับตัวชี้วัด
หลักสูตรที่กาหนด
เงื่อนไขความรู้ ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมา
พิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไข
มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้
คุณธรรม
สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป
และไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจาก และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่
เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและคานึงถึงผลที่คาด จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไป
ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นอย่าง
ได้ของสถานการณ์ที่คาดว่าจะ
รอบคอบ
เกิดขึ้นในอนาคต
ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้
เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร
ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง... สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
- อธิบายการทางานและ
ความรู้
- มีความรู้ในการ
- มีความรอบรู้ใน - การเรียนรู้
กระบวนการสร้างเสริมและ ทางานเป็น
การใช้แหล่งเรียนรู้ สอดคล้องกับวิถี
ดารงประสิทธิภาพการ
กระบวนการกลุ่ม ในท้องถิ่น
ชีวิตของคนใน
ทางานของระบบหายใจ
- มีความรู้ในการ
ชุมชน
ระบบไหลเวียนเลือด ระบบ นาเสนองาน
- เห็นคุณค่าของภูม
ย่อยอาหาร และระบบ
- การวางแผนการ
ปัญญาท้องถิ่น
ขับถ่ายปัสสาวะ
ทางานร่วมกันเป็น
กระบวนการกลุ่ม
ทักษะ
- ปฏิบัติตนในการสร้างเสริม - มีทักษะในการ
- ดารงตนให้
และดารงประสิทธิภาพ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
สอดคล้องกับวิถี
การทางานของระบบหายใจ
ชีวิตในชุมชน
ระบบไหลเวียนเลือด ระบบ
- มีทักษะในการใช้
ย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
เพื่อสอดคล้อง
ปัสสาวะชิ้นงาน
ค่านิยม
- ใช้วัสดุในท้องถิ่นอย่าง
- ใช้ชีวิตอย่าง
- มีจิตสานึกในการ - สืบสานการ
คุ้มค่า
พอเพียง
อนุรักษ์ภูมิปัญญา อนุรักษ์ภูมิปัญญา
- เป็นผู้นาผู้ตามที่ดี ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
- รับฟังความ
- ใช้ทรัพยากรและ - การใช้แหล่ง
คิดเห็นของผู้อื่น
สิ่งแวดล้อมอย่าง เรียนรู้โดยใช้ภูมิ
- มีความสามัคคีใน ประหยัด
ปัญญาท้องถิ่น
หมู่คณะ
10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
(นายสมเดช จันทาวุฒิ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
(..............................................)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัดมีจานวน....................................... คน คิดเป็นร้อยละ........................................
11.1.2. ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดมีจานวน................................... คน คิดเป็นร้อยละ........................................
1 ………………………........…………..……..สาเหตุ (ถ้าทราบ)..........................................................
2 …………………………………….......……..สาเหตุ (ถ้าทราบ)..........................................................
แนวทางแก้ปัญหา.................................................................................................................. ................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)……………………………….....................……… 2)…………..............……………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………............................……………………….......
................................................................................................................................................................
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)………………………………………………………..........................…...
................................................................................................................................................................
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ……………………………………………………….....................
................................................................................................................................................................
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด.................................................................................................................
................................................................................................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.......................................................................................

............................................................................................................................ ....................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ..................................................................................................................... ..........
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................
(นางสาวพรพรรณ เสมทับ)

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
คาชี้แจง จงเขียนเครื่องหมาย  ทับข้อที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องที่สุด
1. โรคใดที่ไม่ได้เป็นโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ก. อุบัติเหตุจากการจราจรขนส่ง
ข. เบาหวาน
ค. ความดันเลือดสูง
ง. เลปโตสไปโรซิส
2. บุคคลใดที่มีความเสี่ยงที่สามารถติดโรคจากการประกอบอาชีพได้มากที่สุด
ก. นายแดงเรียนหนังสือ
ข. นายดาเป็นเกษตรกร
ค. นายเขียวทางานในฟิตเนส
ง. นางเหลืองเป็นพยาบาล
3. ข้อใดไม่ถือว่าเป็นโรคทางพันธุกรรม
ก. โรคฮีโมฟิเลีย
ข. โรคดาวน์ซินโดรม
ค. โรคธาลัสซีเมีย
ง. วัณโรคระยะสุดท้าย
4. ข้อใดจัดว่าเป็นโรคที่มีสาเหตุจากปัจจัยส่วนตัวร่วมกับสภาพและสิ่งแวดล้อมการทางานทาให้มีอาการของ
โรค
ก. โรคซิลิโคสิส
ข. โรคหินฝุุน
ค. โรคพิษตะกั่ว
ง. โรคเส้นเลือดขอด
5. บุคคลใดต่อไปนี้ มีอาการของโรคซิลิโคสิสแบบเฉียบพลัน
ก. อุไรผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้าเนื่องจากการขาดออกซิเจน
ข. พรรณาปวดศีรษะข้างเดียว และมีอาการคัดจมูก
ค. วงศกรมีอาการปัสสาวะขัด
ง. โอวาทปวดท้องอย่างรุนแรง อาเจียน และมีไข้
6. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นสาเหตุของโรคเนื่องมาจากการทางาน
ก. พันธุกรรม
ข. พฤติกรรมสุขภาพของคนทางาน
ค. ท่าทางการทางาน
ง. ปริมาณของสารที่ได้รับ
7. ข้อใดไม่ใช่แนวทางปูองกันเฝูาระวังไม่ให้เป็นโรคซิลิโคสิส
ก. เปลี่ยนเอาสารที่อันตรายน้อยกว่ามาใช้
ข. ตรวจสุขภาพคนงานก่อนเข้าทางาน
ค. ตรวจสุขภาพเป็นระยะ เพื่อตรวจหาโรคซิลิโคสิสในระยะเริ่มแรก
ง. ไม่ให้คนงานสัมผัสฝุุนละอองทางผิวหนังโดยตรงเด็ดขาด
8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับพิษของสารเคมี
ก. ยศวดีฉีดยาฆ่าแมลงโดยไม่สวมเสื้อผ้ามิดชิด
ข. อคัมศิริชมธรรมชาติบริเวณทุ่งข้าวที่พ่นสารเคมี
ค. จันทร์เจ้าดื่มน้าจากลาธารซึ่งมีต้นน้ามาจากบริเวณสวนที่มีการพ่นสารเคมี
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะอาการของบุคคลที่มีการโดนพิษของสารเคมี
ก. อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย–ปวดท้อง
ข. คัน น้าตาไหลผิดปกติ–กล้ามเนื้อบิดเกร็ง
ค. หัวใจเต้นผิดจังหวะ และหยุดหายใจในที่สุด ง. คลื่นไส้อาเจียน–หมดสติ และถึงตายได้

10. “นายแดงคานวณเส้นทางลมผิด ทาให้สารเคมีที่พ่นออกไปเข้าหาตนเอง” จากเหตุการณ์ดังกล่าว ถ้านาย
แดง ยังมีสติอยู่ จะต้องทาเช่นไรจึงจะถูกต้องที่สุด
ก. ถอดเสื้อผ้าที่เปรอะสารเคมี แล้วทาความสะอาดร่างกายทุกส่วนด้วยน้า และสบู่ธรรมดา
ข. รีบนาภาชนะนั้นเก็บให้มิดชิด อย่าให้ผู้อื่นแตะต้องเป็นอันขาด
ค. ใช้มือขัดถูแรงๆ บริเวณที่มีสารเคมีเปรอะ
ง. ยืนให้สารเคมีระเหยออกจากร่างกายเสียก่อน แล้วจึงล้างทาความสะอาดร่างกาย
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
1.
ง.

