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ค าน า 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวชิา วชิาการพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและ
สังคม  รหสัวชิา20007101   จดัท าข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการสอนและเป็นแนวทางในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน โดยบรรจุรายละเอียดท่ีแสดงถึงการจดัระบบการเรียนการสอน 
โดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั  มีการก าหนดมาตรฐาน ใชเ้ทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเนน้
สมรรถนะอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
                                                                           (นางพรัชนี  กองแกว้) 

                   อาจารยส์าขาวชิาพื้นฐานประยกุต ์
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20007101  การพฒันาทกัษะชีวติเพ่ือสุขภาพและสังคม  
(Life skill Development for Health and Society) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษา และนนัทนาการ 
2.ฝึกปฏิบติักิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน 
3.สร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม 
4.ปฏิบติักิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. เล่นกีฬาเพือ่ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอตามหลกัการทางพลศึกษา 
2. ปฏิบติัการส่งเสริมสุขภาพดว้ยกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษา และนนัทนาการตามหลกัการ 
3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฎิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 
4. เป็นผูน้ าและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
5. มีเทคนิคและวธีิการในการโนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความตอ้งการและเหตุผลของตนเองไดด้ว้ย
วธีิการประชาธิปไตย 
6. วางแผนด าเนินชีวติใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชีพ 

 
ค าอธิบายรายวชิา 
 
   ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และ
นนัทนาการหลกัการเลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติและสุขภาพ การจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพนัธภาพ
ท่ีดีกบัครอบครัวเพื่อน สังคม กระบวนการทางประชาสังคมเพื่อก าหนดบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วม
เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้เร่ืองเพศอยา่งรอบดา้น สารเสพติด สารพิษ และอุบติัภยั ของชุมชน ปฏิบติั
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน 
 
 

 

 

 



การวเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และสมรรถนะรายวชิา 
การพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม รหัสวชิา 20007101 จ านวน 3 หน่วยกติ  

 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ 
ที่ 

ช่ัวโมง 
ที่ 

1 ความรู้เก่ียวกบั พลศึกษา สุขศึกษา และนนัทนาการ 1-2 6 
2 หลกัการเลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติและสุขภาพ 3 3 
3 การเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัครอบครัวเพื่อนสังคม 4-5 6 
4 กระบวนการทางประชาสังคมกบัเพศศึกษารอบดา้น 6-7 6 
5 การมีส่วนร่วมเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ สารเสพติด 8-9 6 
6 สารเสพติด กบับทบาทการป้องกนัของประชาสังคม 10-11 6 
7 สารพิษ 12-13 6 
8 อุบติัภยั 14-15 6 
9 การส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน 16-17 6 
 รวม 17 51 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางวเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะรายวชิา 
การพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม รหัสวชิา 20007101จ านวน 3 หน่วยกติ  

 
 

       สาระการเรียนรู้ 
สมรรถนะรายวชิา 

หน่วยการเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. เล่นกีฬาเพื่อออกก าลงักายอยา่ง
สม ่าเสมอตามหลกัการทางพลศึกษา 

          

2. ปฏิบติัการส่งเสริมสุขภาพดว้ย
กิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษา และ
นนัทนาการตามหลกัการ 

          

3. พฒันาสมรรถภาพทางกายให้
สามารถปฎิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

          

4. เป็นผูน้ าและมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

          

5. มีเทคนิคและวธีิการในการโนม้นา้ว
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความตอ้งการและเหตุผล
ของตนเองไดด้ว้ยวธีิการประชาธิปไตย 

          

6. วางแผนด าเนินชีวติใหส้อดคลอ้งกบั
วชิาชีพ 

          

 
 

 

 

 

 

 

 



โครงการสอน 

การพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม รหัสวชิา 20007101 จ านวน 3 หน่วยกติ  
 

สัปดาห์ที ่1 สัปดาห์ที ่2 สัปดาห์ที ่3 สัปดาห์ที ่4 

วดัผลสัมฤทธ์ิ 
ก่อนเรียน 

-ปฐมนิเทศก่อนเรียน 

หน่วยท่ี 1 เร่ือง  
ความรู้เก่ียวกบั พล
ศึกษา สุขศึกษา และ
นนัทนาการ 
-ค าถามท้ายบท 
-แบบทดสอบ 
-ใบปฏิบัติกจิกรรม 
-ใบมอบหมายงาน 

