รายวิชาสุขศึกษา 2
ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา พ 21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 20 ชั่วโมง /ภาค จานวน 0.5 หน่วยกิ ภาคเรียนที่ 2

ศึกษาและแสดงวิธีการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย ลักษณะ อาการ การปูองกันการ
ติดสารเสพติดและความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะวิธีการ
ชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติดโดยใช้ทักษะต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพที่ดี
โดยใช้กระบวนการอธิบาย การวิเคราะห์ การตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติตนและดูแลสุขภาพตนเอง ได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ และมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.1/1
พ 5.1 ม.1/2
พ 5.1 ม.1/3
พ 5.1 ม.1/4

แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด และการปูองกันติดสารเสพติด
อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด โดยใช้ทักษะต่างๆ

รวม 4 ตัวชี้วัด
หมายเหตุ

ข้อความต่อไปนี้เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“ ใช้ทักษะต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพที่ดี การปฏิบัติตนและดูแลสุขภาพตนเอง มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมีจิตสาธารณะ ”

โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา พ 21102

รายวิชาสุขศึกษา 2

เวลา 20 ชั่วโมง /ภาค

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลาดับ
มฐ/ตชว.
ที่
1 มฐ พ 4.1 ม.1/1
มฐ พ 4.1 ม.1/2
มฐ พ 4.1 ม.1/3

สาระสาคัญ
-

อาหารเป็นสิ่งจาเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของร่างกาย ทาให้

จานวน 0.5 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
สุขภาพของ
ผู้บริโภค

เวลา
(ช.ม)
6

น้าหนัก
คะแนน
20

6

10

1
3

20
10

3

10

ร่างกายมีพลังงานสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ ได้ตามปกติ และ
สามารถควบคุมเกณฑ์มาตรฐาน
การเจริญเติบโตของมนุษย์

2

-

มฐ พ 5.1 ม. 1/1

การเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น มีด
บาด น้าร้อนลวก เป็นลม แขน

การปฐม
พยาบาล

ขาหัก ฯลฯ ไม่ว่ามากหรือน้อย
หากเราพบเห็นเหตุการณ์ หรือ
อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ ก็ควรให้
ความช่วยเหลืออย่างถูกวิธี เพื่อ
บรรเทาอาการผู้ปุวยให้ปลอดภัย
ได้
3

มฐ พ 5.1 ม. 1/2

-

สอบกลางภาค
การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยเป็นสิ่ง
สาคัญที่ผู้ให้การช่วยเหลือต้องทา

การเคลื่อนย้าย
อย่างปลอดภัย

อย่างระมัดระวังเพื่อให้สามารถ
ช่วยเหลือผู้อื่นในยามขับคันได้
อย่างถูกต้อง
4

มฐ พ 5.1 ม. 1/3

-

สารเสพติดเป็นภัยร้ายแรงที่

ภัยร้ายจากสาร

มฐ พ 5.1 ม. 1/4

ก่อให้เกิดทั้งปัญหาต่อบุคคล

เสพติด

ครอบครัว ชุมชน สังคม โดยมี
ความสัมพันธ์กับการเกิดโรคและ
อุบัติเหตุส่งผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อื่น
สอบปลายภาค
รวม

1
20

30
100

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
รายวิชาสุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัส พ 21102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การปฐมพยาบาล คนเป็นลม
............................................................................................................................. ..........................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และ
ความรุนแรง
2. ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.1/1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
3. สาระสาคัญ
การเป็นลม เป็นอาการเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันที่พบได้บ่อยๆ การเป็นลมมีหลายประเภท และเกิดขึ้นจากหลาย
สาเหตุ ผู้ที่เป็นลมควรจะได้รับการปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้อาการของผู้ปุวยลดระดับความรุนแรงลง และ
ปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือผู้ปุวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
การปฐมพยาบาล : การเป็นลม
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การให้เหตุผล การปฏิบัติ/การสาธิต การสรุปความรู้ การประยุกต์
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
5. การบูรณาการ
- บูรณาการกับสาระภาษาไทย (การฟัง, การอ่านสรุปใจความสาคัญ)

- บูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ ความร่วมมือ
กับคนอื่นในการทางานต่างๆ
6. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- ถ้านักเรียนพบเห็นคนเป็นลม จะให้ความช่วยเหลืออย่างไร
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุ และอาการของการเป็นลม
โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- นักเรียนเคยเป็นลม หรือเคยพบเห็นคนที่เป็นลมหรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ เคย/ไม่เคย)
- คนที่เป็นลมมีอาการอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ หน้าซีด หมดสติ)
- นักเรียนคิดว่าการเป็นลมมีสาเหตุมาจากอะไร (ตัวอย่างคาตอบ เหนื่อย ไม่สบายโดนแดดนานๆ)
- นักเรียนคิดว่าการเป็นลมมีกี่ประเภท อะไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ หลายประเภท เช่น ลมแดด ลมร้อน)
- เ มื่ อ พบ เห็ นค นเ ป็ นล ม นั ก เรี ยน คว ร ท า อย่ าง ไร ( ตั วอ ย่ า งค าต อบ พ า ไ ป ใน ที่ ร่ ม ให้ ด ม
ยาดม)
- นั กเรีย นคิดว่า การเรีย นรู้เรื่องการปฐมพยาบาลคนเป็นลม มีความจาเป็นหรือไม่ เพราะอะไร (ตัวอย่า ง
คาตอบ มีความจาเป็น เพราะช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยก่อนไปพบแพทย์)
3. ให้ตัวแทนนักเรียน 2 คน ออกมาหน้าชั้นเรียน ตัวแทนนักเรียนคนที่ 1 แสดงอาการเป็นลม แล้วให้ตัวแทนคนที่
2 แสดงการช่วยเหลือ หรือปฐมพยาบาล ตามความเข้าใจของตนเอง จากนั้นให้นักเรียนคนอื่นๆ ร่วมกันอภิปรายว่า
วิธีการช่วยเหลือหรือวิธีการปฐมพยาบาลที่ตัวแทนนักเรียนคนที่ 2 แสดงไปนั้น เป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อศึกษาสาเหตุ อาการ และการปฐมพยาบาล
การเป็นลมประเภทต่างๆ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สาเหตุ อาการ และการปฐมพยาบาล การเป็นลมแบบธรรมดา
กลุ่มที่ 2 สาเหตุ อาการ และการปฐมพยาบาล การเป็นลมแดด
กลุ่มที่ 3 สาเหตุ อาการ และการปฐมพยาบาล การเป็นลมร้อน
กลุ่มที่ 4 สาเหตุ อาการ และการปฐมพยาบาล การเป็นลมตะคริว
5. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนและเตรียมการนาเสนอผลการศึกษาที่เข้าใจง่าย แล้วเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงใน
กระดาษ A 4 จากนั้นส่งผู้แทนออกมานาเสนอหน้าชั้น
6. ครูสาธิตการปฐมพยาบาลการเป็นลมธรรมดา การเป็นลมแดด การเป็นลมร้อน และการเป็นลมตะคริว
ร่วมกับผู้แทนนักเรียนให้นักเรียนในชั้นดู และอธิบายแต่ละขั้นตอนโดยละเอียด
7. ครูทาสลาก การปฐมพยาบาลผู้ปุวยเป็นลมประเภทต่างๆ ดังนี้ การเป็นลมแบบธรรมดา การเป็นลมแดด
การเป็นลมร้อน และการเป็นลมตะคริว

8. ให้นักเรียนจับคู่กัน แต่ละคู่ส่งตัวแทนออกมาจับสลาก การปฐมพยาบาลผู้ปุวยที่เป็นลมประเภทต่างๆ
จากนั้นให้แต่ละคู่เขียนขั้นตอนการปฐมพยาบาลการเป็นลมประเภทที่ตนเองจับสลากได้
9. ให้แต่ละคู่ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผู้ปุวยที่เป็นลมจากที่จับสลากได้ ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ครูคอย
ตรวจสอบความถูกต้อง
10. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ การปฐมพยาบาล ผู้ปุวยที่เป็นลม โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- การเป็นลมมีกี่ประเภท อะไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ 4 ประเภท คือ การเป็นลมแบบธรรมดา การ
เป็นลมแดด การเป็นลมร้อน การเป็นลมตะคริว)
- การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผู้ปุวยที่เป็นลมแบบต่างๆมีประโยชน์อย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ช่วยให้
ผู้เป็นลมได้สติและหายจากการเป็นลม)
11. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การเป็นลมเป็นอาการเจ็บปุวยที่พบอยู่บ่อยๆ มีหลายประเภท
และเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ การศึกษาสาเหตุ อาการการเป็นลมประเภทต่างๆ และฝึกฝนการปฐมพยาบาลอย่างถูก
วิธ ี จะท าให้เ มื ่อ พบเห็น คนเป็น ลมประเภทต่า งๆ จะได้ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ปลอดภั ย และมี
ประสิทธิภาพ
7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
2. เครื่องมือ
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9-10
ระดับ
ดีมาก
คะแนน 7-8
ระดับ
ดี
คะแนน 5-6
ระดับ
พอใช้
คะแนน 0-4
ระดับ
ควรปรับปรุง
8. สื่อการเรียนรู้
1. สลากการปฐมพยาบาลผู้ปุวยเป็นลมประเภทต่างๆ
2. ใบความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลคนเป็นลม
3. หนังสือการเรียนรู้ สุขศึกษา

9. แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต
10.ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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.......................................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)..............................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
ลงชื่อ ........................................
(นายไพโรจน์ สารารัมย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
รายวิชาสุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัส พ 21102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การปฐมพยาบาล บาดแผล
............................................................................................................................. ..........................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และ
ความรุนแรง
2. ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.1/1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
3. สาระสาคัญ
การเกิดบาดแผลเป็นอาการที่พบอยู่บ่อยๆ และเป็นอาการเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน บาดแผลมี 2 ชนิด
คือ ชนิดเปิดและชนิดปิด ผู้ที่เกิดบาดแผลควรจะได้รับการปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้อาการของผู้ปุวยลด
ระดับความรุนแรงลง และผู้ให้การช่วยเหลือต้องได้รับการฝึกฝนเรื่องการปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะใน
การช่วยเหลือ จึงจะสามารถช่วยเหลือผู้ปุวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
การปฐมพยาบาล : บาดแผล
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การให้เหตุผล การปฏิบัติ/การสาธิต การสรุปความรู้ การประยุกต์
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
5. การบูรณาการ
- บูรณาการกับสาระภาษาไทย (การฟัง, การอ่านสรุปใจความสาคัญ)

- บูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ ความร่วมมือ
กับคนอื่นในการทางานต่างๆ
6. กิจกรรมการเรียนรู้
1.ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
ถ้านักเรียนพบคนถูกมีดบาด จะให้ความช่วยเหลืออย่างไร
2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุ และอาการของการเกิดบาดแผล โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- นักเรียนเคยเกิดบาดแผล หรือเคยพบเห็นคนที่เกิดบาดแผลหรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ เคย)
- บาดแผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน หรือที่นักเรียนเคยพบเห็น มีลักษณะอย่างไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ
มีเลือดไหล ปากแผลเปิดออก มีเลือดออกซิบ ๆ ถลอก)
- บาดแผลเหล่านั้นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ บาดแผลมีลักษณะแตกต่าง
กัน อาจมีเลือดออกหรือเลือดไม่ออก)
- นักเรียนคิดว่าการเกิดบาดแผลมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ มีดบาด หกล้ม)
- เมื่อพบเห็นคนมีบาดแผล นักเรียนควรทาอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ให้การช่วยเหลือ ห้ามเลือด)
- นักเรียนคิดว่า การเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดบาดแผล มีความจาเป็นหรือไม่ อย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ จาเป็นเพื่อให้อาการของบาดแผลสดลดความรุนแรงลงและหายเร็วขึ้น)
3. ให้ตัวแทนนักเรียน 2 คน ออกมาหน้าชั้นเรียน ตัวแทนนักเรียนคนที่ 1 แสดงอาการของการเกิดบาดแผล
แล้วให้ตัวแทนคนที่ 2 แสดงการช่วยเหลือ หรือปฐมพยาบาล ตามความเข้าใจของตนเอง จากนั้นให้นักเรียนคนอื่นๆ
ร่วมกันอภิปรายว่า วิธีการช่วยเหลือหรือวิธีการปฐมพยาบาลที่ตัวแทนนักเรียนคนที่ 2 แสดงไปนั้น เป็นวิธีการที่ถูกต้อง
หรือไม่ อย่างไร
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน เพื่อศึกษาสาเหตุ อาการ และการปฐมพยาบาล การ
เกิดบาดแผลชนิดต่างๆ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สาเหตุ อาการ และการปฐมพยาบาล การเกิดบาดแผลชนิดเปิด
กลุ่มที่ 2 สาเหตุ อาการ และการปฐมพยาบาล การเกิดบาดแผลชนิดปิด
5. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนและเตรียมการนาเสนอผลการศึกษาที่เข้าใจง่าย แล้วเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงใน
กระดาษ A 4 จากนั้นส่งผู้แทนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
6. ครูทาสลาก การปฐมพยาบาลผู้ที่มีบาดแผลชนิดต่างๆ ดังนี้ การเกิดบาดแผลชนิดเปิด ได้แก่ แผลถลอก
แ ผ ล ถู ก แ ท ง แ ผ ล ถู ก ฟั น แ ผ ล ฉี ก ข า ด แ ผ ล แ ต ก ช้ า แ ผ ล ถู ก ตั ด แ ผ ล ถู ก ยิ ง แ ล ะ
การเกิดบาดแผลชนิดปิด
8. ให้นักเรียนจับคู่กัน แต่ละคู่ส่งตัวแทนออกมาจับสลาก การปฐมพยาบาลประเภทต่างๆ จากนั้นให้แต่ละคู่
เขียนขั้นตอนการปฐมพยาบาลการเกิดบาดแผลชนิดที่ตนเองจับสลากได้

9. ให้แต่ละคู่ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลจากขั้นตอนการปฐมพยาบาลการเกิดบาดแผลชนิดที่ตนเองจับได้ ครู
คอยตรวจสอบความถูกต้อง
10. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ การปฐมพยาบาล ผู้ที่เกิดบาดแผล โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- การเกิดบาดแผลมีกี่ชนิด อะไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ 2 ชนิด คือ ชนิดเปิด และชนิดปิด)
- การเกิดบาดแผลปิด มีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ ชนของแข็งต่างๆ ตกต้นไม้ ตก
บันได)
- การเกิดบาดแผลปิด มีอาการอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ เลือดไม่ออก ฟกช้า)
- การเกิดบาดแผลปิด มีวิธีการปฐมพยาบาลอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ใช้น้าแข็งประคบ และใช้ผ้าพัน
และใช้น้าร้อนประคบ)
- การเกิดบาดแผลเปิด มีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ ถูกมีดบาด
ถูกฟัน)
- การเกิดบาดแผลเปิด มีกี่ชนิด อะไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ 7 ชนิด คือ แผลถลอก แผลถูกแทง
แผลถูกฟัน แผลฉีกขาด แผลแตกช้า แผลถูกตัดขาด แผลถูกยิง)
- การเกิดบาดแผลเปิด มีวิธีการปฐมพยาบาลอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ห้ามเลือด
ล้างแผลให้สะอาด และใส่ยาใส่แผลสด)
- การฝึ ก ปฏิบั ติก ารปฐมพยาบาลผู้ ปุว ยที่ เกิดบาดแผลชนิดต่า งๆ มีป ระโยชน์อย่างไร (ตั วอย่า ง
คาตอบ เพื่อให้ทาการช่วยเหลือผู้อื่นให้บาดแผลหายเร็วขึ้น)
11. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ บาดแผลมี 2 ชนิด คือ ชนิดเปิดและชนิดปิด ซึ่งมีสาเหตุ และ
วิธีการปฐมพยาบาลที่แตกต่างกัน การศึกษาสาเหตุ อาการการเกิดบาดแผลชนิดเปิด และชนิดปิด และฝึกฝนการปฐม
พยาบาลอย่างถูกวิธี จะทาให้สามารถปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
2. เครื่องมือ
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9-10
ระดับ
ดีมาก
คะแนน 7-8
ระดับ
ดี

คะแนน 5-6
ระดับ
พอใช้
คะแนน 0-4
ระดับ
ควรปรับปรุง
8. สื่อการเรียนรู้
1. สลากการปฐมพยาบาลผู้ปุวยเป็นลมประเภทต่างๆ
2. ใบความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลคนเป็นลม
3. หนังสือการเรียนรู้ สุขศึกษา
9. แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต
10.ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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.......................................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)............................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ........................................
ลงชื่อ ........................................
(นายไพโรจน์ สารารัมย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
รายวิชาสุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัส พ 21102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 การปฐมพยาบาล ไฟไหม้ น้าร้อนลวก
.......................................................................................................................................................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และ
ความรุนแรง
2. ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.1/1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
3. สาระสาคัญ
การเกิดไฟไหม้ น้าร้อนลวกเป็นอาการที่พบอยู่บ่อยๆ ผู้ปุวยควรจะได้รับการปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงที ซึ่ง
จะช่วยให้อาการของผู้ปุวยลดระดับความรุนแรงลง ผู้ให้การช่วยเหลือต้องได้รับการฝึกฝนเรื่องการปฐมพย าบาลเป็น
อย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือผู้ปุวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
การปฐมพยาบาล : ไฟไหม้ น้าร้อนลวก
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การให้เหตุผล การปฏิบัติ/การสาธิต การสรุปความรู้ การประยุกต์
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
5. การบูรณาการ
- บูรณาการกับสาระภาษาไทย (การฟัง, การอ่านสรุปใจความสาคัญ)
- บูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ ความร่วมมือ
กับคนอื่นในการทางานต่างๆ

6. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
ถ้านักเรียนพบคนถูกไฟไหม้ น้าร้อนลวก นักเรียนจะให้การช่วยเหลืออย่างไร
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุ และอาการของการถูกไฟไหม้ น้าร้อนลวก โดยครูใช้คาถาม
ดังนี้
- นักเรียนเคยถูกไฟไหม้ หรือน้าร้อนลวกหรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ เคย/ไม่เคย)
- นักเรียนเคยพบเห็นคนที่ถูกไฟไหม้หรือน้าร้อนลวกหรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ เคย/ไม่เคย)
- บาดแผลของการถูกไฟไหม้หรือน้าร้อนลวก มีลักษณะอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ
มีรอยไหม้ ผิวหนังบวม แดง)
- นักเรียนคิดว่าการถูกไฟไหม้ หรือ น้าร้อนลวก มีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ อุบัติเหตุ
ความประมาท)
- เมื่อพบเห็นคนถูกไฟไหม้ หรือน้าร้อนลวก นักเรียนควรทาอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ รีบให้การ
ช่วยเหลือปฐมพยาบาล)
- นักเรียนคิดว่า การเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลการถูกไฟไหม้หรือน้าร้อนลวก
มีความจาเป็นหรือไม่ อย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ มีความจาเป็น เพราะจะช่วยให้อาการบรรเทาลง และไม่รุนแรงมากขึ้น)
3. ให้ตัวแทนนักเรียน 1 คน ออกมาอธิบาย วิธีการช่วยเหลือ หรือวิธีปฐมพยาบาลคนที่
ถูกไฟไหม้ หรือน้าร้อนลวก ตามความเข้าใจของตนเอง จากนั้นให้นักเรียนคนอื่นๆ ร่วมกันอภิปรายว่า วิธีการช่วยเหลือ
หรือวิธีการปฐมพยาบาลที่ตัวแทนนักเรียนอธิบายไปนั้น เป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
4. ให้นักเรียนศึกษาสาเหตุ อาการ และการปฐมพยาบาล การถูกไฟไหม้หรือน้าร้อนลวกจากนั้นครูสุ่มเลือกตัวแทน
นักเรียน 1 – 2 คน ออกมานาเสนอความรู้จากการศึกษาหน้าชั้นเรียนและให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
และเสนอแนะเพิ่มเติม จากนั้นให้แต่ละคนจดบันทึกสรุปความรู้ที่ได้ลงในสมุด
5. ครูสาธิตการปฐมพยาบาลผู้ปุวยที่ถูกไฟไหม้น้าร้อนลวกจากนั้นให้นักเรียนจับคู่กัน
ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผู้ปุวยที่ถูกไฟไหม้ น้าร้อนลวก โดยครูคอยตรวจสอบความถูกต้อง และเขียนขั้นตอนการปฐม
พยาบาลนั้นส่งครู
6. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล ผู้ที่ถูกไฟไหม้ น้าร้อนลวก โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกไฟไหม้ น้าร้อนลวกมีวิธีการอย่างไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ ใช้น้าเย็นราดหรือใช้ว่าน
หางจระเข้หรือผ้าเย็นประคบ ล้างบาดแผลและทาขี้ผึ้งสมานแผล)
เพราะเหตุใด เราควรศึกษาสาเหตุ และวิธีการปฐมพยาบาลผู้ปุวยที่ถูกไฟไหม้
น้าร้อนลวก (ตัวอย่างคาตอบ เมื่อถูกไฟไหม้ หรือน้าร้อนลวก จะได้ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี)
7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ อุบัติเหตุไฟไหม้และน้าร้อนลวก ทาให้เกิดอาการบาดเจ็บได้การศึกษา
สาเหตุ อาการของการเกิดไฟไหม้น้าร้อนลวก พร้อมวิธีการปฐมพยาบาล
ที่ถูกวิธี จะทาให้ปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟไหม้ น้าร้อนลวก ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9-10
ระดับ
ดีมาก
คะแนน 7-8
ระดับ
ดี
คะแนน 5-6
ระดับ
พอใช้
คะแนน 0-4
ระดับ
ควรปรับปรุง
8. สื่อการเรียนรู้
1. สลากการปฐมพยาบาลผู้ปุวยไฟไหม้ น้าร้อนลวก
2. ใบความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลไฟไหม้ น้าร้อนลวก
3. หนังสือการเรียนรู้ สุขศึกษา
9. แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต
10.ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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.......................................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)............................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ........................................
ลงชื่อ ........................................
(นายไพโรจน์ สารารัมย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
รายวิชาสุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัส พ 21102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 การปฐมพยาบาล กระดูกหัก
.......................................................................................................................................................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และ
ความรุนแรง
2. ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.1/1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
3. สาระสาคัญ
กระดูกหัก หมายถึง ภาวะที่ส่วนประกอบของกระดูกแตกแยกออกจากกัน อาจเป็นการแตกแยกโดยสิ้นเชิง หรืออาจมี
บางส่วนติดกันอยู่บ้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรง หรือวัตถุที่มากระทาต่อกระดูก ผู้ปุวยกระดูกหักควรจะได้รับการปฐม
พยาบาลอย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้อาการของผู้ปุวยลดระดับความรุนแรงลง ผู้ให้การช่วยเหลือต้องได้รับการฝึกฝน
เรื่องการปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือผู้ปุวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
การปฐมพยาบาล : กระดูกหัก
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การให้เหตุผล การปฏิบัติ/การสาธิต การสรุปความรู้ การประยุกต์
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน

5. การบูรณาการ
- บูรณาการกับสาระภาษาไทย (การฟัง, การอ่านสรุปใจความสาคัญ)
- บูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ ความร่วมมือ
กับคนอื่นในการทางานต่างๆ
6. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
ถ้านักเรียนพบคนกระดูกหัก จะให้การช่วยเหลืออย่างไร
2. ครูเล่าสถานการณ์เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุแล้วทาให้ผู้ปุวยกระดูกหักให้นักเรียนฟัง ตัวอย่างเช่น
“ เพื่อนครูขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของที่ตลาด แต่โชคร้ายที่ระหว่างทาง ยางรถจักรยานยนต์เกิดระเบิด ทาให้รถ
เสียหลัก ล้มลงกลางถนน รถจักรยานยนต์ ทับขาจนกระดูกหัก และซ้าร้ายผู้ที่มาช่วยเหลือไม่มีความรู้เรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ทาให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทุลักทุเล และเป็นเหตุให้อาการกระดูกหักหายช้า จนถึงทุกวันนี้ เพื่อน
ครูก็ยังเดินไม่เป็นปกติ”
2.1 ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องราว หรือสถานการณ์ที่ครูเล่า โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- นักเรียนคิดว่า การเกิดอุบัติเหตุของเพื่อนครูมีสาเหตุมาจากอะไร (ยางรถระเบิด
ทาให้รถเสียหลัก)
- การเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ ทาให้เพื่อนครูได้รับบาดเจ็บอย่างไร (กระดูกขาหัก)
- ถ้านักเรียนเป็นคนที่ไปพบเพื่อนครูตอนเกิดอุบัติเหตุ จะให้ความช่วยเหลืออย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ
ไม่ให้เคลื่อนไหว และหาไม้หรือวัสดุแข็งๆ มาดาม และมัดติดกับขา และเรียกรถพยาบาล)
- นักเรียนคิดว่า การเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลผู้ปุวยที่กระดูกหัก มีความจาเป็นหรือไม่ อย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ มีความจาเป็น เพราะจะทาให้อาการบาดเจ็บไม่รุนแรงมากขึ้น ช่วยปูองกันความพิการ)
3. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับกระดูกหักว่า กระดูกหัก หมายถึง ภาวะที่ส่วนประกอบของกระดูกแตกแยกออกจากกัน อาจ
เป็นการแตกแยกโดยสิ้นเชิง หรืออาจมีบางส่วนติดกันอยู่บ้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรง หรือวัตถุที่มากระทาต่อกระดูก
4. ให้ตัวแทนนักเรียน 2 คน ออกมาอธิบายและสาธิต วิธีการช่วยเหลือ หรือวิธี
ปฐมพยาบาลคนที่กระดูกหัก ตามความเข้าใจของตนเอง จากนั้นให้นักเรียนคนอื่นๆ ร่วมกันอภิปรายว่า วิธีการ
ช่วยเหลือหรือวิธีการปฐมพยาบาลที่ตัวแทนนักเรียนอธิบายไปนั้น เป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
5. ให้นักเรียนศึกษาลักษณะของกระดูกหัก ข้อสันนิษฐานของกระดูกหัก และวิธีการ
ปฐมพยาบาลคนที่กระดูกหัก จากแหล่งการเรียนรู้
6. ครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียน 2 – 3 คน ออกมานาเสนอความรู้จากการศึกษาหน้าชั้นเรียน
และให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอแนะเพิ่มเติม
7. ครูเตรียมอุปกรณ์การเข้าเฝือกชั่วคราวและสาธิตการปฐมพยาบาลผู้ที่กระดูกหักให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนจับคู่
กัน ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผู้ปุวยที่กระดูกหัก โดยครูคอยตรวจสอบความถูกต้อง
8. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ การปฐมพยาบาล ผู้ปุวยกระดูกหัก โดยครูใช้คาถาม ดังนี้

- กระดูกหัก คืออะไร (ตัวอย่างคาตอบ ภาวะที่ส่วนประกอบของกระดูกแตกแยกออกจากกัน อาจเป็นการ
แตกแยกโดยสิ้นเชิง หรืออาจมีบางส่วนติดกันอยู่บ้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรง หรือวัตถุที่มากระทาต่อกระดูก)
- นักเรียนคิดว่ากระดูกหัก มีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ ตกต้นไม้
ตกบันได รถคว่า รถชน)
- เพราะเหตุใด เราควรศึกษาลักษณะ และวิธีการปฐมพยาบาลผู้ปุวยที่กระดูกหัก (ตัวอย่างคาตอบ เพื่อให้
ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี ปูองกันความพิการ)
9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การเกิดอุบัติเหตุต่างๆ อาจทาให้กระดูกหักได้ การศึกษา สาเหตุ และ
ลักษณะต่างๆ ของอาการกระดูกหัก พร้อมวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีจะทาให้ เมื่อเราพบเห็นผู้ที่กระดูกหัก จะได้ให้
ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
10. ให้นักเรียนวาดภาพการปฐมพยาบาลเข้าเฝือกชั่วคราวผู้ที่กระดูกหัก และครูเลือกผลงานที่ถูกต้องสวยงาม นาไปจัด
ปูายนิเทศในชั้นเรียน7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9-10
ระดับ
ดีมาก
คะแนน 7-8
ระดับ
ดี
คะแนน 5-6
ระดับ
พอใช้
คะแนน 0-4
ระดับ
ควรปรับปรุง
8. สื่อการเรียนรู้
1. เฝือกชั่วคราว (เช่น เศษผ้า ผ้าเช็ดหน้า เชือก ไม้กระดาน)
2. ใบความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลกระดูกหัก
3. หนังสือการเรียนรู้ สุขศึกษา
9. แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต

10.ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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.......................................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)............................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ........................................
ลงชื่อ ........................................
(นายไพโรจน์ สารารัมย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
รายวิชาสุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัส พ 21102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 การปฐมพยาบาล สิ่งแปลกปลอมเข้าหู ตา คอ จมูก
............................................................................................................................. ..........................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และ
ความรุนแรง
2. ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.1/1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
3. สาระสาคัญ
เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เข้าตา หู คอ จมูก จะทาให้เกิดอันตรายได้ จึงควรได้รับการปฐมพยาบาลอย่าง
ทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้อาการของผู้ปุวยลดระดับความรุนแรงลง ผู้ให้การช่วยเหลือต้องได้รับการฝึกฝนเรื่องการปฐม
พยาบาลเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือผู้ปุวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
การปฐมพยาบาล : สิ่งแปลกปลอมเข้าหู ตา คอ จมูก
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การให้เหตุผล การปฏิบัติ/การสาธิต การสรุปความรู้ การประยุกต์
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน

5. การบูรณาการ
- บูรณาการกับสาระภาษาไทย (การฟัง, การอ่านสรุปใจความสาคัญ)
- บูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ ความร่วมมือ
กับคนอื่นในการทางานต่างๆ
6. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- ถ้านักเรียนพบผู้ที่มีตัวแมลงเข้าหู นักเรียนจะให้ความช่วยเหลืออย่างไร
2. ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ ประสบการณ์ในการมีสิ่งแปลกปลอมเข้า ตา หู คอ จมูก โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- นักเรียนเคยถูกแมลงหรือสิ่งแปลกปลอม เข้าตา หู คอ จมูก หรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ เคย/ไม่เคย)
- สิ่งแปลกปลอมที่เข้าตา หู คอ จมูก ของนักเรียนคืออะไร และเข้าบริเวณใด (ตัวอย่างคาตอบ แมลง เข้า
หู/ฝุุนเข้าตา)
- เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูก นักเรียนมีอาการอย่างไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ ระคายเคือง ปวด
และเจ็บ)
3. ครูอธิบายความหมายของสิ่งแปลกปลอมว่า สิ่งแปลกปลอม หมายถึง สิ่งที่เข้าสู่ร่างกาย แล้วทาให้ร่างกาย
มีอาการผิดปกติ เช่น ฝุุนละออง เศษวัสดุ ของเหลว แมลง เหรียญ ลูกปัด ก้างปลา เป็นต้น
4. ให้ตัวแทนนักเรียนที่เคยถูกสิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูก 2 - 3 คน ออกมาเล่าประสบการณ์ของการมีสิ่ง
แปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูก จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูก นักเรียนทาอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ให้พ่อแม่เอาออกให้)
- นักเรียนคิดว่า การเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกแมลงหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูก มีความ
จาเป็นหรือไม่ อย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ มีความจาเป็น เพราะช่วยบรรเทาความรุนแรงของอาการและช่วยให้หายเร็ว
ขึ้น)
5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน เพื่อศึกษาวิธีการปฐมพยาบาล คนที่ถูกสิ่งแปลกปลอมเข้าตา
หู คอ จมูก ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สิ่งแปลกปลอมเข้าตา
กลุ่มที่ 2 สิ่งแปลกปลอมเข้าหู
กลุ่มที่ 3 สิ่งแปลกปลอมเข้าคอ
กลุ่มที่ 4 สิ่งแปลกปลอมเข้าจมูก
6. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนและเตรียมการนาเสนอผลการศึกษาที่เข้าใจง่าย แล้วเขียนขั้นตอนการปฐมพยาบาลลง
ในกระดาษ A 4 จากนั้นส่งผู้แทนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
7. ครูสาธิตขั้นตอนการปฐมพยาบาล เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูก ให้นักเรียนดูอย่างละเอียด
8. ครูทาสลาก การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกสิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูก ดังนี้
สิ่งแปลกปลอมเข้าตา สิ่งแปลกปลอมเข้าหู สิ่งแปลกปลอมเข้าคอ สิ่งแปลกปลอมเข้าจมูก

9. ให้นักเรียนจับคู่กัน แต่ละคู่ส่งตัวแทนออกมาจับสลาก จากนั้นให้แต่ละคู่เขียนขั้นตอนการปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกสิ่ง
แปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูก ที่ตนเองจับสลากได้
10. ให้แต่ละคู่ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลจากขั้นตอนการปฐมพยาบาลที่ถูกสิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูก ที่ตนเอง
จับได้ โดยครูคอยตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
11. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ สิ่งแปลกปลอม หมายถึง สิ่งที่เข้าสู่ร่างกาย แล้วทาให้ร่างกายมีอาการ
ผิดปกติ เมื่อสิ่งแปลกปลอมเข้า ตา หู คอ จมูก อาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้ จึงควรศึกษาวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธี
เพราะเมื่อพบเห็นผู้ที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูก จะได้ให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพปูายนิเทศในชั้นเรียน
7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9-10
ระดับ
ดีมาก
คะแนน 7-8
ระดับ
ดี
คะแนน 5-6
ระดับ
พอใช้
คะแนน 0-4
ระดับ
ควรปรับปรุง
8. สื่อการเรียนรู้
1. เฝือกชั่วคราว (เช่น เศษผ้า ผ้าเช็ดหน้า เชือก ไม้กระดาน)
2. ใบความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลกระดูกหัก
3. หนังสือการเรียนรู้ สุขศึกษา
9. แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต

10.ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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.......................................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)............................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ........................................
ลงชื่อ ........................................
(นายไพโรจน์ สารารัมย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
รายวิชาสุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัส พ 21102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 การปฐมพยาบาล แมลงหรือสัตว์มีพิษกัดต่อย
............................................................................................................................. ..........................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และ
ความรุนแรง
2. ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.1/1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
3. สาระสาคัญ
ผู้ที่ถูกแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดต่อย ควรจะได้รับการปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้อาการของผู้ปุวยลดระดับ
ความรุนแรงลง ผู้ให้การช่วยเหลือต้องได้รับการฝึกฝนเรื่องการปฐม-พยาบาลเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะในการ
ช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือผู้ปุวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
การปฐมพยาบาล : แมลงหรือสัตว์มีพิษกัดต่อย
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การให้เหตุผล การปฏิบัติ/การสาธิต การสรุปความรู้ การประยุกต์
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน

5. การบูรณาการ
- บูรณาการกับสาระภาษาไทย (การฟัง, การอ่านสรุปใจความสาคัญ)
- บูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ ความร่วมมือ
กับคนอื่นในการทางานต่างๆ
6. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- ถ้านักเรียนพบคนที่ถูกตัวต่อต่อย จะให้ความช่วยเหลืออย่างไร
2. ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ ประสบการณ์ในการถูกแมลงสัตว์กัดต่อย โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- นักเรียนคิดว่า แมลงหรือสัตว์ชนิดใด มีพิษบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ ผึ้ง ต่อแตน
แมงปุอง ตะขาบ งู)
-นักเรียนเคยถูกแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดหรือต่อย หรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ เคย/
ไม่เคย)
- แมลงหรือสัตว์มีพิษที่กัดหรือต่อยนักเรียนคืออะไร (ตัวอย่างคาตอบ ผึ้ง แมงปุอง)
-หลังจากที่โดนแมลงหรือสัตว์มีพิษ กัด หรือ ต่อยแล้ว นักเรียนมีอาการอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ เจ็บ ปวด
บวม)
3.
ให้ตัวแทนนักเรียนที่เคยถูกแมลงหรือสัตว์มีพิษ กัด หรือต่อย 2-3 คน ออกมา
เล่าประสบการณ์อาการเมื่อถูก แมลงหรือสัตว์มีพิษ กัด หรือต่อยหน้าชั้นเรียน
4.
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน เพื่อศึกษาลักษณะอาการและวิธีการปฐมพยาบาลผู้ที่
ถูกแมลงหรือสัตว์มีพิษ กัด หรือต่อย ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ถูกแมลงต่อย
กลุ่มที่ 2 ถูกแมงปุองต่อยหรือตะขาบกัด
กลุ่มที่ 3 ถูกพิษจากแมงกะพรุนไฟ
กลุ่มที่ 4 ถูกงูพิษกัด
5.
ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนและเตรียมการนาเสนอผลการศึกษาที่เข้าใจง่าย จากนั้น
ส่งผู้แทนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
6.
ครูสาธิตขั้นตอนการปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงสัตว์กัดต่อย ดังนี้
1) ถูกแมลงต่อย
2) ถูกแมงปุองต่อยหรือตะขาบกัด
3) ถูกพิษจากแมงกะพรุนไฟ
4) ถูกงูพิษกัด
7.
ครูทาสลาก การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย ดังนี้ ถูกแมลงต่อย, ถูกแมงปุองต่อย
หรือตะขาบกัด,ถูกพิษจากแมงกะพรุนไฟ,ถูกงูพิษกัด

8.
ให้นักเรียนจับคู่กัน แต่ละคู่ส่งตัวแทนออกมาจับสลาก การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย จากนั้นให้แต่
ละคู่วาดภาพสัตว์และแมลงมีพิษและเขียนขั้นตอนการปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงสัตว์กัดต่อย ที่ตนเองจับสลากได้
9.
ให้แต่ละคู่ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลจากขั้นตอนการปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย ที่ตนเองจับได้ ครู
คอยตรวจสอบความถูกต้อง และให้คาแนะนาเพิ่มเติม
10. ให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แล้วศึกษาค้นคว้าเรื่องสัตว์หรือแมลงที่มีพิษอื่นๆ กลุ่มละ 1 ชนิด จากนั้นออกมา
นาเสนอ พร้อมสาธิตวิธีการปฐมพยาบาล หากถูกสัตว์หรือแมลงชนิดนั้นกัดต่อย
11. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ ผู้ที่ถูกแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดต่อย ควรจะได้รับการปฐมพยาบาลอย่าง
ถูกต้องและทันท่วงที การศึกษาวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธี จะทาให้เมื่อพบเห็นผู้ที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย จะได้ให้ความ
ช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
12. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 5 เรื่องการปฐมพยาบาล
7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9-10
ระดับ
ดีมาก
คะแนน 7-8
ระดับ
ดี
คะแนน 5-6
ระดับ
พอใช้
คะแนน 0-4
ระดับ
ควรปรับปรุง
8. สื่อการเรียนรู้
1. สลากการปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย
2. ใบงานที่ 5
3. หนังสือการเรียนรู้ สุขศึกษา
9. แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต

10.ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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.......................................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)............................................................................................................................. .
.....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................
(นายไพโรจน์ สารารัมย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13
รายวิชาสุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัส พ 21102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือ 1 คน
............................................................................................................................. ..........................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และ
ความรุนแรง
2. ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.1/1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
3. สาระสาคัญ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการเจ็บปุวยอย่างกะทันหัน ผู้ปุวยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตนเองได้ จาเป็นต้องมี
ผู้ช่วยเหลือพาเคลื่อนย้าย ผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องได้รับการฝึกฝนการเคลื่อนย้ายมาเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะใน
การช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือผู้ปุวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือ 1 คน
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การให้เหตุผล การปฏิบัติ/การสาธิต การสรุปความรู้ การประยุกต์
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
5. การบูรณาการ
- บูรณาการกับสาระภาษาไทย (การฟัง, การอ่านสรุปใจความสาคัญ)

- บูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ ความร่วมมือ
กับคนอื่นในการทางานต่างๆ
6. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
ถ้านักเรียนพบผู้ปุวยที่จาเป็นต้องเคลื่อนย้ายเพื่อทาการรักษา แต่ในขณะนั้นนักเรียนพบเห็นผู้ปุวย
เพียงลาพัง นักเรียนจะทาอย่างไร

2. ครูกาหนดสถานการณ์ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี้
ถ้านักเรียนพบผู้ปุวยที่รู้สึกตัวดี มีแต่แขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งเจ็บ นักเรียนจะให้ความช่วยเหลือ
อย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ พยุงเดิน)
ถ้านักเรียนพบผู้ปุวยที่เดินไม่ได้ น้าหนักของผู้ปุวยน้อยกว่านักเรียน นักเรียนจะให้ความช่วยเหลือ
อย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ใช้วิธีแบกขึ้นหลัง/ใช้วิธีอุ้ม)
ถ้านักเรียนพบผู้ปุวยที่ขาเจ็บยืนไม่ได้ ผู้ปุวยอาจรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัว น้าหนักของผู้ปุวยไม่มาก
เกินไป นักเรียนจะให้ความช่วยเหลืออย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ใช้วิธีขี่หลัง)
ถ้านักเรียนพบผู้ปุวยที่ไม่รู้สึกตัว น้าหนักของผู้ปุวยไม่มากเกินไป นักเรียนจะให้ความช่วยเหลือ
อย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ใช้วิธีแบกขึ้นหลัง)
3. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ช่วยเหลือ 1 คน จากแหล่งเรียนรู้ ดังนี้
1) การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีพยุงเดิน
2) การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีอุ้มกอดด้านหน้า
3) การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีกอดคอขี่หลัง
4) การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีอุ้มกอดคอทาบหลัง
5) การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีอุ้มกอดด้านหลัง
6) การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีแบกใส่บ่าวิธีที่ 1
7) การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีแบกใส่บ่าวิธีที่ 2
8) การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีลาก
9) การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีคลานลาก
4. ครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียน 8 คนให้ออกมาอธิบายวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วย
ผู้ช่วยเหลือ 1 คน ทั้ง 9 แบบ ครูและนักเรียนคนอื่นๆ ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอแนะเพิ่มเติม
5. ครูสาธิตวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ชว่ ยเหลือ 1 คน วิธีต่างๆ อย่างถูกต้องร่วมกับผู้แทนนักเรียน ให้นักเรียนในชั้น
เรียนดู

6. ให้นักเรียนจับคู่กัน ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ช่วยเหลือ 1 คน แบบต่างๆ โดย ครูคอยตรวจสอบความ
ถูกต้อง และให้คาแนะนาเพิ่มเติม
7. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ช่วยเหลือ
1 คน โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีพยุงเดิน เหมาะสาหรับผู้ปุวยลักษณะใด (ผู้ปุวยรู้สึกตัวแต่มีแขนหรือ
ขาข้างใดข้างหนึ่งเจ็บ ผู้ที่กาลังจะเป็นลม)
การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีอุ้มกอดด้านหน้า เหมาะสาหรับผู้ปุวยลักษณะใด (ผู้ปุวยที่เดินไม่ได้และน้าหนัก
ตัวไม่มากเกินกาลังผู้ช่วยเหลือ)
การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีกอดคอขี่หลัง เหมาะสาหรับผู้ปุวยลักษณะใด (ผู้ปุวย
ที่เดินไม่ได้ และรู้สึกตัวและน้าหนักไม่มากเกินกาลังผู้ช่วยเหลือ)
การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีอุ้มกอดคอทาบหลังเหมาะสาหรับผู้ปุวยลักษณะใด (ผู้ปุวยขาเจ็บยืนไม่ได้ อาจ
รู้สึกหรือไม่รู้สึกตัว และน้าหนักไม่มากเกินกาลังผู้ช่วยเหลือ)
การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีอุ้มกอดด้านหลัง เหมาะสาหรับผู้ปุวยลักษณะใด (ผู้ปุวยไม่รู้สึกตัวและน้าหนักไม่
มากเกินกาลังผู้ช่วยเหลือ)
การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีแบกใส่บ่าวิธีที่ 1 เหมาะสาหรับผู้ปุวยลักษณะใด (ผู้ปุวยที่ไม่รู้สึกตัว)
การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีแบกใส่บ่าวิธีที่ 2 เหมาะสาหรับผู้ปุวยลักษณะใด (ผู้ปุวยที่ไม่รู้สึกตัว)
การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีลาก เหมาะสาหรับผู้ปุวยลักษณะใด (ผู้ปุวยที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้ อง
เคลื่อนย้ายโดยเร็ว เช่น ไฟไหม้ ตึกถล่ม)
การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีคลานลากเหมาะสาหรับผู้ปุวยลักษณะใด (ผู้ปุวยที่ไม่รู้สึกตัว และอยู่ในที่แคบไม่
สามารถยืนแล้วเคลื่อนย้ายผู้ปุวยได้)
เพราะเหตุใด นักเรียนจึงควรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ช่วยเหลือ 1 คน หลายๆ แบบ
(เพื่อเลือกวิธีการเคลื่อนย้ายได้อย่างถูกวิธี เหมาะกับสถานการณ์)
8. ให้นักเรียนช่วยกันบอกประโยชน์ของการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างถูกวิธี โดยให้ผู้แทนนักเรียน 1 คน ออกมาเขียนสรุป
เป็นแผนภาพความคิด บนกระดาน
9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ชว่ ยเหลือ 1 คน สามารถทาได้หลายวิธี เราควร
ฝึกฝนการช่วยเหลือทุกวิธี เพื่อเลือกใช้วิธีการเคลื่อนย้ายให้เหมาะกับอาการของผู้ปุวยแต่ละลักษณะ
7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน

ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9-10
ระดับ
ดีมาก
คะแนน 7-8
ระดับ
ดี
คะแนน 5-6
ระดับ
พอใช้
คะแนน 0-4
ระดับ
ควรปรับปรุง
8. สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือการเรียนรู้ สุขศึกษา
9. แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต
10.ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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.......................................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)............................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ........................................
ลงชื่อ ........................................
(นายไพโรจน์ สารารัมย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
รายวิชาสุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัส พ 21102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือ 2 คน
............................................................................................................................. ..........................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และ
ความรุนแรง
2. ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.1/1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
3. สาระสาคัญ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการเจ็บปุวยอย่างกะทันหัน ผู้ปุวยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตนเองได้ จาเป็นต้องมี
ผู้ช่วยเหลือพาเคลื่อนย้าย ไปทาการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องได้รับการฝึกฝนการเคลื่อนย้ายมาเป็น
อย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือผู้ปุวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือ 2 คน
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การให้เหตุผล การปฏิบัติ/การสาธิต การสรุปความรู้ การประยุกต์
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
5. การบูรณาการ
- บูรณาการกับสาระภาษาไทย (การฟัง, การอ่านสรุปใจความสาคัญ)

- บูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ ความร่วมมือ
กับคนอื่นในการทางานต่างๆ
6. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- ถ้านักเรียนและเพื่อน พบผู้ปุวยและจาเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ปุวย นักเรียนจะให้การช่วยเหลืออย่างไร
2. ครูกาหนดสถานการณ์ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี้
- ถ้านักเรียนและเพื่อนพบผู้ปุวยที่ขาเจ็บ หรือไม่รู้สึกตัวจะให้ความช่วยเหลืออย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ใช้วิธี
อุ้ม/ใช้วิธีหาม)
- ถ้านักเรียนและเพื่อนพบผู้ปุวยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และต้องเคลื่อนย้าย
ผู้ปุวยผ่านทางแคบๆ จะให้ความช่วยเหลืออย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ใช้วิธีหาม)
- ถ้านักเรียนและเพื่อนพบผู้ปุวยที่รู้สึกตัว แขนหรือมือบาดเจ็บ ไม่สามารถ
ใช้มือจับผู้ช่วยเหลือได้ เดินไม่ได้หรือเดินลาบากจะให้ความช่วยเหลืออย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ
จับมือกันและให้ผู้ปุวยนั่งบนมือที่จับกันไว้)
-ถ้านักเรียนและเพื่อน 2 คน พบผู้ปุวยที่รู้สึกตัวดี และสามารถใช้มือจับยึด
ผู้ช่วยเหลือได้ แต่เดินไม่ได้หรือเดินลาบากจะให้ความช่วยเหลืออย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ใช้วิธีประสานมือและให้ผู้ปุวย
นั่ง)
3. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ช่วยเหลือ 2 คน ดังนี้
1) การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีอุ้มเคียง
2) การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีสองคนหาม
3) การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีที่นั่งสองมือ
4) การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีอุ้มประสานแคร่
4. ครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียน 4 คนให้ออกมาอธิบายวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วย
ผู้ช่วยเหลือ 2 คน ทั้ง 4 แบบ ครูและนักเรียนคนอื่นๆ ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอแนะเพิ่มเติม
5. ครูสาธิตการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ช่วยเหลือ 2 คน ทั้ง 4 วิธี ร่วมกับผู้แทนนักเรียน ให้นักเรียนในชั้นเรียนดู
6. ให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน 3 คน ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ชว่ ยเหลือ 2 คน
แบบต่างๆ ครูคอยตรวจสอบความถูกต้อง
7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ช่วยเหลือ 2 คน วิธีที่กลุ่มตนเองทาได้ดีที่สุด และ
ออกมานาเสนอพร้อมแสดงการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย โดยมีครูและเพื่อนๆ คอยตรวจสอบความถูกต้องและให้คาแนะนา
เพิ่มเติม
8. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ช่วยเหลือ
2 คน โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีอุ้มเคียง เหมาะสาหรับผู้ปุวยลักษณะใด (ผู้ที่ขาเจ็บหรือไม่รู้สึกตัว)

- การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีสองคนหาม เหมาะสาหรับผู้ปุวยลักษณะใด (ผู้ปุวยที่มีอาการไม่รุนแรงแต่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และต้องเคลื่อนย้ายผ่านทางแคบๆ)
- การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีที่นั่งสองมือ เหมาะสาหรับผู้ปุวยลักษณะใด (ผู้ปุวยที่รู้สึกตัว แขนหรือมือ
บาดเจ็บ สามารถใช้มือจับผู้ช่วยเหลือได้ เดินไม่ได้หรือเดินลาบาก)
- การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีอุ้มประสานแคร่ เหมาะสาหรับผู้ปุวยลักษณะใด
(ผู้ปุวยที่รู้สึกตัวดี และสามารถใช้มือจับยึดผู้ช่วยเหลือได้ แต่เดินไม่ได้หรือเดินลาบาก)
- เพราะเหตุใด นักเรียนจึงควรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วย
ผู้ช่วยเหลือ 2 คน หลายๆ แบบ (เพื่อให้เลือกใช้วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยได้เหมาะสมกับสภาพผู้ปุวยหรือสถานการณ์)
9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ชว่ ยเหลือ 2 คน สามารถทาได้หลายวิธี เราควร
ฝึกฝนการช่วยเหลือทุกวิธี เพื่อเลือกใช้วิธีการเคลื่อนย้ายให้เหมาะสมกับอาการของผู้ปุวยแต่ละลักษณะ
7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9-10
ระดับ
ดีมาก
คะแนน 7-8
ระดับ
ดี
คะแนน 5-6
ระดับ
พอใช้
คะแนน 0-4
ระดับ
ควรปรับปรุง
8. สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือการเรียนรู้ สุขศึกษา
9. แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต

10.ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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.......................................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)............................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ........................................
ลงชื่อ ........................................
(นายไพโรจน์ สารารัมย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
รายวิชาสุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัส พ 21102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือ 3 คน
............................................................................................................................. ..........................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และ
ความรุนแรง
2. ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.1/1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
3. สาระสาคัญ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการเจ็บปุวยอย่างกะทันหัน ผู้ปุวยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตนเองได้ จาเป็นต้องมี
ผู้ช่วยเหลือพาเคลื่อนย้าย ไปทาการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องได้รับการฝึกฝนการเคลื่อนย้ายมาเป็น
อย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือผู้ปุวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือ 3 คน
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การให้เหตุผล การปฏิบัติ/การสาธิต การสรุปความรู้ การประยุกต์
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
5. การบูรณาการ
- บูรณาการกับสาระภาษาไทย (การฟัง, การอ่านสรุปใจความสาคัญ)

- บูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ ความร่วมมือ
กับคนอื่นในการทางานต่างๆ
6. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- ถ้านักเรียนและเพื่อนอีก 2 คน พบผู้ปุวยและจาเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ปุวย นักเรียนจะให้การช่วยเหลือ
อย่างไร
2. ครูกาหนดสถานการณ์ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี้
- ถ้านักเรียนและเพื่อนอีก 2 คน พบผู้ปุวยที่ไม่รู้สึกตัว และต้องอุ้มผ่านทางแคบๆ จะให้ความช่วยเหลืออย่างไร
(อุ้มแบบเรียง 3 คน)
3. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ช่วยเหลือ 3 คน ดังนี้
-การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีอุ้มสามคนเรียง
-การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีอุ้มสองต่อหนึ่ง
4. ครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียน 2 คนให้ออกมาอธิบายวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ช่วยเหลือ 3 คน ทั้ง 2 แบบ ครูและ
นักเรียนคนอื่นๆ ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอแนะเพิ่มเติม
5. ครูสาธิตขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ช่วยเหลือ 3 คน ทั้ง 2 วิธี ร่วมกับผู้แทนนักเรียนให้นักเรียนในชั้นดู
6. ให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน 4 คน ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ชว่ ยเหลือ 3 คน
แบบต่างๆ ครูคอยตรวจสอบความถูกต้อง
7. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ช่วยเหลือ 3 คน โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
-การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีอุ้มสามคนเรียง เหมาะสาหรับผู้ปุวยลักษณะใด (ผู้ปุวยที่ไม่รู้สึกตัวและต้อง
เคลื่อนย้ายผ่านทางแคบๆ หรืออุ้มขึ้นวางบนเตียง)
-การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีอุ้มสองต่อหนึ่ง เหมาะสาหรับผู้ปุวยลักษณะใด(ผู้ปุวยที่ไม่รู้สึกตัว และต้อง
เคลื่อนย้ายผ่านทางแคบๆ)
-เพราะเหตุใด นักเรียนจึงควรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ช่วยเหลือ 3 คน หลายๆ
แบบ (เพื่อให้เลือกวิธีเคลื่อนย้ายได้เหมาะสมกับสภาพผู้ปุวยและสถานการณ์)
-นักเรียนคิดว่าการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ชว่ ยเหลือ 3 คน มีข้อดีกว่า การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ช่วยเหลือ 1
คน และ 2 คน ในด้านใดบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)
8. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ชว่ ยเหลือ 3 คนสามารถทาได้หลายวิธี เราควร
ฝึกฝนการช่วยเหลือทุกวิธี เพื่อเลือกใช้วิธีการเคลื่อนย้ายให้เหมาะสมกับอาการของผู้ปุวยแต่ละลักษณะ
9. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 6 เรื่อง การเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล

- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9-10
ระดับ
ดีมาก
คะแนน 7-8
ระดับ
ดี
คะแนน 5-6
ระดับ
พอใช้
คะแนน 0-4
ระดับ
ควรปรับปรุง
8. สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือการเรียนรู้ สุขศึกษา
2. ใบงาน
9. แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต

10.ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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.......................................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)..............................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
ลงชื่อ ........................................
(นายไพโรจน์ สารารัมย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16
รายวิชาสุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัส พ 21102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือมากกว่า 3 คน
............................................................................................................................. ..........................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และ
ความรุนแรง
2. ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.1/1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
3. สาระสาคัญ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการเจ็บปุวยอย่างกะทันหัน ผู้ปุวยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตนเองได้ จาเป็นต้องมี
ผู้ช่วยเหลือพาเคลื่อนย้าย ไปทาการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องได้รับการฝึกฝนการเคลื่อนย้ายมาเป็น
อย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือผู้ปุวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยผู้ช่วยเหลือมากกว่า 3 คน
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การให้เหตุผล การปฏิบัติ/การสาธิต การสรุปความรู้ การประยุกต์
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
5. การบูรณาการ
- บูรณาการกับสาระภาษาไทย (การฟัง, การอ่านสรุปใจความสาคัญ)
- บูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ ความร่วมมือ
กับคนอื่นในการทางานต่างๆ

6. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- ถ้านักเรียนและเพื่อน 5 คน พบผู้ปุวยและจาเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ปุวย จะให้การช่วยเหลืออย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ ช่วยกันอุ้ม/ช่วยกันหาม)
2. ครูกาหนดสถานการณ์ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี้
- ถ้านักเรียนและเพื่อนพบผู้ปุวยที่ได้รับการบาดเจ็บกระดูกสันหลังหัก หรือกระดูกเชิงกรานแตก และมี
ความจาเป็นต้องเคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวังที่สุด นักเรียนและเพื่อนควรให้ความช่วยเหลืออย่างไร และควรใช้ผู้ช่วย
เหลือในการเคลื่อนย้ายกี่คน (ตัวอย่างคาตอบ ใช้วิธีอุ้มโดยใช้เพื่อนๆ 4 คนขึ้นไป)
3. ครูเลือกตัวแทนนักเรียน 6 คน ออกมาร่วมสาธิตการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยที่ได้รับการบาดเจ็บกระดูกสันหลังหัก หรือ
กระดูกเชิงกรานแตก และมีความจาเป็นต้องเคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวังที่สุด โดยให้ 1 คน เป็นคนปุวย และอีก 5 คน
รวมทั้งครูเป็นผู้เคลื่อนย้าย
4. ให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน 7 คน ฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ช่วยเหลือมากกว่า 3 คน กลุ่มละ 1 วิธี จากนั้น ให้
แต่ละกลุ่มเขียนขั้นตอนการเคลื่อนย้ายและออกมาแสดงวิธีการเคลื่อนย้าย ทีละกลุ่ม โดยครูคอยตรวจสอบความถูกต้อง
และแนะนาเพิ่มเติม
5. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ช่วยเหลือมากกว่า 3 คน โดยครูใช้
คาถาม ดังนี้
- การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีอุ้ม 6 คน เหมาะสาหรับผู้ปุวยลักษณะใด (ผู้ปุวยที่กระดูกสันหลังหัก หรือกระดูก
เชิงกรานแตก)
- การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีอุ้ม 6 คน มีข้อดีอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ผู้ช่วยเหลือออกแรงน้อยและ
เคลื่อนย้ายผู้ปุวยได้นุ่มนวล)
- นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีอุ้ม 6 คน ไปใช้ประโยชน์อย่างไร (ใช้
เคลื่อนย้ายผู้ปุวยที่จาเป็นต้องเคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวังมากที่สุด)
6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยผู้ชว่ ยเหลือมากกว่า
3 คน หรือการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยวิธีอุ้ม 6 คน เหมาะสาหรับเคลื่อนย้ายผู้ปุวยที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกสันหลัง หรือ
กระดูกเชิงกรานแตก ซึ่งจาเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างระมัดระวังที่สุด
การใช้ผู้ช่วยเหลือจานวนมาก จะทาให้ผู้ช่วยเหลือแต่ละคนออกแรงไม่มาก และเคลื่อนย้ายผู้ปุวยได้อย่างนุ่มนวลกว่าผู้
ช่วยเหลือจานวนน้อย
7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9-10
ระดับ
ดีมาก
คะแนน 7-8
ระดับ
ดี
คะแนน 5-6
ระดับ
พอใช้
คะแนน 0-4
ระดับ
ควรปรับปรุง
8. สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือการเรียนรู้ สุขศึกษา
9. แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต

10.ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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.......................................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)..............................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
ลงชื่อ ........................................
(นายไพโรจน์ สารารัมย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17
รายวิชาสุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัส พ 21102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์
............................................................................................................................. ..........................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และ
ความรุนแรง
2. ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.1/1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย
3. สาระสาคัญ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการเจ็บปุวยอย่างกะทันหัน ผู้ปุวยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตนเองได้ จาเป็นต้องมี
ผู้ช่วยเหลือพาเคลื่อนย้าย ไปทาการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องได้รับการฝึกฝนการเคลื่อนย้ายมาเป็น
อย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือผู้ปุวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การให้เหตุผล การปฏิบัติ/การสาธิต การสรุปความรู้ การประยุกต์
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
5. การบูรณาการ
- บูรณาการกับสาระภาษาไทย (การฟัง, การอ่านสรุปใจความสาคัญ)
- บูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ ความร่วมมือ
กับคนอื่นในการทางานต่างๆ

6. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- ถ้านักเรียนและเพื่อน 1 คน พบผู้ปุวยและจาเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ปุวย ในที่นั้นมีเก้าอี้และต้องพาผู้ปุวยลงมา
จากชั้น 3 จะให้การช่วยเหลืออย่างไร
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- นักเรียนคิดว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่สามารถใช้เคลื่อนย้ายผู้ปุวยได้ (ตัวอย่างคาตอบ เก้าอี้ เปล)
- นักเรียนคิดว่าเก้าอี้ เหมาะสาหรับใช้เคลื่อนย้ายผู้ปุวยลักษณะใด (ตัวอย่างคาตอบ ผู้ปุวยที่เดินไม่ได้หรือ
หลับตาแต่มีสติ)
- นักเรียนคิดว่าเปลหาม เหมาะสาหรับใช้เคลื่อนย้ายผู้ปุวยลักษณะใด (ตัวอย่างคาตอบ ผู้ปุวยที่เดินไม่ได้และ
ไม่ได้สติ)
- นักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างที่สามารถนามาใช้ทาเปลหามได้ (ตัวอย่างคาตอบ เสื่อ
ผ้าห่ม ผ้าขาวม้า ผ้าใบ)
3. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยโดยใช้อุปกรณ์
1) การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยโดยใช้เก้าอี้
2) การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยโดยใช้เปลหาม
3) การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยโดยใช้ผ้าห่มทาเปล
4) การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยโดยใช้เสื้อทาเปล
5) การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยโดยใช้ผ้าขาวม้าทาเปล
6) การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยโดยใช้ผ้าห่ม
4. ครูเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยให้พร้อมและเลือกผู้แทนนักเรียนออกมาร่วมสาธิตการเคลื่อนย้าย
ผู้ปุวยโดยใช้อุปกรณ์ด้วยวิธีการต่างๆ
5. ให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน 5 คน แต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยโดยใช้เก้าอี้
เปลหาม ผ้าห่มทาเปล เสื้อทาเปล และผ้าขาวม้าทาเปล จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเขียนขั้นตอนการเคลื่อนย้ายและออกมา
นาเสนอและแสดงวิธีเคลื่อนย้ายหน้าชั้น ทีละกลุ่มโดยครูคอยตรวจสอบความถูกต้องและให้คาแนะนาเพิ่มเติม
6. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยโดยใช้อุปกรณ์ โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยโดยใช้เก้าอี้ เหมาะสาหรับผู้ปุวยลักษณะใด (ผู้ปุวยเดินไม่ได้หรือปิดตาไว้ แต่มีสติและ
ต้องเคลื่อนย้ายผู้ปุวยขึ้นลงบันไดผ่านทางแคบๆ)
- การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยโดยใช้เปลหาม เหมาะสาหรับผู้ปุวยลักษณะอย่างไร (ผู้ปุวยที่หมดสติ เดินไม่ได้)
นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยโดยการใช้อุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์
อย่างไร (ใช้เคลื่อนย้ายผู้ปุวยที่ช่วยเหลือหรือเคลื่อนย้ายตัวเองไม่ได้)
7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยโดยใช้อุปกรณ์ สามารถทาได้หลายวิธี เรา
ควรฝึกฝนการช่วยเหลือทุกวิธี เพื่อเลือกใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับอาการของผู้ปุวยแต่ละลักษณะ

7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9-10
ระดับ
ดีมาก
คะแนน 7-8
ระดับ
ดี
คะแนน 5-6
ระดับ
พอใช้
คะแนน 0-4
ระดับ
ควรปรับปรุง
8. สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือการเรียนรู้ สุขศึกษา
2. อุปกรณ์การเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
9. แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต

10.ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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.......................................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)............................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ........................................
ลงชื่อ ........................................
(นายไพโรจน์ สารารัมย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18
รายวิชาสุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัส พ 21102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด และการปูองกันติดสารเสพติด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 ลักษณะของผู้ติดสารเสพติด
............................................................................................................................. ..........................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และ
ความรุนแรง
2. ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.1/2 อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการปูองกันการติดสารเสพติด
3. สาระสาคัญ
ผู้ที่ติดสารเสพติดส่วนใหญ่ จะมีลักษณะทางพฤติกรรม ลักษณะทางความคิด ลักษณะทางความรู้สึก ลักษณะ
ทางบุคลิกภาพ และโลกทัศน์ส่วนตัวเปลี่ยนไปจากเดิมในด้านลบ
4. สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
ลักษณะของผู้ติดสารเสพติด
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การให้เหตุผล การปฏิบัติ/การสาธิต การสรุปความรู้ การประยุกต์
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
5. การบูรณาการ
- บูรณาการกับสาระภาษาไทย (การฟัง, การอ่านสรุปใจความสาคัญ)
- บูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ ความร่วมมือ
กับคนอื่นในการทางานต่างๆ

6. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- นักเรียนคิดว่าผู้ที่ติดสารเสพติดมีลักษณะอย่างไร
2. ให้นักเรียนบอกชื่อสารเสพติดมาคนละ 1 ชื่อ
3. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโทษและอันตรายของสารเสพติด โดยครูใช้คาถามดังนี้
- โทษและอันตรายที่เกิดจากการเสพสารเสพติดมีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ ร่างกายทรุดโทรม สมองเสื่อม
สุขภาพจิตไม่ดี)
- นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าใครติดหรือเสพสารเสพติด (ตัวอย่างคาตอบ สังเกตพฤติกรรม สภาพร่างกาย)
4. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายลักษณะของผู้ติดสารเสพติด จากนั้นให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเขียนลักษณะของผู้ติดสาร
เสพติดเป็นข้อๆ บนกระดาน
5. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ผู้ติดสารเสพติดส่วนใหญ่ จะมีลักษณะทางพฤติกรรม ลักษณะทางความคิด ลักษณะทาง
ความรู้สึก ลักษณะทางบุคลิกภาพ และโลกทัศน์ส่วนตัวเปลี่ยนไปจากเดิมในด้านลบ หรือแปลกไปจากปกติ
6. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมศึกษาลักษณะทางพฤติกรรม ลักษณะทางความคิด ลักษณะทางความรู้สึก
ลักษณะทางบุคลิกภาพ และโลกทัศน์ส่วนตัว ของผู้ติดสารเสพติด จากนั้นส่งผู้แทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน
7. ให้ตัวแทนนักเรียน 1 คน ออกมาเขียนแผนภาพความคิดสรุปความรู้เรื่องลักษณะของผู้ติดสารเสพติดลงบนกระดาน
8. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ ผู้ที่ติดสารเสพติดส่วนใหญ่ จะมีลักษณะทางพฤติกรรม ลักษณะทางความคิด
ลักษณะทางความรู้สึก ลักษณะทางบุคลิกภาพ และโลกทัศน์ส่วนตัวเปลี่ยนไปจากเดิมในด้านลบ
7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
2. เครื่องมือ
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9-10
ระดับ
ดีมาก
คะแนน 7-8
ระดับ
ดี
คะแนน 5-6
ระดับ
พอใช้

คะแนน 0-4

ระดับ

ควรปรับปรุง

8. สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือการเรียนรู้ สุขศึกษา
9. แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต

10.ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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.......................................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)............................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ........................................
ลงชื่อ ........................................
(นายไพโรจน์ สารารัมย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19
รายวิชาสุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัส พ 21102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด และการปูองกันติดสารเสพติด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 อาการของผู้ติดสารเสพติด
............................................................................................................................. ..........................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และ
ความรุนแรง
2. ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.1/2 อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการปูองกันการติดสารเสพติด
3. สาระสาคัญ
สารเสพติดบางชนิดอาจออกฤทธิ์เหมือนกัน หรือคล้ายกัน จึงส่งผลให้อาการของผู้ติด สารเสพติด คล้ายกัน
หรือเหมือนกันไปด้วย แต่บางชนิดก็ออกฤทธิ์ที่ทาให้มีอาการแตกต่างออกไป
4. สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
1.1 อาการของผู้ติดสารเสพติดโดยทั่วไป
1.2 อาการของผู้ติดสารเสพติดจาแนกตามชนิดของสารเสพติด
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การให้เหตุผล การสรุปความรู้ การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
5. การบูรณาการ
- บูรณาการกับสาระภาษาไทย (การฟัง, การอ่านสรุปใจความสาคัญ)
- บูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ ความร่วมมือ
กับคนอื่นในการทางานต่างๆ

6. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- นักเรียนคิดว่าผู้ที่ติดสารเสพติดแต่ละชนิด จะมีอาการที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
2. ให้ตัวแทนนักเรียน 2 – 3 คน ออกมาพูดทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะของผู้ติดสารเสพติด
โดยครูและเพื่อนๆคอยตรวจสอบและให้คาแนะนาเพิ่มเติม
3. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของผู้ติดสารเสพติด โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- นักเรียนคิดว่าผู้ที่ติดสารเสพติดจะมีอาการอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ตัวผอม ตื่นตระหนกตลอดเวลา ไม่ค่อย
พูด ร่างกายทรุดโทรม)
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อศึกษาอาการของผู้ติดสารเสพติด ในหัวข้อต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 อาการผิดปกติทางร่างกายของผู้เสพสารเสพติดโดยทั่วไป
กลุ่มที่ 2 อาการผิดปกติทางจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมของผู้เสพสารเสพติดโดยทั่วไป
กลุ่มที่ 3 อาการของผู้ติดสารเสพติดจาแนกตามชนิดของสารเสพติด
5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนและเตรียมการนาเสนอที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย แล้วเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงใน
กระดาษ A4 จากนั้นส่งผู้แทนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
6. ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ฟังการนาเสนอของแต่ละกลุ่มเป็นแผนภาพความคิดลงในกระดาษ A4 แล้วส่งครู
7. ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดคนละ 1 ภาพ จากนั้นเชิญครูศิลปะมาร่วมตัดสิน
ผลงานภาพวาด แล้วมอบใบประกาศให้กับผู้ชนะเลิศ โดยครูคัดเลือกผลงานที่ทาได้ดีให้นักเรียนนาไปจัดปูายนิเทศใน
โรงเรียน
8. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ สารเสพติดที่ออกฤทธิ์คล้ายกัน หรือเหมือนกัน จะส่งผลให้อาการของผู้ติด
สารเสพติดคล้ายกัน หรือเหมือนกันไปด้วย และสารเสพติดบางชนิดก็ออกฤทธ์ที่ทาให้มีอาการแตกต่างออกไป
9. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 7 เรื่อง ลักษณะและอาการของผู้ติดสารเสพติด
7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
2. เครื่องมือ
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9-10
ระดับ
ดีมาก
คะแนน 7-8
ระดับ
ดี
คะแนน 5-6
ระดับ
พอใช้
คะแนน 0-4
ระดับ
ควรปรับปรุง
8. สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือการเรียนรู้ สุขศึกษา
2. ใบงานที่ เรื่องลักษณะและอาการของผู้ติดสารเสพติด
9. แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต

10.ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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.......................................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)............................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ........................................
ลงชื่อ ........................................
(นายไพโรจน์ สารารัมย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20
รายวิชาสุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัส พ 21102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 พิษภัยของสารเสพติดที่มีต่อร่างกายและจิตประสาทของผู้เสพ
............................................................................................................................. ..........................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และ
ความรุนแรง
2. ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.1/3 อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
3. สาระสาคัญ
สารเสพติด ไม่ว่าจะเสพด้วยวิธีสูบ ดื่ม กิน ฉีด หรือด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะไปออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาทของผู้เสพ ทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้นพิษภัยของสารเสพติดที่มีต่อร่างกาย
และจิตประสาทของผู้เสพ จึงมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคและอุบัติเหตุด้วย
4. สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
พิษภัยของสารเสพติดที่มีต่อร่างกายและจิตประสาทของผู้เสพ
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การให้เหตุผล การสรุปความรู้ การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
5. การบูรณาการ
- บูรณาการกับสาระภาษาไทย (การฟัง, การอ่านสรุปใจความสาคัญ)
- บูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ ความร่วมมือ
กับคนอื่นในการทางานต่างๆ

6. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- นักเรียนคิดว่ามีสาเหตุใดบ้างที่ทาให้คนเสพสารเสพติด
2. ครูนาภาพสารเสพติดแต่ละชนิดมาให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่า
ภาพสารเสพติดแต่ละภาพ เป็นสารเสพติดชนิดใด และพิษภัยของสารเสพติดชนิดนั้นจะส่งผลต่อร่างกายและจิต
ประสาทของผู้เสพอย่างไรบ้าง
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ 4 – 6 คน ศึกษาพิษภัยของสารเสพติดที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตประสาทของผู้เสพ
กลุ่มละ 1 ชนิด ไม่ให้ซ้ากัน และจัดทารายงานกลุ่มละ 1 เล่ม โดยให้แต่ละกลุ่มออกแบบรูปเล่มรายงานให้สวยงาม
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนและเตรียมการนาเสนอที่เข้าใจง่าย จากนั้นส่งผู้แทนออกมานาเสนอผลงานหน้า
ชั้นเรียน
5. ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ฟังการนาเสนอของแต่ละกลุ่มเป็นแผนภาพความคิดลงในกระดาษ A4 แล้วส่งครู
6. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อสรุปความรู้เกี่ยวกับ พิษภัยของสารเสพติดที่ส่งผลต่อร่างกายและจิต
ประสาทของผู้เสพ โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- สารเสพติดเข้าสู่ร่างกายคนได้ด้วยวิธีใดบ้าง (สูบ ดื่ม กิน ฉีด)
- สารเสพติดมีพิษภัยต่อร่างกายและจิตประสาทของผู้เสพอย่างไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ ทาให้เกิดโรคต่างๆ
ร่างกายทรุดโทรม สมองเสื่อม)
7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ สารเสพติด ไม่ว่าจะเสพด้วยวิธีสูบ ดื่ม กิน ฉีด หรือด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม เมื่อ
เข้าสู่ร่างกาย จะไปออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทของผู้เสพ ทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
2. เครื่องมือ
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9-10
ระดับ
ดีมาก
คะแนน 7-8
ระดับ
ดี
คะแนน 5-6
ระดับ
พอใช้

คะแนน 0-4

ระดับ

ควรปรับปรุง

8. สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือการเรียนรู้ สุขศึกษา
2. แผนภาพความคิดพิษภัยของสารเสพติดที่มีต่อร่างกายและจิตประสาทของผู้เสพ
9. แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต
10.ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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.......................................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)............................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ........................................
ลงชื่อ ........................................
(นายไพโรจน์ สารารัมย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21
รายวิชาสุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัส พ 21102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรค
............................................................................................................................. ..........................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และ
ความรุนแรง
2. ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.1/3 อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
3. สาระสาคัญ
สารเสพติดเปรียบเสมือนฆาตกรเงียบซึ่งฆ่าชีวิตคนเสพ มาแล้วนับจานวนไม่ถ้วน เพราะการใช้สารเสพติดทาให้
เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มากมาย และมักเป็นโรคที่มีอันตรายต่อชีวิตเกือบทุกโรค
4. สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรค
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การให้เหตุผล การสรุปความรู้ การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
5. การบูรณาการ
- บูรณาการกับสาระภาษาไทย (การฟัง, การอ่านสรุปใจความสาคัญ)
- บูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ ความร่วมมือ
กับคนอื่นในการทางานต่างๆ

6. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- นักเรียนคิดว่าการเสพสารเสพติด มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอะไรบ้าง
2. ครูเล่าเรื่องราวหรือร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับคนที่ปุวยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโปุงพอง โรคตับแข็ง
โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคอื่นๆ ที่เป็นผลมาจากการใช้สารเสพติด จากนั้นให้นักเรียนวิเคราะห์ว่า โรคแต่ละโรคที่ครู
ยกตัวอย่างไปนั้น มีสาเหตุมาจากสารเสพติดชนิดใด
3. ครูนาภาพสารเสพติดแต่ละชนิดมาให้นักเรียนดู เช่น บุหรี่ สุรา โคเคน ยาบ้า กัญชา สาร-ระเหย เฮโรอีน ยาอี เป็น
ต้น จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดแต่ละชนิดกับการเกิดโรค
โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- สารเสพติดในภาพมีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ บุหรี่ สุรา โคเคน ยาบ้า กัญชา
สารระเหย เฮโรอีน ยาอี)
- นักเรียนคิดว่าสารเสพติดแต่ละชนิด ก่อให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง (ตัวอย่างคาตอบ บุหรี่ทาให้เกิดโรคมะเร็งปอด
สุราทาให้เกิดโรคตับแข็ง)
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ 3 –5 คน ให้แต่ละกลุ่มศึกษาว่าสารเสพติดแต่ละชนิด ทาให้เกิดโรคต่อร่างกายและ
จิตใจ อย่างไรบ้าง แล้วให้แต่ละกลุ่มจัดทารายงานกลุ่มละ 1 เล่ม โดยช่วยกันออกแบบรูปเล่มรายงานให้สวยงาม
5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนและเตรียมการนาเสนอที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย จากนั้นส่งผู้แทนออกมา
นาเสนอ
6. ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ฟังการนาเสนอของแต่ละกลุ่มเป็นแผนภาพความคิดลงในกระดาษ A4 แล้วส่งครู
7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ สารเสพติดเปรียบเสมือนฆาตกรเงียบซึ่งฆ่าชีวิตคนเสพ มาแล้วนับจานวนไม่
ถ้วน เพราะการใช้สารเสพติดทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่มีอันตรายต่อชีวิต
7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
2. เครื่องมือ
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9-10
ระดับ
ดีมาก
คะแนน 7-8
ระดับ
ดี
คะแนน 5-6
ระดับ
พอใช้
คะแนน 0-4
ระดับ
ควรปรับปรุง
8. สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือการเรียนรู้ สุขศึกษา
2. แผนภาพความคิด ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรค
9. แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต

10.ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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.......................................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)............................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ........................................
ลงชื่อ ........................................
(นายไพโรจน์ สารารัมย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22
รายวิชาสุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัส พ 21102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดอุบัติเหตุ
.......................................................................................................................................................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และ
ความรุนแรง
2. ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.1/3 อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
3. สาระสาคัญ
สารเสพติดที่เสพเข้าไปในร่างกายจะออกฤทธิ์โดยตรงต่อจิตประสาท ดังนั้น จึงทาให้ผู้เสพมีจิตประสาทที่
บกพร่องไป ซึ่งจะทาให้เกิดอุบัติเหตุได้
4. สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดอุบัติเหตุ
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การให้เหตุผล การสรุปความรู้ การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
5. การบูรณาการ
- บูรณาการกับสาระภาษาไทย (การฟัง, การอ่านสรุปใจความสาคัญ)
- บูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ ความร่วมมือกับคนอื่น
ในการทางานต่างๆ

6. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- เพราะเหตุใด ผู้ที่ติดสารเสพติด จึงเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าคนปกติ
2. ครูเล่าข่าวอุบัติเหตุที่เกิดจากอาการมึนเมาขณะขับรถ ให้นักเรียนฟัง จากนั้นนักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข่าว โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไร (ตัวอย่างคาตอบ เมาแล้วขับ ดื่มสุราแล้วขับรถ)
- นักเรียนเคยพบเห็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความมึนเมาจากการดื่มสุราหรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ เคย/ไม่เคย)
3. ให้ตัวแทนนักเรียนที่เคยพบเห็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความมึนเมาจากการดื่มสุรา ออกมาเล่าประสบการณ์ให้
เพื่อนฟัง จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ว่า นอกจากการดื่มสุราแล้ว การใช้สารเสพติดชนิดใดอีกบ้างที่มีแนวโน้มในการเกิด
อุบัติเหตุได้ง่าย และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติดเหล่านั้นคืออะไร
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ 3 – 5 คน ให้แต่ละกลุ่มศึกษาว่าสารเสพติด ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างไร
บ้าง ให้แต่ละกลุ่มจัดทารายงานกลุ่มละ 1 เล่ม โดยช่วยกันออกแบบรูปเล่มรายงานให้สวยงาม
5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนและเตรียมการนาเสนอที่เข้าใจง่าย จากนั้นส่งผู้แทนออกมานาเสนอ
6. ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ฟังการนาเสนอของแต่ละกลุ่มเป็นแผนภาพความคิดลงในกระดาษ A4 แล้วส่งครู
7. ให้นักเรียนสรุปความรู้และความคิด ที่ได้จากการศึกษาหน่วยการเรียนรู้นี้ เป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง
…………………….

พิษภัยของสารเสพติดทีม่ ี
ต่ อผู้เสพ

……………………

…………………….

ผลกระทบจากพิษภัยของ
สารเสพติดทีม่ ตี ่ อสังคม

…………………….

…………………….

ผลกระทบจากพิษภัยของ
สารเสพติดทีม่ ตี ่ อ
ประเทศชาติ

…………………….

8. นักเรี ย นและครู ร่ ว มกัน สรุ ป ความรู้ ดังนี้ สารเสพติดที่เสพเข้าไปในร่างกายจะออกฤทธิ์โ ดยตรงต่อจิ ต
ประสาท ดังนั้น จึงทาให้ผู้เสพมีจิตประสาทที่บกพร่องไป ซึ่งจะทาให้เกิดอุบัติเหตุ
9. ให้นักเรียนทาใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ

7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
2. เครื่องมือ
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9-10
ระดับ
ดีมาก
คะแนน 7-8
ระดับ
ดี
คะแนน 5-6
ระดับ
พอใช้
คะแนน 0-4
ระดับ
ควรปรับปรุง
8. สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือการเรียนรู้ สุขศึกษา
2. ข่าวการเกิดอุบัติเหตุจากอาการมึนเมา
3. ใบงานที่ เรื่อง ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
9. แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต
10.ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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..........................................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี).......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ................................