2.
ข.

3.
ง.

4.
ค.

5.
ก.

6.
ง.

7.
ง.

8.
ง.

9.
ค.

10.
ก.

ใบงานที่ 3.1
เรื่อง โรคธาลัสซีเมีย
ชื่อ..............................................................นามสกุล..................................................ชั้น.................เลขที่...........
ตัวชี้วัด:สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ มฐ. พ 4.1 (1),(4) กิจกรรมฝึกทักษะที่ควรเพิ่มให้นักเรียน
1. อธิบายสถานการณ์โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
2. อธิบายความหมายและสาเหตูตลอดจนแนวทางการปูองกันโรคทางพันธุกรรม
คาชี้แจง: ให้นักเรียนเขียน สาเหตุ อาการ การปูองกันโรค และข้อควรปฏิบัติสาหรับผู้ปุวยธาลัสซีเมีย

สาเหตุ
…………………………

อาการ

โรคธาลัสซีเมีย

ข้อควรปฎิบัติ

การปูองกันโรค

ใบงานที่ 3.2
เรื่อง : ฝุุนหินหรือซิลิโคสิส
ชื่อ………………………………………………….. นามสกุล………………………………………………….เลขที่……………ชั้น……..
ตัวชี้วัด : สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ มฐ.4 (1),(4)
กิจกรรมฝึกทักษะที่ควรเพื่อให้นักเรียน
3. อธิบายความหมายและสาเหตุตลอดจนแนวทางการปูองกันโรคจากการประกอบอาชีพ : โรคฝุุนหินหรือโรคซิลิ
โคสิส (silicosis) และโรคจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช

คาชี้แจง: ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด (mind mapping) ของโรคฝุุนหินหรือซิลิโคสิส โดยระบุสาเหตุของ
การเกิดโรคผลกระทบและแนวทางการแก้ไข

โรคฝุ่นหินหรือโรคซิลิโคสิส

ใบงานที่ 3.3
เรื่อง : โรคที่เกิดจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ชื่อ………………………………………………….. นามสกุล………………………………………………….เลขที่……………ชั้น……..

ตัวชี้วัด : สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ มฐ.4 (1),(4)
กิจกรรมฝึกทักษะที่ควรเพื่อให้นักเรียน
3. อธิบายความหมายและสาเหตุตลอดจนแนวทางการปูองกันโรคจากการประกอบอาชีพ : โรคฝุุนหินหรือโรคซิ
ลิโคสิส (silicosis) และโรคจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช

คาชี้แจง: ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด (mind mapping) ของโรคที่เกิดจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดย
ระบุสาเหตุของการเกิดโรคผลกระทบและแนวทางการแก้ไข

โรคที่เกิดจาก
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช

ใบงานที่ 3.4
เรื่อง : โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
ชื่อ………………………………………………….. นามสกุล………………………………………………….เลขที่……………ชั้น……..

ตัวชี้วัด : สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ มฐ.4 (1),(4)
กิจกรรมฝึกทักษะที่ควรเพื่อให้นักเรียน
2. อธิบายความหมายและสาเหตุตลอดจนแนวทางการปูองกันโรคทางพันธุกรรม : โรคธาลัสซีเมีย
3. อธิบายความหมายและสาเหตุตลอดจนแนวทางการปูองกันโรคจากการประกอบอาชีพ : โรคฝุุนหิน
หรือโรคซิลิโคสิส (silicosis) และโรคจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
คาชี้แจง : ให้นักเรียนนาข้อความในตารางต่อไปนี้ เติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

โรคซิลิโคลิส
ผิวหนัง
วัณโรค
วิศวกร

สมองและประสาท
เป็นโดยเฉียบพลัน
รับประทานไข่ขาวดิบ
โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคทางพันธุกรรม
หน้ากากกันฝุุน
เครื่องช่วยหายใจ
ทาให้อาเจียน