หน่วยท่ี 2 เร่ือง  
หลกัการเลือกกิจกรรม
พฒันาทกัษะชีวติและ
สุขภาพ 
-ค าถามท้ายบท 
-แบบทดสอบ 
-ใบปฏิบัติกจิกรรม 
-ใบมอบหมายงาน 

หน่วยท่ี 3 เร่ือง  การ
เสริมสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีกบั
ครอบครัวเพื่อนสังคม 
-ค าถามท้ายบท 
-แบบทดสอบ 
-ใบปฏิบัติกจิกรรม 
-ใบมอบหมายงาน 

สัปดาห์ที ่5 สัปดาห์ที ่6 สัปดาห์ที ่7 สัปดาห์ที ่8 
หน่วยท่ี 3 เร่ือง  การ
เสริมสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีกบั
ครอบครัวเพื่อนสังคม 
-ค าถามท้ายบท 
-แบบทดสอบ 
-ใบปฏิบัติกจิกรรม 
-ใบมอบหมายงาน 
 

 
หน่วยท่ี 4 เร่ือง  
กระบวนการทาง
ประชาสังคมกบั
เพศศึกษารอบดา้น 
-ค าถามท้ายบท 
-แบบทดสอบ 
-ใบปฏิบัติกจิกรรม 
-ใบมอบหมายงาน 

หน่วยท่ี 4 เร่ือง  
กระบวนการทาง
ประชาสังคมกบั
เพศศึกษารอบดา้น 
-ค าถามท้ายบท 
-แบบทดสอบ 
-ใบปฏิบัติกจิกรรม 
-ใบมอบหมายงาน 
 

หน่วยท่ี 5 เร่ือง  การมี
ส่วนร่วมเก่ียวกบั
กระบวนการเรียนรู้      
สารเสพติด 
-ค าถามท้ายบท 
-แบบทดสอบ 
-ใบปฏิบัติกจิกรรม 
-ใบมอบหมาย 
 

สัปดาห์ที ่9 สัปดาห์ที ่10 สัปดาห์ที ่11 สัปดาห์ที ่12 

 
หน่วยท่ี 5 เร่ือง  การมี
ส่วนร่วมเก่ียวกบั
กระบวนการเรียนรู้      
สารเสพติด 
-ค าถามท้ายบท 
-แบบทดสอบ 
-ใบปฏิบัติกจิกรรม 

 
หน่วยท่ี 6 เร่ือง  สาร
เสพติด กบับทบาท
การป้องกนัของ
ประชาสังคม 
-ค าถามท้ายบท 
-แบบทดสอบ 
-ใบปฏิบัติกจิกรรม 

 
หน่วยท่ี 6 เร่ือง  สาร
เสพติด กบับทบาท
การป้องกนัของ
ประชาสังคม 
-ค าถามท้ายบท 
-แบบทดสอบ 
-ใบปฏิบัติกจิกรรม 

หน่วยท่ี 7 เร่ือง  
สารพิษ 
-ค าถามท้ายบท 
-แบบทดสอบ 
-ใบปฏิบัติกจิกรรม 
-ใบมอบหมายงาน 



-ใบมอบหมาย -ใบมอบหมายงาน -ใบมอบหมายงาน 
สัปดาห์ที ่13 สัปดาห์ที ่14 สัปดาห์ที ่15 สัปดาห์ที ่16 

หน่วยท่ี 7 เร่ือง  
สารพิษ 
-ค าถามท้ายบท 
-แบบทดสอบ 
-ใบปฏิบัติกจิกรรม 
-ใบมอบหมายงาน 

หน่วยท่ี 8 เร่ือง  
อุบติัภยั 
-ค าถามท้ายบท 
-แบบทดสอบ 
-ใบปฏิบัติกจิกรรม 
-ใบมอบหมายงาน 

หน่วยท่ี 8 เร่ือง  
อุบติัภยั 
-ค าถามท้ายบท 
-แบบทดสอบ 
-ใบปฏิบัติกจิกรรม 
-ใบมอบหมายงาน 