ลงชื่อ ........................................
(นายไพโรจน์ สารารัมย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23
รายวิชาสุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัส พ 21102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด โดยใช้ทักษะต่างๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการตัดสินใจ
............................................................................................................................. ..........................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด
และความรุนแรง
2. ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.1/4 แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด โดยใช้ทักษะต่างๆ
3. สาระสาคัญ
ผู้ที่มีทักษะชีวิตที่ดี จะทาให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การใช้ทักษะชีวิตในการชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก
สารเสพติด เป็นสิ่งที่จะทาให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้สารเสพติดและสังคม
4. สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
1.2 ทักษะการสื่อสาร
1.3 ทักษะการตัดสินใจ
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การให้เหตุผล การปฏิบัติ การสรุปความรู้ การประยุกต์ การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
5. การบูรณาการ
- บูรณาการกับสาระภาษาไทย (การฟัง, การอ่านสรุปใจความสาคัญ)

- บูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ ความร่วมมือ
กับคนอื่นในการทางานต่างๆ
6. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- ถ้าเพื่อนของนักเรียนติดสารเสพติด นักเรียนจะมีวิธีการช่วยให้เขาลด ละ เลิก
สารเสพติดด้วยวิธีการใด
2. ให้นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของสารเสพติด โดยครูให้นักเรียนบอกโทษและพิษ
ภัยของสารเสพติด คนละ 1 อย่าง จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- นักเรียนมีเพื่อนหรือคนที่รู้จักติดสารเสพติดหรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ มี/ไม่มี)
- ปัจจุบันคนที่นักเรียนรู้จักคนนั้นยังเสพสารเสพติดอยู่หรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบยังเสพอยู่/เลิกเสพแล้ว)
- ถ้านักเรียนต้องการช่วยให้คนที่รู้จักลด ละ เลิก สารเสพติด นักเรียนควรทาอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ
อธิบายผลเสียของการเสพสารเสพติดให้ฟัง ชวนไปเล่นกีฬา)
3. ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้ทักษะ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร และ
ทักษะการตัดสินใจ ในชีวิตประจาวัน โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- นักเรียนเคยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการตัดสินใจหรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ
เคย/ไม่เคย)
- นักเรียนเคยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการตัดสินใจ
กับเรื่องอะไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ ทาการบ้าน ทารายงาน ทาข้อสอบ)
- นักเรียนคิดว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการตัดสินใจ
จะสามารถนามาใช้ชักชวนผู้อื่น ให้ ลด ละ เลิก สารเสพติด ได้หรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ ได้/ไม่ได้)
4. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการตัดสินใจจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
5. ให้นักเรียนสมมุติสถานการณ์การติดสารเสพติดแล้วจับคู่กับเพื่อนเพื่อฝึกฝนทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการตัดสินใจ เพื่อชักชวนหรือช่วยให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติด
6. ให้นักเรียนแต่ล ะคู่ออกมาแสดงทักษะ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการตัดสินใจ เพื่อ
ชักชวนหรือช่วยให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติด
7. ให้ผู้แทนนักเรียนออกมาเขียนสรุปผลดีของการลด ละ เลิก สารเสพติด คนละ 1 ข้อ เป็นแผนภาพความคิด
บนกระดาน
ตัวอย่างแผนภาพความคิด
ร่ างกายแข็งแรง
ผลดีของการลด
ละ เลิก สารเสพติด

8. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการตัดสินใจ
ถ้าฝึกฝนบ่อยๆ สามารถนามาใช้ชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติดได้
7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
3. เกณฑ์การประเมิน
- การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
8. สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือการเรียนรู้ สุขศึกษา
9. แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต
10.ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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..........................................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี).......................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................
(นายไพโรจน์ สารารัมย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24
รายวิชาสุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัส พ 21102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด โดยใช้ทักษะต่างๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด
............................................................................................................................. ..........................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด
และความรุนแรง
2. ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.1/4 แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด โดยใช้ทักษะต่างๆ
3. สาระสาคัญ
ผู้ที่มีทักษะชีวิตที่ดี จะทาให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การใช้ทักษะชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อการชักชวนให้
ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติด จึงเป็นสิ่งที่จะทาให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้สารเสพติดและสังคม
4. สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
1.1 ทักษะการแก้ปัญหา
1.2 ทักษะการจัดการกับอารมณ์
1.3 ทักษะการจัดการกับความเครียด
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การให้เหตุผล การปฏิบัติ การสรุปความรู้ การประยุกต์
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
5. การบูรณาการ
- บูรณาการกับสาระภาษาไทย (การฟัง, การอ่านสรุปใจความสาคัญ)

- บูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ ความร่วมมือ
กับคนอื่นในการทางานต่างๆ
6. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- ถ้าเพื่อนของนักเรียนเกิดความเครียดอย่างมากจนต้องหันไปใช้สารเสพติด นักเรียนจะมีวิธีช่วยเหลือให้เขาลด
ละ เลิก สารเสพติดได้อย่างไร
2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการใช้สารเสพติด ของผู้ติด
สารเสพติด โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- นักเรียนคิดว่า สาเหตุหลักที่ทาให้คนใช้สารเสพติด คืออะไร (ตัวอย่างคาตอบ ความเครียด เลียนแบบผู้อื่น) - - นักเรียนคิดว่า การมีปัญหา อารมณ์แปรปรวน และการเกิดความเครียดของวัยรุ่น เกี่ยวข้องกับการติดสารเสพ
ติดอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ เมื่อมีความเครียดและหาทางออกไม่ได้จึงใช้สารเสพติดแก้ปัญหา)
- เมื่อนักเรียนมีปัญหา อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย และเกิดความเครียดขึ้น นักเรียนมีวิธีการจัดการกับปัญหา
อารมณ์ และความเครียดเหล่านั้น อย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ เล่นกีฬา ดูโทรทัศน์ อ่านการ์ตูน)
- นักเรียนคิดว่าทักษะชีวิตของคนเราสามารถนามาช่วยเหลือให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติดได้หรือไม่ (ตัวอย่าง
คาตอบ ได้/ไม่ได้)
3. ให้นักเรียนศึกษาทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการ
จัดการกับความเครียด จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
4. ให้นักเรียนกับเพื่อนจับคู่กันและสมมุติสถานการณ์การติดสารเสพติดและฝึกฝน
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด เพื่อชักชวนหรือช่วยให้ผู้อื่น ลด
ละ เลิก สารเสพติด
5. ให้นักเรียนแต่ละคู่ออกมาแสดง ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับ
ความเครียด เพื่อชักชวนหรือช่วยให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติด
6. ให้นักเรียนเขียนคาขวัญเพื่อชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติด คนละ1 คาขวัญ จากนั้นออกมานาเสนอทีละคน
7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับ
ความเครียด ถ้าฝึกฝนบ่อยๆ สามารถนามาใช้ชักชวนให้ผู้อื่น
ลด ละ เลิก สารเสพติดได้
7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
3. เกณฑ์การประเมิน

- การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
8. สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือการเรียนรู้ สุขศึกษา
9. แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต
10.ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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..........................................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี).......................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................

ลงชื่อ ........................................
(นายไพโรจน์ สารารัมย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25
รายวิชาสุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัส พ 21102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด โดยใช้ทักษะต่างๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณ
............................................................................................................................. ..........................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด
และความรุนแรง
2. ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.1/4 แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด โดยใช้ทักษะต่างๆ
3. สาระสาคัญ
ผู้ที่มีทักษะชีวิตที่ดี จะทาให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การใช้ทักษะชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อการชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ
เลิก สารเสพติด จึงเป็นสิ่งที่จะทาให้เกิดผลดีต่อ ผู้ใช้สารเสพติด และสังคม
4. สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
1.1 ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ
1.2 ทักษะการคิดสร้างสรรค์
1.3 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การให้เหตุผล การปฏิบัติ การสรุปความรู้ การประยุกต์ การจัดระบบความคิดเป็น แผนภาพ
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ5. การบูรณาการ
- บูรณาการกับสาระภาษาไทย (การฟัง, การอ่านสรุปใจความสาคัญ)
- บูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ ความร่วมมือ
กับคนอื่นในการทางานต่างๆ

6. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- การให้ผู้เสพสารเสพติดเลิกเสพด้วยตนเอง กับการมีคนชักชวนให้เลิกเสพนั้น
อย่างใดน่าจะได้ผลดีกว่ากัน เพราะเหตุใด
2. ให้นักเรียนทบทวนการใช้ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับ
ความเครียด โดยครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียน 3 คน ออกมาอธิบายวิธีการใช้ทักษะการชักชวนให้ผู้อื่นลด ละ เลิก สาร
เสพติด ทั้ง 3 ทักษะ โดยครูคอยเสนอแนะเพิ่มเติม
3. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า นอกจากทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการกับอารมณ์ ทักษะ
การจัดการกับความเครียด แล้วนักเรียนคิดว่ามีทักษะชีวิตอะไรอีกบ้างที่สามารถนามาใช้ชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก
สารเสพติดได้
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน เพื่อศึกษาทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และ
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติด
5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม จับสลาก ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มละ 1 ทักษะ จากนั้นคิดบทบาทการแสดงสมมุติ เพื่อชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติ ด
โดยใช้ทักษะที่กลุ่มจับสลากได้
6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมุติเพื่อชักชวนหรือช่วยให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติด โดยใช้
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
7. ให้นักเรียนช่วยกันสรุปทักษะชีวิตที่ใช้ชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติดที่ได้เรียนไปแล้วเป็นแผนภาพ
ความคิดบนกระดาน
ทักษะชีวติ ทีใ่ ช้
ชั กชวนให้ ผ้ อู นื่ ลด
ละ เลิก สารเสพติด
8. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ถ้าฝึกฝนบ่อยๆ สามารถนามาใช้ชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติดได้

7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
3. เกณฑ์การประเมิน
- การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
8. สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือการเรียนรู้ สุขศึกษา
9. แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต
10.ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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..........................................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี).......................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................

ลงชื่อ ........................................
(นายไพโรจน์ สารารัมย์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26
รายวิชาสุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัส พ 21102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด โดยใช้ทักษะต่างๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และทักษะการปฏิเสธ
............................................................................................................................. ..........................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด
และความรุนแรง
2. ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม.1/4 แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด โดยใช้ทักษะต่างๆ
3. สาระสาคัญ
ผู้ที่มีทักษะชีวิตที่ดี จะทาให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การใช้ทักษะชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อการชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ
เลิก สารเสพติด จึงเป็นสิ่งที่จะทาให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้สารเสพติดและสังคม
4. สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
1.1 ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง
1.2 ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
1.3 ทักษะการปฏิเสธ
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การให้เหตุผล การปฏิบัติ การสรุปความรู้ การประยุกต์
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
5. การบูรณาการ
- บูรณาการกับสาระภาษาไทย (การฟัง, การอ่านสรุปใจความสาคัญ)
- บูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ ความร่วมมือ
กับคนอื่นในการทางานต่างๆ

6. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนทบทวนการใช้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียน 3 คน ออกมาอธิบายวิธีการใช้ทักษะการชักชวนให้ผู้อื่นลด ละ เลิก สาร
เสพติด ทั้ง 3 ทักษะ โดยครูคอยเสนอแนะเพิ่มเติม
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นว่า การตระหนักรู้ในตนเองเกี่ยวกับพิษภัยของสารเสพติด
การเห็นอกเห็นใจผู้ที่ติดสารเสพติด และการรู้จักปฏิเสธ สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก
สารเสพติดได้อย่างไร
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะ
การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และทักษะการปฏิเสธ ในการชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติด
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม จับสลาก ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และทักษะการ
ปฏิเสธ กลุ่มละ 1 ทักษะ จากนั้นคิดการแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติด โดยใช้ทักษะที่
ตนเองจับสลากได้
5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมุติเพื่อชักชวนหรือช่วยให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติด โดยใช้
ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และทักษะการปฏิเสธ
6. ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้เรื่อง ทักษะการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก
สารเสพติด เป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง
…………..
…………..
…………..

…………..
…………..
…………..

…………..
…………..
…………..

…………..

ทั…………..
กษะการสื่ อสาร
…………..

การใช้ ทกั ษะการ
ชักชวนผู้อนื่ ให้ ลด
ละ เลิก สารเสพติด

…………..
…………..
…………..

…………..
…………..
…………..

ผลดีต่อตนเอง

…………..
…………..
…………..

…………..
…………..
…………..

ผลดีต่อ
ประเทศชาติ

…………..
…………..
…………..

…………..
…………..
…………..

ผลดีต่อ
สังคม โลก

…………..
…………..
…………..

7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และ
ทักษะการปฏิเสธ ถ้าฝึกฝนบ่อยๆ สามารถนามาใช้ชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติดได้

8. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- จากทักษะทั้ง 12 ทักษะ นักเรียนคิดว่าทักษะใดน่าจะใช้ได้ผลมากที่สุด และ
ทักษะใดน่าจะใช้ได้ผลน้อยที่สุด เพราะอะไร
9. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 9 เรื่อง ทักษะการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด
7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
3. เกณฑ์การประเมิน
- การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
8. สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือการเรียนรู้ สุขศึกษา
2. ใบงาน เรื่อง ทักษะการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด
9. แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือสุขศึกษา
2. ห้องสมุด
3. ห้องอินเตอร์เน็ต
10.ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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..........................................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี).......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................

ลงชื่อ ........................................
(นายไพโรจน์ สารารัมย์)