เหมืองแร่
การสูดดม
โรคเอดส์
เกษตรกร

1. โรคติดต่อ คือโรคที่ติดต่อกันทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมเช่น…………………………………………………………
2……………………………….………………… เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติหรือความเสื่อมของอวัยวะ
3. ผู้ปุวยด้วยโรคธาลัสซีเมียเกิดจากเม็ดเลือดแดงถือเป็น……………………………………….ประเภทหนึ่ง
4. นายแดงเป็นโรคธาลัสซีเมีย แสดงว่านายแดงมีโอกาสประกอบอาชีพใน…………………………………….
5. คนที่มีอาการหายใจขัด แน่น อึดอัด ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้าเนื่องจากการขาดออกซิเจน หายใจเร็ว
หอบ แสดงว่าเป็นโรคซิลิลิสชนิด……………………………………………………………………………………….
6. เครื่องปูองกันอันตรายจากการสูดเอาฝุุนหินเข้าไปที่ใช้ได้ผลดี มีความปลอดภัยสูงคือ………………………………
7………………………………. เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีมากที่สุด
8. มีการศึกษาพบว่าร้อยละ 90 ของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทาง………………………………….
โดยตรง
9. สารเคมีกาจัดศัตรูพืชมีอันตรายต่อระบบ……………………………ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านความทรงจาอย่าง
รุนแรง สมาธิสั้นและทาสมาธิยาก บุคลิกภาพเปลี่ยนไป เป็นลม หมดสติ และอาจมีอาการสาหัส
10. เมื่อผู้ปุวยกินสารพิษเข้าไป ควร………………………………………………………….(วิธีนี้ห้ามใช้กับผู้ปุวยที่หมดสติ
หือผู้ปุวยที่เป็นโรคหัวใจ หรือตั้งครรภ์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษา
รหัส พ 32103
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ชุมชนร่วมใจ ชีวิตปลอดภัย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 อุบัติเหตุ
เวลา 2 ชั่วโมง
*******************************************************************************
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สาร
เสพติด และความรุนแรง
ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.5/4 วางแผน กาหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
พ 5.1 ม.5/5 มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
2. ความคิดรวบยอด
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด แต่ละครั้งมักก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน
บางครั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่สามารถประเมินค่าเป็นเม็ดเงินได้ เนื่องจากเป็นความสูญเสียทางจิตใจที่ใหญ่
หลวง แต่อุบัติเหตุย่อมปูองกัน และหลีกเลี่ยงได้หากทุกคนในชุมชน และในโรงเรียนร่วมมือร่วมใจกัน ดาเนิน
กิจ กรรมต่า งๆ เพื่อ สร้ า งเสริ มให้ เกิ ด ความปลอดภั ย คอยสอดส่ องดู แลไม่ใ ห้ เกิ ด ปัจ จั ยเสี่ ยงต่ ออุ บั ติเ หตุ
ตระหนักถึงสาเหตุ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และหาวิธีแก้ไข ปูองกัน ที่สาคัญคือใช้ชีวิตบนความไม่ประมาท
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
1. อธิบายความหมายและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
2. ระบุพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
3. วางแผนและกาหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในการปูองกันอุบัติเหตุ
4. มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
3.2 ด้านทักษะ (P)
1. การปฏิบัติตนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน
2. วางแผน กาหนดแนวทาง ลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน รวมทั้งจัด
กิจกรรมการสร้างเสริม ความปลอดภัยในชุมชน
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝุเรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
3.4 ด้านสมรรถนะสาคัญผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะ
การเขียนและทักษะการพูด
- การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
- หน้าที่พลเมืองดี
4.2 การบูรณาการอาเซียน
- คาศัพท์
5. สาระการเรียนรู้
5.1 ความรู้ (K)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) เกี่ยวกับ
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ระบุพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุวางแผนและกาหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ
และสร้างเสริมความปลอดภัยในการปูองกันอุบัติเหตุ มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ (Process/Skills) เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน วางแผน กาหนดแนวทาง ลด
อุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน รวมทั้งจัดกิจกรรมการสร้างเสริม ความปลอดภัยในชุมชน
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีเจตคติ (Attitudes) และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ดังต่อไปนี้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีทักษะดังต่อไปนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ผลการทาแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน และแบบฝึกหัด
2. ผลการทาใบงาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ ความสามารถและ
วิธีการวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ทักษะการคิด คิดวิเคราะห์และการ 1. ตรวจแบบทดสอบก่อน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน/ 1. สาหรับชั่วโมงแรกที่ใช้
เขียน
เรียน/หลังเรียน
หลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียนไม่มี
2. ตรวจแบบฝึกหัด
2. แบบฝึกหัด
เกณฑ์ผ่าน เก็บคะแนนไว้
เปรียบเทียบกับคะแนนที่ได้
จากการทดสอบหลังเรียน
2. การประเมินผลจาก
แบบฝึกหัด ต้องผ่านเกณฑ์
การทดสอบเกินร้อยละ 50
ทักษะการคิด คิดวิเคราะห์และการ ตรวจใบงาน
-ใบงาน
การประเมินจากแบบตรวจใบ
วิเคราะห์
เขียน
งาน ต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน เรื่องความรู้ความ
เข้าใจ การนาไปใช้ทักษะ และ
จิตพิสัย ทุกช่องเกินร้อยละ 50
ทักษะการคิด ทักษะการคิด
ประเมินทักษะการการคิด
แบบทดสอบสถานการณ์ที่ ผ่าน:ผู้เรียนแก้ปญ
ั หาจาก
ขั้นสูง
แก้ปัญหาอย่าง
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดย เน้นการคิดแก้ปญ
ั หาอย่าง สถานการณ์ที่กาหนดให้ได้
สร้างสรรค์
การกาหนดสถานการณ์ให้
สร้างสรรค์
เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์และ
ผู้เรียนแก้ปัญหา
มีความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง
ทักษะการ
ศึกษาข้อมูล
ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและ
ใบงานการนาความรูไ้ ปใช้ ผ่าน:สรุปและบอกวิธีการนา
นาไปใช้
เรื่องราวที่กาหนดแล้วสรุป
ข้อสรุปจากเนื้อหาและ
สถานการณ์และบอกวิธีที่จะ
เรื่องราวที่กาหนดไปใช้ใน
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
มีวินัย
ความมีวินัยที่
สังเกตความมีวินัยที่แสดงออก แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่าน:มีวินัยที่แสดงออกถึงการ
แสดงออกถึงการยึด ถึงการยึดมั่นในข้อตกลง
ยึดมั่นในข้อตกลงกฎเกณฑ์
มั่นในข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบและ
ระเบียบและข้อบังคับ
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ

ประเด็นการ
ประเมินผล
ใฝุเรียนรู้

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

ความสามารถและ
ทักษะ
และข้อบังคับ
ความตั้งใจเพียร
พยายามในการเรียน
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในหน้าที่การงานมี
ความเพียรพยายาม
และอดทนเพื่อให้
งานสาเร็จมีความ
เพียรพยายาม

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
สังเกตความตั้งใจเพียร
พยายามในการเรียนและเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

แบบสังเกตพฤติกรรม

สังเกตความตั้งใจและ
แบบสังเกต พฤติกรรม
รับผิดชอบในหน้าที่การงาน มี
ความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จมีความเพียร
พยายาม

เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน : ตั้งใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความเพียรพยายามในการ
เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้
ผ่าน: ตั้งใจและรับผิดชอบใน
หน้าที่การงานมีความเพียร
พยายามและอดทนเพื่อให้งาน
สาเร็จมีความเพียรพยายาม

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียนเรื่อง (ชั่วโมงที่ 1)
1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทาให้เกิดการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตได้ แม้บางคน
อาจเข้าใจตามความหมายข้างต้นว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้น เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความเป็น
จริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางตรงกันข้าม อุบัติเหตุย่อมปูองกันได้และหลีกเลี่ยงได้หากไม่ประมาท
2. นักเรียนยกตัวอย่างอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น รถชนกัน พลัดตกต้นไม้ เป็นต้น
3. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
5. ครูอธิบายสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และการสร้างเสริมความปลอดภัย
ในชุมชน โดยเปิดวีดิทัศน์ให้นักเรียนดู
6. ครูใช้เทคนิ คการอภิป รายเป็น คณะ (Conference) เป็นการชุมนุมอภิปรายระหว่างนักเรียนเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรผู้ดาเนินการอภิปราย มาจาก
องค์การต่างๆ เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตด้านอารมณ์และความเครียด ซึ่งได้อธิบายความหมายของอารมณ์และ
ความเครียด
7. เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงข้อคิดเห็น ซักถามปัญหาต่างๆ เมื่อจบการอภิปราย อาจจะมีประเด็นสาคัญ
เพื่อนาเสนอครู และเพื่อนร่วมชั้นเรียนซึ่งอาจมีการแก้ปัญหาต่อไป (ถ้ามี)
8. นักเรียนและครูจัดทา “โครงการเมาไม่ขับ ” หรือร่วมกันตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ ซึ่งสามารถช่วยให้การเรียนดีขึ้น และสร้างความสนุกสนาน
ประกอบเนื้อหาสาระ
9. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
1) ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน
2) ให้นักเรียนพิจารณาถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบริเวณชุมชนของนักเรียน สถานที่ที่เ กิดอุบัติเหตุบ่อย
ที่สุด และส่งผลต่อนักเรียนและบุคคลในครอบครัว
3) ให้นักเรียนออกแบบปูายเตือน ซึ่งอาจะเป็นรูปภาพ หรือคาขวัญเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์การเกิด
อุบัติเหตุในชุมชน โดยให้ทาใส่ลงในฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 30x60 เซนติเมตร
4) นาเสนอผลงานในห้องเรียน พร้อมทั้งระบุเหตุผลและแนวคิดในการทาปูายดังกล่าว