หน่วยท่ี 9 เร่ือง  การ
ส่งเสริมสุขภาพท่ี
สัมพนัธ์กบัชุมชน 
-ค าถามท้ายบท 
-แบบทดสอบ 
-ใบปฏิบัติกจิกรรม 
-ใบมอบหมายงาน 

สัปดาห์ที ่17 สัปดาห์ที ่18   
หน่วยท่ี 9 เร่ือง  การ
ส่งเสริมสุขภาพท่ี
สัมพนัธ์กบัชุมชน 
-ค าถามท้ายบท 
-แบบทดสอบ 
-ใบปฏิบัติกจิกรรม 
-ใบมอบหมายงาน 

สอบปลายภาค   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนการจัดการเรียนรู้  

รายวชิา การพฒันาทกัษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม 

รหัสวชิา 20007101 

สอนคร้ังที่ 1-2 

ช่ือหน่วยการเรียน  

ความรู้เก่ียวกบั พลศึกษา สุขศึกษา และนนัทนาการ 

คาบรวม  

6คาบ 

 
1. สาระส าคัญ 

  หลกัการท่ีพูดกนัวา่ A SOUND MIND IN A SOUND BODY หรือ จิตใจท่ีแขง็แกร่งยอ่มอยูใ่น
ร่างกายท่ีแขง็แรง แสดงถึงความสัมพนัธ์กนัระหวา่งร่างกายและจิตใจ พลศึกษา เป็นศาสตร์และศิลป์ท่ีไดรั้บ
การถ่ายทอดมานานจากคนตะวนัตก ท่ีเนน้ร่างกายเป็นส่ิงส าคญัมากกวา่จิตใจ ท่ีมี 
ความแขง็แรง ความเร็ว ความอ่อนตวั ความคล่องแคล่ว ความทนทาน และระบบไหลเวยีนโลหิต 
เป็นการศึกษาท่ีจะน าไปสู่ความเจริญงอกงามและพฒันาการทางร่างกาย 
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

2.1  จุดประสงค์ทัว่ไป 

รู้และเขา้ใจเก่ียวกบั พลศึกษา สุขศึกษา และนนัทนาการ 

 2.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1) พุทธิพสัิย 

1. ใหค้วามหมายของค าวา่”พลศึกษา”ได ้
2. จ าแนกกีฬาประเภทต่างๆได ้
3. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการทางพลศึกษาในการออกก าลงักายได ้
4. ระบุกระบวนการสุขศึกษาในการพฒันาสุขภาพตนเองได ้
5. บอกหลกัการเลือกกิจกรรมนนัทนาการได ้

2) ทกัษะพสัิย   

 



3) จิตพสัิย 

มีคุณลกัษณะตามแนวหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สมรรถนะประจ าหน่วย 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบั พลศึกษา สุขศึกษา และ นนัทนาการ 
2. บริหารร่างกายตามแบบก าหนด 

4. สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของพลศึกษา 

2. ขอบข่ายของกิจกรรมพลศึกษา 

3. การเลือกกิจกรรมพลศึกษาเพื่อสุขภาพ 

4. การประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการทางพลศึกษา 

 5.  ความหมายของสุขศึกษา 

 6. กระบวนการสุขศึกษา 

 7. แนวทางในการวางแผนพฒันาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
 8. ความหมายของนนัทนาการ 
 9. หลกัการเลือกกิจกรรมนนัทนาการ 
 
5. กจิกรรมการเรียนรู้  
 กจิกรรมในห้องเรียน 
  1. ขั้นการน าเขา้สู่บทเรียน  (ครูใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน)    

1.1 ครูและนกัศึกษา ตกลงร่วมกนัเก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอน ตลอดภาคการศึกษา 
1.2 ครูช้ีแจงเร่ืองการเรียนรู้รายวชิา การพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม  โดยวาง

แนวทางกิจกรรมการเรียนรู้ไว ้2 แนวทาง คือ กิจกรรม        การเรียนรู้จากเน้ือหาในหนงัสือ
โดยจดักิจกรรมในหอ้งเรียน และการเรียนรู้จากการใชใ้บมอบหมายงาน  

1.3 นกัศึกษาจบักลุ่มตามความสมคัรใจ กลุ่มละ 5 คน เลือกหวัหนา้กลุ่ม และมารับมอบหนงัสือ
เรียน การพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม 



1.4  นกัศึกษาและครูร่วมกนัสนทนา เร่ือง พลศึกษา สุขศึกษา และนนัทนาการในมุมมองของ
นกัศึกษา โดยครูเนน้ย  ้าเร่ืองการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นกระบวนการ
เรียนรู้ เช่น ตระหนกัถึงคุณค่าในการเรียนรู้  ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์ความพอประมาณในการใชก้ระดาษในการตอบ มีการวางแผนการในการท างาน 
ร่วมมือ ช่วยเหลือเพื่อนเอ้ือเฟ้ือเผื่อแพร่ซ่ึงกนัและกนัในหมู่เพื่อนฝงู และขอให้ใชแ้นว
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้ตลอดทั้ง ภาคเรียนและในรายวิชาอ่ืนๆ 

2. ขั้นการเรียนรู้  
2.1 ครูฉายส่ืออิเล็กทรอนิกส์สไลด์ประกอบการบรรยายเน้ือหาความรู้เก่ียวกบัพลศึกษา สุขศึกษา 

และนนัทนาการ 
2.2 ครูใหน้กัศึกษารวมกลุ่ม 3 กลุ่มศึกษาตามหวัขอ้ต่อไปน้ี จากหนงัสือเรียน  หน่วยท่ี 1 

    กลุ่มท่ี 1   ความหมาย ขอบข่าย การเลือกและประยกุตใ์ชกิ้จกรรมพลศึกษา 

 กลุ่มท่ี 2   ความหมายของสุขศึกษากระบวนการสุขศึกษาและแนวทางใน 

            การวางแผนพฒันาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

 กลุ่มท่ี 3   ความหมายของนนัทนาการและหลกัการเลือกกิจกรรมนนัทนาการ 

2.3 นกัศึกษาร่วมกนัศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เน้ือหาบทเรียนจากเน้ือหาความรู้ในหน่วย
ท่ี 1  

2.4 นกัศึกษาแต่ละกลุ่มออกมาสรุปบทเรียนใหก้ลุ่มอ่ืนๆฟัง พร้อมตอบขอ้ซกัถาม 
2.5 ครูเพิ่มเติมเน้ือหาท่ีแต่ละกลุ่มสรุป พร้อมอธิบายเพิ่มเติม 
2.6 นกัศึกษาบนัทึกผลการเรียนรู้ พร้อมปฏิบติักิจกรรม หน่วยท่ี 1  กิจรรมส ารวจ    การ

ใชห้ลกัเกณฑใ์นการเลือกกิจกรรม 
3. ข้ันสรุป  

3.1 ครูสรุปเน้ือหาบทเรียนและอธิบายเพิ่มเติมโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์สไลด์อีกคร้ัง 
4. ขั้นประเมินผล   

4.1 สุ่มนกัศึกษา ประมาณ 3-4 คน โดยใหน้กัศึกษาอธิบายผลการท ากิจกรรม และ                  
ผลการศึกษา 

4.2 นกัศึกษาทั้งหมด ท าค าถามทา้ยทา้ยบทท่ี 1 
4.3 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัเฉลยค าตอบ 
4.4 นกัศึกษาเปล่ียนชุดเพื่อปฏิบติักิจกรรมนอกห้องเรียน 

 



5. ส่ือการเรียนรู้ : 
1. เน้ือหาความรู้ หน่วยท่ี 1 ในหนงัสือการพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม 

2. ค าถามทา้ยบท หน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 1 ,2 และ 3  

3. ใบปฏิบติักิจกรรมหน่วยท่ี 1 

4. ใบมอบหมายงานหน่วยท่ี 1 

6. การวดัและประเมินผล 

วธีิวดั 

1. ตรวจผลงาน 
2. สังเกต 

            3. ถามและตอบ 

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

1. ค าถามทา้ยบท หน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 1 ,2 และ 3 
2. ใบปฏิบติักิจกรรมหน่วยท่ี 1 
3. ใบมอบหมายงานหน่วยท่ี 1 
4. แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 



7. บันทกึหลงัสอน  

 ผลการสอนโดยภาพรวม 

  ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา 

……………………………………………………….........................................................................