10. นักเรียนทาใบงานที่ 4.1 - 4.6
กิจกรรมรวบยอด
11. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปอุบัติเหตุ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยการถาม-ตอบ
ด้วยการแสดงรูปภาพให้ดู
12. เมื่อนักเรียนดูรูปภาพแล้วให้บอกว่าเป็นอุบัติเหตุในลักษณะใด และควรมีการปูองกันแก้ไขอย่างไรบ้าง
13. นักเรียนทาแบบฝึกหัด
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียนเรื่อง (ชั่วโมงที่ 2)
1. ครูและนักเรียนช่วยกันทบทวนคาว่า “อุบัติเหตุ” ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการกระทา
ผิดพลาดของผู้ใช้ทาง โดยเฉพาะผู้ขับขี่ยานพาหนะซึ่งมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องหลายอย่าง นั ก เรี ย นยกตั ว อย่ า ง
เช่น
• การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ปัจจัยสาคัญที่ทาให้วัยรุ่นขาดความรู้สึกรับผิดชอบ มีความเห็นแก่ตัว
ไม่มีระเบียบวินัย คึกคะนอง ประมาท และเมื่อปฏิบัติบ่อยๆ เข้า ก็จะทาให้เกิดความเคยชินเป็นนิสัยในการขับ
รถ ผิดกฎจราจร และก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น
• พฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น วัยรุ่นชอบขับรถให้ตื่นเต้น หวาดเสียวเพื่อแสดงถึงความเก่งกล้าของตนเอง
• สภาวะทางร่างกาย ได้แก่ สภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ เช่น การเป็นโรคประจาตัว การเจ็บปุวยทาง
กาย ความอ่อนเพลีย ความผิดปกติทางสายตา เป็นต้น
• สภาพจิตใจที่ผิดปกติ เช่น วัยรุ่นอารมณ์เสีย หงุดหงิด เหม่อลอย หรือหมกมุ่นคิดปัญหายุ่งยาก จึง
ทาให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ครูใช้เทคนิคการสอนแบบการประชุมมีวิธีการโดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 6-12
คน คัดเลือกจากนักเรียนในห้องเรียน โดยกาหนดหัวข้อเรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และการสร้าง
เสริมความปลอดภัยในชุมชน ในการประชุมแต่ละกลุ่มให้รับผิดชอบดังนี้
1) แบ่งงานให้แต่ละกลุ่มรับผิดชอบเนื้อหาที่กาหนดให้ข้างต้นโดยวิธีจับฉลาก
2) แต่ละกลุ่มพิจารณาเลือกประธานและเลขานุการ
3) เมื่อทุกกลุ่มได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว.ให้สรุปผลการพิจารณาเสนอในที่ประชุมใหญ่
4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม และเลือกประธาน เลขานุการ และปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
1) ตั้งคาถามหรือปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และการสร้างเสริมความปลอดภัย
ในชุมชน
2) กาหนดขอบเขตปัญหา โดยอาจทาในลักษณะแผนผังความคิด หรือโครงร่าง เพื่อให้เห็น
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
3) ตั้งประเด็นที่ต้องการศึกษาโดยต้องเป็นหัวข้อที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องตัดสินใจเลือกอย่าง
รอบคอบเนื่องจากต้องเป็นหัวข้อที่สัมพันธ์กับขั้นตอนการรู้สารสนเทศต่อไป
4) แต่ละกลุ่มนาหัวข้อปัญหาที่ต้องการศึกษาข้างต้น ไปกาหนดคุณค่าตามที่ต้องการ
5. นักเรียนทาใบงานที่ 4.7 - 4.13
กิจกรรมรวบยอด
9. ครูแนะนาวิธีเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง โดยเป็นระบบภูมิคุ้มกันที่มีอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่าง
ของอุบัติเหตุ เช่น ปัจจัยที่มาจากคน ได้แก่ ประมาท ขาดความรอบคอบ เกียจคร้าน ดื้อรั้น ไม่ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ส่วนปัจจัยที่มาจากวัตถุ ได้แก่ ความชารุดทรุ ดโทรมของเครื่องมือ มีการออกแบบไม่ดี สร้างหรือ

ประกอบมาอย่าง ไม่ถูกต้อง หรือจากสภาพแวดล้อมอันตราย เช่น สภาพของแสงสว่างที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ สภาพถนนลื่น ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นต้น
10. ครูสรุปเพิ่มเติมอีกว่าหากมีจิตใจที่เข้มแข็งก็จะเป็นรากฐานของร่างกายที่แข็งแรง สิ่งสาคัญอีกประการ
คือ เราต้องรู้จักปรับทัศนคติในการมองสิ่งต่างๆ ในเชิงบวก และหมั่นสร้างเสียงหัวเราะให้กับตัวเอง ลองยิ้ม
ให้กับคนอื่นแล้วเราก็จะเกิดความสุขเล็กๆ ขึ้นในหัวใจ
11. นักเรียนซักถามข้อมูลที่สงสัย ครูช่วยสรุปและอธิบายเพิ่มเติมให้เนื้อหาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
12. นักเรียนทาแบบฝึกหัด
13. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
7.1 สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. วีดิทัศน์ และรูปภาพประกอบ
3. ข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์
7.2 แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต

8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ประเด็น
เนื้อหา
แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
เวลา

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

จัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของผู้เรียน
มีห้องเรียนเพียงพอกับจานวน
นักเรียน
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ได้
เหมาะสมสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด
จัดเวลาให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน

ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ตรงกับตัวชี้วัด
ใช้แหล่งเรียนรู้ตรงกับเนื้อหา
ที่สอน
ทาให้ครูได้นาวัสดุการสอนมา
ใช้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน
เข้าใจในบทเรียนง่ายขึ้น
ครูสอนตรงตามแผนที่กาหนด
ไว้