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

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

  ผลท่ีเกิดจากการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 

………………………………………………………......................................................................... 

………………………………………………………......................................................................... 

ปัญหา / อุปสรรค 

………………………………………………………........................................................................ 

………………………………………………………......................................................................... 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ปัญหาและพฒันา 

………………………………………………………......................................................................... 

………………………………………………………......................................................................... 

 

 

 

 

 



 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่2 

รายวชิา การพฒันาทกัษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม  

รหัสวชิา 20007101 

สอนคร้ังที่ 3 

ช่ือหน่วยการเรียน  

หลกัการเลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติและสุขภาพ 

คาบรวม  

3 คาบ 

 
1. สาระส าคัญ 

   ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ผูท่ี้มีทกัษะชีวติท่ีดีจะสามารถอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข สามารถ

แกไ้ขปัญหาต่างๆไดดี้ เราจึงควรฝึกฝนและเลือกใชท้กัษะชีวติใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ เพื่อป้องกนั

ลดความขดัแยง้และแกปั้ญหาต่างๆ ทกัษะชีวติในการป้องกนัและลดความขดัแยง้ 

จะจุดประกายความคิด ใหคิ้ดวา่บุคลิกลกัษณะนิสัยของผูใ้กลชิ้ดท่ีไม่เส่ียงต่อการเกิดปัญหาความขดัแยง้ 

เพราะอะไร การด ารงชีวติอยูใ่นครอบครัวละสังคม บางคร้ังอาจพบเจอปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆ การมี

ความรู้ในทกัษะชีวติและน าไปปฏิบติัในชีวติประจ าวนัจะช่วยป้องกนัและ แกไ้ขปัญหา รวมทั้งลดความ

ขดัแยง้ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนได ้ 

 
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

2.1  จุดประสงค์ทัว่ไป 

รู้และเขา้ใจเก่ียวกบั หลกัการเลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติและสุขภาพ 

 2.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1) พุทธิพสัิย 

1. ใหค้วามหมายของทกัษะชีวติได ้
2. จ าแนกทกัษะชีวติท่ีควรรู้ได ้
3. บอกกิจกรรมการเสริมสร้างทกัษะชีวติได ้



4. เลือกกิจกรรมการสร้างและพฒันาทกัษะชีวติได ้

 2) ทกัษะพสัิย   

บริหารร่างกายตามแบบก าหนดได ้

 3) จิตพสัิย 

มีคุณลกัษณะตามแนวหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สมรรถนะประจ าหน่วย 

1. แสดงความรู้เกีย่วกบัหลกัการเลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติและสุขภาพ 
 

4. สาระการเรียนรู้ 

  1. ความหมายของทกัษะชีวติ 
 2. ทกัษะชีวติท่ีควรเรียนรู้  
 3. ความหมายของการพฒันาตนเอง 

  4. กิจกรรมการเสริมสร้างทกัษะชีวติ 
 5. การเลือกกิจกรรมการสร้างและพฒันาทกัษะชีวติ 

 
 กจิกรรมในห้องเรียน 

1. ขั้นการน าเขา้สู่ 
1.1 นกัศึกษาและครูร่วมกนัทบทวนเน้ือหาและกิจกรรมท่ีปฏิบติัรวมทั้งขอ้คิดต่างๆ 
1.2 ครูน าเขา้สู่บทเรียน โดยสนทนาเก่ียวกบัหลกัการเลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติและ

สุขภาพ 
1.3 ครูกล่าวถึง ความหมายของทกัษะชีวติ 

2. ขั้นการเรียนรู้  
2.1 ครูฉายส่ืออิเล็กทรอนิกส์สไลด์ประกอบการบรรยายเน้ือหาทกัษะชีวติท่ีควรเรียนรู้  
2.2 ครูใหน้กัศึกษารวมกลุ่ม 3 กลุ่มศึกษาตามหวัขอ้ต่อไปน้ี จากหนงัสือเรียน  หน่วยท่ี 2 