จัดเนื้อหาตรงตามหลักสูตร
ที่กาหนด
ใช้ห้องเรียนช่วยให้การเรียน
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยให้การ
เรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ครูสอนได้ครอบคลุม
กิจกรรมการเรียนรู้ที่กาหนด
ไว้
บรรลุตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด

การจัดกิจกรรม ใช้กระบวนการกลุ่ม

ครูสามารถใช้กระบวนการ
กลุ่มในการจัดการเรียนการ
สอนได้ตามขั้นตอน
การประเมินผล ประเมินผลให้สอดคล้องกับ ครูประเมินผลการเรียนรู้ได้
จัดการประเมินผลได้ตรงกับ
ความสามารถกับผู้เรียน
ตรงกับตัวชี้วัด
หลักสูตรที่กาหนด
เงื่อนไขความรู้ ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมา
พิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไข
มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้
คุณธรรม
สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป
และไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจาก และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่
เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและคานึงถึงผลที่คาด จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไป
ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นอย่าง
ได้ของสถานการณ์ที่คาดว่าจะ
รอบคอบ
เกิดขึ้นในอนาคต
ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้
เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร
ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง... สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
- อธิบายการทางานและ
ความรู้
- มีความรู้ในการ
- มีความรอบรู้ใน - การเรียนรู้
กระบวนการสร้างเสริมและ ทางานเป็น
การใช้แหล่งเรียนรู้ สอดคล้องกับวิถี
ดารงประสิทธิภาพการ
กระบวนการกลุ่ม ในท้องถิ่น
ชีวิตของคนใน
ทางานของระบบหายใจ
- มีความรู้ในการ
ชุมชน
ระบบไหลเวียนเลือด ระบบ นาเสนองาน
- เห็นคุณค่าของภูม
ย่อยอาหาร และระบบ
- การวางแผนการ
ปัญญาท้องถิ่น
ขับถ่ายปัสสาวะ
ทางานร่วมกันเป็น
กระบวนการกลุ่ม
ทักษะ
- ปฏิบัติตนในการสร้างเสริม - มีทักษะในการ
- ดารงตนให้
และดารงประสิทธิภาพ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
สอดคล้องกับวิถี
การทางานของระบบหายใจ
ชีวิตในชุมชน
ระบบไหลเวียนเลือด ระบบ
- มีทักษะในการใช้
ย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
เพื่อสอดคล้อง
ปัสสาวะชิ้นงาน
ค่านิยม
- ใช้วัสดุในท้องถิ่นอย่าง
- ใช้ชีวิตอย่าง
- มีจิตสานึกในการ - สืบสานการ
คุ้มค่า
พอเพียง
อนุรักษ์ภูมิปัญญา อนุรักษ์ภูมิปัญญา
- เป็นผู้นาผู้ตามที่ดี ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
- รับฟังความ
- ใช้ทรัพยากรและ - การใช้แหล่ง
คิดเห็นของผู้อื่น
สิ่งแวดล้อมอย่าง เรียนรู้โดยใช้ภูมิ
- มีความสามัคคีใน ประหยัด
ปัญญาท้องถิ่น
หมู่คณะ
10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
(นายสมเดช จันทาวุฒ)ิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ
(..............................................)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัดมีจานวน....................................... คน คิดเป็นร้อยละ........................................
11.1.2. ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดมีจานวน................................... คน คิดเป็นร้อยละ........................................
1 ………………………........…………..……..สาเหตุ (ถ้าทราบ)..........................................................
2 …………………………………….......……..สาเหตุ (ถ้าทราบ)..........................................................
แนวทางแก้ปัญหา..................................................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)……………………………….....................……… 2)…………..............……………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………............................……………………….......
................................................................................................................................................................
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)………………………………………………………..........................…...
................................................................................................................................................................
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ……………………………………………………….....................
................................................................................................................................................................
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด.................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.......................................................................................
................................................................................................................................................................

11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ..................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ...............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
คาชี้แจง จงเขียนเครื่องหมาย  ทับข้อที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดให้ความหมายของ “อุบัติเหตุ” ได้ถูกต้องที่สุด
ก. สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บทางร่างกายเพียงอย่างเดียว ไม่
ส่ง ผลกระทบต่อบุคคลอื่น
ข. สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เป็นผลลบของความเป็นไปได้
อย่างหนึ่ง ไม่สามารถชี้วัดได้
ค. เหตุที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดฝัน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อ และทางเมตาบอลิซึมของ
ร่างกายให้ปรากฏ
ง. เหตุที่เกิดขึ้นโดยคาดคิดเอาไว้ ทาให้การทางานของร่างกายบกพร่อง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพ
จิตใจ
2. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของมนุษย์ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากอะไร
ก. ภัยธรรมชาติ
ข. สิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย
ค. ความประมาทของมนุษย์
ง. ไม่มีข้อถูก
3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นประเภทของอุบัติเหตุ
ก. การถูกโจรกรรม
ข. เส้นทางการจราจรไม่ปลอดภัย
ค. การเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องยนต์
ง. พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน
4. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุ
ก. ตัวการหรืออุปกรณ์ที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ ข. ผู้ได้รับบาดเจ็บ
ค. สิ่งแวดล้อมที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ
ง. กฎระเบียบและข้อบังคับ
5. หลักธรรมใดมีความสอดคล้องกับการปูองกันอุบัติเหตุมากที่สุด
ก. มรรค ๘
ข. สติสัมปชัญญะ
ค. อิทธิบาท ๔
ง. หิริโอตตัปปะ
6. พฤติกรรมของใครต่อไปนี้ ไม่สามารถปูองกันการเกิดอุบัติเหตุได้
ก. สุรยุทธทาราวที่จับบันไดบริเวณที่มีความชัน
ข. สิรพัศทาปูายเตือนหน้าห้องน้า เพราะมีอุบัติเหตุลื่นล้มอยู่บ่อยๆ
ค. สุรธัชนาปูนซีเมนต์มาเทลงหน้าบ้าน เพราะกลัวสัตว์มีพิษจะมาทาร้ายตนเอง
ง. สุรพัศติดดวงไฟเพิ่มเติม เพราะบริเวณหน้าบ้านมีความมืดและเป็นหลุมเป็นบ่อ
สถานการณ์ต่อไปนี้ ใช้ตอบคาถามข้อ 7-8
เกิดเหตุการณ์รถชนเสาไฟฟูาบริเวณแยกหัวลาโพง พบรถกระบะหมายเลขทะเบียน ทพ ๒๒๓
กรุงเทพมหานคร เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟูา คาดว่าเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับด้วยความเร็วจึงทาให้มองไม่เห็น
ปูายเตือนปรับปรุงเส้นทางบริเวณแยกดังกล่าว จึงได้หักหลบบริเวณที่กาลังก่อสร้างพุ่งชนเสาไฟฟูาดังกล่าว
แต่ไม่พบรายงานผู้บาดเจ็บแต่อย่างใด
7. สาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดจากอะไร
ก. สิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย
ข. ความประมาทและไม่ระวังของผู้ขับขี่
ค. ขาดการประชาสัมพันธ์บริเวณที่ก่อสร้างดังกล่าว
ง. สภาพของรถไม่ดีพอ ทาให้ขาดประสิทธิภาพในการใช้งาน

8. ข้อใดแสดงถึงการปูองกันเหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
ก. ทาปูายเตือนขนาดใหญ่ขึ้น
ข. ศึกษาเส้นทางและวางแผนการเดินทางให้ดีเสียก่อน
ค. ควรปิดเส้นทางการจราจรบริเวณที่กาลังก่อสร้างไปเลย
ง. ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์ไม่ให้ประมาท
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางในการดาเนินงานสร้างเสริมความปลอดภัยในการปูองกันอุบัติเหตุ
ก. ศึกษาหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารในเรื่องความปลอดภัยจากสื่อต่างๆ
ข. งดเว้นหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ ขับขี่รถเร็ว ขับขี่หรือโดยสารยานยนต์ที่ผู้ขับขี่มึน
เมา
ค. มีการวางแผนร่วมกับบุคคลในครอบครัว เพื่อเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ
ง. เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนชาวพุทธ
10. บุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมชน
ก. นายโกเมศสังเกตทางหนีทีไล่เมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงหรืออุบัติเหตุ
ข. นายขจรควรมีความระมัดระวังและหูไวตาไว เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือความรุนแรงจะได้เคลื่อนตัว
หรือหนีออกจากบริเวณนั้นโดยเร็ว
ค. นายคารณอยู่ในบริเวณที่สลายการชุมนุม เพราะต้องการภาพข่าวไปลงหนังสือพิมพ์
ง. นายทศพลไม่ประมาทและไม่อยู่บริเวณที่มีการประท้วง
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
1.
ค.

2.
ค.

3.
ก.

4.
ง.

5.
ข.

6.
ค.

7.
ก.

8.
ง.

9.
ง.

10.
ค.

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษา
รหัส พ 32103
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ช่วยถูกวิธี ชีวิตปลอดภัย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การช่วยฟื้นคืนชีพ
เวลา 2 ชั่วโมง
**********************************************************************************
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สาร
เสพติดและความรุนแรง
ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.5/7 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี
2. ความคิดรวบยอด
การปฐมพยาบาลด้วยการห้ามเลือด การเข้าเฝือกชั่วคราว และการปฐมพยาบาลผู้ที่สัมผัสสารเคมี
เป็นทักษะที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติ เมื่อพบกับสถานการณ์จริงจะสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง และ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้อาการบาดเจ็บนั้นทุเลาลง เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถที่
จะเคลื่อนที่ด้วยตนเองได้ ผู้ที่ให้การช่วยเหลือก็จะต้องเป็นผู้เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากบริเวณที่ประสบเหตุ
ถ้าเคลื่อนย้ายไม่ถูกวิธีอ าจทาให้เกิดอาการบาดเจ็บที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้นผู้ช่วยเหลือจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจและ มีทักษะในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่ถูกวิธี
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
1. อธิบายหลักการปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
2. บอกถึงความสาคัญของการปฐมพยาบาล
3. แสดงการปฐมพยาบาลด้วยการห้ามเลือด
4. อธิบายหลักและวิธีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแบบต่างๆ
5. บอกถึงความสาคัญของการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
6. บอกถึงทักษะในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
3.2 ด้านทักษะ (P)
1. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย
4. ใฝุเรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
3.4 ด้านสมรรถนะสาคัญผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะ
การเขียนและทักษะการพูด
- การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
- หน้าที่พลเมืองดี
4.2 การบูรณาการอาเซียน
- คาศัพท์
5. สาระการเรียนรู้
5.1 ความรู้ (K)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) เกี่ยวกับ
หลักการปฐมพยาบาล ด้วยการห้ามเลือด อธิบายหลักและวิธีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแบบต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ (Process/Skills) เกี่ยวกับ
แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีเจตคติ (Attitudes) และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ดังต่อไปนี้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีทักษะดังต่อไปนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ผลการทาแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน และแบบฝึกหัด
2. ผลการทาใบงาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ ความสามารถและ
วิธีการวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
ทักษะ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ทักษะการคิด คิดวิเคราะห์และการ 1. ตรวจแบบทดสอบก่อน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน/ 1. สาหรับชั่วโมงแรกที่ใช้
เขียน
เรียน/หลังเรียน
หลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียนไม่มี
2. ตรวจแบบฝึกหัด
2. แบบฝึกหัด
เกณฑ์ผ่าน เก็บคะแนนไว้
เปรียบเทียบกับคะแนนที่ได้
จากการทดสอบหลังเรียน
2. การประเมินผลจาก
แบบฝึกหัด ต้องผ่านเกณฑ์
การทดสอบเกินร้อยละ 50
ทักษะการคิด คิดวิเคราะห์และการ ตรวจใบงาน
-ใบงาน
การประเมินจากแบบตรวจใบ
วิเคราะห์
เขียน
งาน ต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน เรื่องความรู้ความ
เข้าใจ การนาไปใช้ทักษะ และ
จิตพิสัย ทุกช่องเกินร้อยละ 50
ทักษะการคิด ทักษะการคิด
ประเมินทักษะการการคิด
แบบทดสอบสถานการณ์ที่ ผ่าน:ผู้เรียนแก้ปญ
ั หาจาก
ขั้นสูง
แก้ปัญหาอย่าง
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดย เน้นการคิดแก้ปญ
ั หาอย่าง สถานการณ์ที่กาหนดให้ได้
สร้างสรรค์
การกาหนดสถานการณ์ให้
สร้างสรรค์
เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์และ
ผู้เรียนแก้ปัญหา
มีความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง
ทักษะการ
ศึกษาข้อมูล
ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและ
ใบงานการนาความรูไ้ ปใช้ ผ่าน:สรุปและบอกวิธีการนา
นาไปใช้
เรื่องราวที่กาหนดแล้วสรุป
ข้อสรุปจากเนื้อหาและ
สถานการณ์และบอกวิธีที่จะ
เรื่องราวที่กาหนดไปใช้ใน
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
มีวินัย
ความมีวินัยที่
สังเกตความมีวินัยที่แสดงออก แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่าน:มีวินัยที่แสดงออกถึงการ
แสดงออกถึงการยึด ถึงการยึดมั่นในข้อตกลง
ยึดมั่นในข้อตกลงกฎเกณฑ์
มั่นในข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบและ
ระเบียบและข้อบังคับ
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
และข้อบังคับ
ใฝุเรียนรู้
ความตั้งใจเพียร
สังเกตความตั้งใจเพียร
แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่าน : ตั้งใจเรียนเอาใจใส่และ
พยายามในการเรียน พยายามในการเรียนและเข้า
มีความเพียรพยายามในการ
และเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการ

ประเด็นการ
ประเมินผล
มุ่งมั่นในการ
ทางาน

ความสามารถและ
ทักษะ
การเรียนรู้
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในหน้าที่การงานมี
ความเพียรพยายาม
และอดทนเพื่อให้
งานสาเร็จมีความ
เพียรพยายาม

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
สังเกตความตั้งใจและ
แบบสังเกต พฤติกรรม
รับผิดชอบในหน้าที่การงาน มี
ความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จมีความเพียร
พยายาม

เกณฑ์การประเมิน
เรียนรู้
ผ่าน: ตั้งใจและรับผิดชอบใน
หน้าที่การงานมีความเพียร
พยายามและอดทนเพื่อให้งาน
สาเร็จมีความเพียรพยายาม

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียนเรื่อง (ชั่วโมงที่ 1)
1. ครูกล่าวถึงการปฐมพยาบาล คือ การให้ความช่วยเหลือผู้ปุวยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นก่อนที่จะ
นาส่งแพทย์หรือโรงพยาบาล เพื่อให้บรรเทาความเจ็บปวด ลดอันตราย ความรุนแรง ความพิการ หรือการ
เสียชีวิต ผู้ให้การช่วยเหลือผู้ปวุ ยจะต้องมีความรู้ในการปฐมพยาบาล ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และถูกวิธี
2. นักเรียนดูวีดิทัศน์การปฐมพยาบาลในลักษณะต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่เนื้อหาการเรียนการสอน
3. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนจานวน 10 ข้อ
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
4. ครูใช้เทคนิคการบรรยาย (Lecture) หลักการปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาลด้วยการห้ามเลือด หลักใน
การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ และวิธีเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแบบต่างๆ โดยใช้การฉายวีดิทัศน์ และสื่อแผ่นใส
ประกอบการบรรยาย
5. นักเรียนทากิจกรรมดังนี้
1) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน สาธิตวิธีการเข้าเฝือกอวัยวะต่างๆ มา 3 อวัยวะ
2) นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลผู้ถูกของมีคมบาด
3) นักเรียนวิเคราะห์ว่าถ้าผู้ปุวยไม่ได้รับการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี จะเกิดอันตรายต่อผู้ปุวยนั้น
อย่างไร
6. นักเรียนทาใบงานที่ 5.1 และ 5.2
กิจกรรมรวบยอด
7. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปเนื้อหาสาระ และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อมูลที่สงสัย ครูช่วยสรุปและ
อธิบายเพิ่มเติมให้เนื้อหาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
8. นักเรียนทาแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ
9. ครูเน้นให้นักเรียนได้มีการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่ การลดความเห็น
แก่ตัว และเสียสละแรงกายและใจเพื่อทาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์ สินที่เป็นสาธารณ
สมบัติ เช่น ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ห้องสมุดประจาหมู่บ้าน เป็นต้น ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ปุาไม้ แม่น้า
ลาธาร เป็นต้น รวมทั้งช่วยกันตักเตือนหรือห้ามปรามบุคคลไม่ให้ทาลายสาธารณสมบัติหรือสิ่งแวดล้อม
10. การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองในการหลีกเลี่ยงอันตราย ได้แก่ การศึกษาหาความรู้ในเรื่องนั้นๆ เช่น
ต้องมีความรู้เรื่องรถ ต้องมีความรู้เรื่องเส้นทาง มีความรู้เรื่องการช่วยเหลือฉุกเฉิน เป็นต้น

กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียนเรื่อง (ชั่วโมงที่ 2)
1. ครูอภิปรายถึงการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจะกระทาเมื่อผู้บาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุ เป็นลม หรือด้วยเหตุอื่นๆ
แล้วไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนย้ายจากที่ประสบเหตุหรือที่ตนเองอยู่ ณ ที่นั้นได้ ก็จาเป็นที่
จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่น ดังนั้นผู้ให้การช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการและวิธีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่ถูกวิธี และควรรู้จักวิธีดัดแปลงอุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ในการ
เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บได้ถูกต้องและเหมาะสม
2. นักเรียนดูวีดิทัศน์ที่ครูเปิดให้ดู แล้วช่วยกันวิจารณ์ในลักษณะต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงเข้าเนื้อหาสาระ
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ครูอธิบายถึงหลักในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ และวิธีเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแบบต่างๆ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์
แผ่นใส และรูปภาพประกอบการอธิบาย
4. นักเรียนปฏิบัติกจิ กรรมดังนี้
1) นักเรียนอภิปราย “ทักษะการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ จะส่งผลต่อสังคมอย่างไร”
2) นักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
3) นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับการทาเปลหาม สามารถใช้อะไรทาได้อีกนอกจากผ้าห่ม
กิจกรรมรวบยอด
6. นักเรียนและครูสรุปเนื้อหาสาระ โดยการถามตอบ
7. ครูเตือนสติให้นักเรียนทุกคนหันมาใช้แนวทางการใช้ “ชีวิตพอเพียง เดินสายกลาง รู้จักประมาณตน
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” แล้วจะทาให้การดาเนินชีวิตเป็นสุข
8. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
7. สือ่ การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
7.1 สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. วีดิทัศน์ และรูปภาพประกอบ
3. ข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์
7.2 แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต

8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ประเด็น
เนื้อหา
แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
เวลา

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

จัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของผู้เรียน
มีห้องเรียนเพียงพอกับจานวน
นักเรียน
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ได้
เหมาะสมสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด
จัดเวลาให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน

ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ตรงกับตัวชี้วัด
ใช้แหล่งเรียนรู้ตรงกับเนื้อหา
ที่สอน
ทาให้ครูได้นาวัสดุการสอนมา
ใช้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน
เข้าใจในบทเรียนง่ายขึ้น
ครูสอนตรงตามแผนที่กาหนด
ไว้

จัดเนื้อหาตรงตามหลักสูตร
ที่กาหนด
ใช้ห้องเรียนช่วยให้การเรียน
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยให้การ
เรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ครูสอนได้ครอบคลุม
กิจกรรมการเรียนรู้ที่กาหนด
ไว้
บรรลุตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด

การจัดกิจกรรม ใช้กระบวนการกลุ่ม

ครูสามารถใช้กระบวนการ
กลุ่มในการจัดการเรียนการ
สอนได้ตามขั้นตอน
การประเมินผล ประเมินผลให้สอดคล้องกับ ครูประเมินผลการเรียนรู้ได้
จัดการประเมินผลได้ตรงกับ
ความสามารถกับผู้เรียน
ตรงกับตัวชี้วัด
หลักสูตรที่กาหนด
เงื่อนไขความรู้ ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมา
พิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไข
มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้
คุณธรรม
สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป
และไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจาก และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่
เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและคานึงถึงผลที่คาด จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไป
ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นอย่าง
ได้ของสถานการณ์ที่คาดว่าจะ
รอบคอบ
เกิดขึ้นในอนาคต
ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้
เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร
ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง... สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
- อธิบายการทางานและ
- มีความรู้ในการ
- มีความรอบรู้ใน - การเรียนรู้
กระบวนการสร้างเสริมและ ทางานเป็น
การใช้แหล่งเรียนรู้ สอดคล้องกับวิถี
ดารงประสิทธิภาพการ
กระบวนการกลุ่ม ในท้องถิ่น
ชีวิตของคนใน
ทางานของระบบหายใจ
- มีความรู้ในการ
ชุมชน
ระบบไหลเวียนเลือด ระบบ นาเสนองาน
- เห็นคุณค่าของภูม
ย่อยอาหาร และระบบ
- การวางแผนการ
ปัญญาท้องถิ่น
ขับถ่ายปัสสาวะ
ทางานร่วมกันเป็น
กระบวนการกลุ่ม
- ปฏิบัติตนในการสร้างเสริม - มีทักษะในการ
- ดารงตนให้
และดารงประสิทธิภาพ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
สอดคล้องกับวิถี
การทางานของระบบหายใจ
ชีวิตในชุมชน
ระบบไหลเวียนเลือด ระบบ
- มีทกั ษะในการใช้
ย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
เพื่อสอดคล้อง
ปัสสาวะชิ้นงาน
- ใช้วัสดุในท้องถิ่นอย่าง
- ใช้ชีวิตอย่าง
- มีจิตสานึกในการ - สืบสานการ
คุ้มค่า
พอเพียง
อนุรักษ์ภูมิปัญญา อนุรักษ์ภูมิปัญญา
- เป็นผู้นาผู้ตามที่ดี ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
- รับฟังความ
- ใช้ทรัพยากรและ - การใช้แหล่ง
คิดเห็นของผู้อื่น
สิ่งแวดล้อมอย่าง เรียนรู้โดยใช้ภูมิ
- มีความสามัคคีใน ประหยัด
ปัญญาท้องถิ่น
หมู่คณะ

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
(นายสมเดช จันทาวุฒิ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
(..............................................)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัดมีจานวน....................................... คน คิดเป็นร้อยละ........................................
11.1.2. ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดมีจานวน................................... คน คิดเป็นร้อยละ........................................
1 ………………………........…………..……..สาเหตุ (ถ้าทราบ)..........................................................
2 …………………………………….......……..สาเหตุ (ถ้าทราบ)..........................................................
แนวทางแก้ปัญหา..................................................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)……………………………….....................……… 2)…………..............……………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………............................……………………….......
................................................................................................................................................................
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)………………………………………………………..........................…...
................................................................................................................................................................
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ……………………………………………………….....................
................................................................................................................................................................

11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด.................................................................................................................
............................................................................................................................ ....................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.......................................................................................
................................................................................................................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)............................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ..................................................................................................................... ..........
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................
(นางสาวพรพรรณ เสมทับ)

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
คาชี้แจง จงเขียนเครื่องหมาย  ทับข้อที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องที่สุด
1. การห้ามเลือดคืออะไร
ก. การกดบาดแผล
ข. การกดเส้นเลือด
ค. การรักษาทางการแพทย์
ง. การพยายามทาให้เลือดหยุดไหล
2. ถ้ามีบาดแผลเล็กน้อย มีเลือดไหลจากบาดแผลเล็กน้อย ควรห้ามเลือดด้วยวิธีใด
ก. ใช้นิ้วกดลงบนบาดแผล
ข. ใช้ฝุามือกดลงบนบาดแผล
ค. ใช้มือกดเส้นเลือดเหนือบาดแผล
ง. ใช้น้าเกลือล้างบาดแผลให้สะอาด
3. การห้ามเลือดด้วยวิธีกดเส้นเลือดแดงใหญ่ใช้ในกรณีใดจึงจะเหมาะสม
ก. แผลถลอก
ข. เลือดออกเล็กน้อย
ค. เลือดออกมากพอสมควร
ง. เลือดออกมานานแล้วยังไม่หยุด
4. ขั้นตอนสุดท้ายของการปฐมพยาบาลผู้ปุวยที่มีอาการรุนแรงคืออะไร
ก. ห้ามเลือด
ข. เข้าเฝือกชั่วคราว
ค. เคลื่อนย้ายผู้ปุวย
ง. รีบนาส่งให้ถึงมือแพทย์
5. ถ้าผู้บาดเจ็บหมดสติไม่ควรใช้วิธีเคลื่อนย้ายแบบใด
ก. แบกใส่บ่า
ข. ใช้สองคนหาม
ค. อุ้มประสานแคร่
ง. ใช้สามคนหาม
6. การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแบบใดที่ใช้เวลาเตรียมการนานที่สุด
ก. ใช้เก้าอี้
ข. ใช้ผ้าห่มทาเปล
ค. อุ้มประสานแคร่
ง. อุ้มกอดด้านหน้า
7. ถ้าต้องการความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่หมดสติควรใช้วิธีใด
ก. คลานลาก
ข. ลากถอยหลัง
ค. ใช้สามคนหาม
ง. อุ้มประสานแคร่
8. การเคลื่อนย้ายคู่ใดที่คล้ายกันมากที่สุด
ก. ลากถอยหลัง-แบกใส่บ่า
ข. กอดคอขี่หลัง-ใช้เก้าอี้
ค. ใช้สองคนหาม-ใช้สามคนหาม
ง. ที่นั่งสองมือ-อุ้มประสานแคร่
9. การเคลื่อนย้ายแบบใดที่ผู้ช่วยเหลือควรเป็นผู้แข็งแรงจึงจะทาได้
ก. พยุงเดิน
ข. ใช้เก้าอี้
ค. ใช้สองคนหาม
ง. อุ้มกอดด้านหน้า
10. การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแบบใดที่มีขั้นตอนมากที่สุด
ก. แบกใส่บ่า
ข. คลานลาก
ค.ใช้สามคนหาม
ง. อุ้มประสานแคร่
1.
ง.

2.
ก.

3.
ค.

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
4.
5.
6.
7.
8.
ง.
ค.
ข.
ข.
ง.

9.
ง.

10.
ก.