    กลุ่มท่ี 1   ความหมายของการพฒันาตนเอง 

 กลุ่มท่ี 2   กิจกรรมการเสริมสร้างทกัษะชีวติ 

 กลุ่มท่ี 3   การเลือกกิจกรรมการสร้างและพฒันาทกัษะชีวติ 

2.3 นกัศึกษาร่วมกนัศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เน้ือหาบทเรียนจากเน้ือหาความรู้ในหน่วย
ท่ี 2  

2.4 นกัศึกษาแต่ละกลุ่มออกมาสรุปบทเรียนใหก้ลุ่มอ่ืนๆฟัง พร้อมตอบขอ้ซกัถาม 
2.5 ครูเพิ่มเติมเน้ือหาท่ีแต่ละกลุ่มสรุป พร้อมอธิบายเพิ่มเติม 
2.6 นกัศึกษาบนัทึกผลการเรียนรู้ พร้อมปฏิบติักิจกรรม หน่วยท่ี 2 การใชห้ลกัการเลือกกิจกรรม

พฒันาทกัษะชีวติและสุขภาพ และใบปฏิบติักิจกรรม หน่วยท่ี 2-2 การใชห้ลกัการเลือก
การออกก าลงักายเพื่อพฒันาทกัษะชีวติและสุขภาพ 
 

3. ข้ันสรุป  
3.1 ครูสรุปเน้ือหาบทเรียนและอธิบายเพิ่มเติมโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์สไลด์อีกคร้ัง 

4. ขั้นประเมินผล   
4.1 สุ่มนกัศึกษา ประมาณ 3-4 คน โดยใหน้กัศึกษาอธิบายผลการท ากิจกรรม และ                  

ผลการศึกษา 
4.2 นกัศึกษาทั้งหมด ท าค าถามทา้ยทา้ยบทท่ี 2 
4.3 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัเฉลยค าตอบ 
4.4 นกัศึกษาเปล่ียนชุดเพื่อปฏิบติักิจกรรมนอกห้องเรียน 

 
 5. ส่ือการเรียนรู้ : 

1. เน้ือหาความรู้ หน่วยท่ี 2 ในหนงัสือการพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม 

2. ค าถามทา้ยบท หน่วยท่ี 2 ตอนท่ี 1 ,2 และ 3  

3. ใบปฏิบติักิจกรรมหน่วยท่ี 2 

4. ใบมอบหมายงานหน่วยท่ี 2 

 

 



6. การวดัและประเมินผล 

วธีิวดั 

3. ตรวจผลงาน 
4. สังเกต ถาม  ตอบ 
เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

5. ค าถามทา้ยบท หน่วยท่ี 2 ตอนท่ี 1 ,2 และ 3 
6. ใบปฏิบติักิจกรรมหน่วยท่ี 2 
7. ใบมอบหมายงานหน่วยท่ี 2 
4.  แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

7. บันทกึหลงัสอน  

 ผลการสอนโดยภาพรวมผลท่ีเกิดกบันกัเรียน 

………………………………………………………......................................................................... 

………………………………………………………...................................................................... 

  ผลท่ีเกิดจากการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 

………………………………………………………......................................................................... 

………………………………………………………......................................................................... 

ปัญหา / อุปสรรค 

………………………………………………………............................................. 

………………………………………………………............................................. 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ปัญหาและพฒันา 

………………………………………………………......................................................................... 

 



 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่3 

รายวชิา การพฒันาทกัษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม  

รหัสวชิา 20007101 

สอนคร้ังที่ 4-5 

ช่ือหน่วยการเรียน  

การเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัครอบครัวเพื่อนสังคม 

คาบรวม  

6 คาบ 

 
1. สาระส าคัญ 

 การสร้างความสัมพนัธภาพท่ีดีในสภาพสังคมปัจจุบนัมีความส าคญัอยา่งยิง่ ทั้งน้ีเพราะ 

การสร้างสัมพนัธภาพเป็นการเรียนรู้หลกัการปฏิบติัตน ในการปรับตวั การวางตวั ในแต่ละสถานภาพใหเ้กิด

ความเหมาะสม กบัสถานภาพของตนเองโดยจะตอ้งตระหนกั เห็นความส าคญั ค านึงถึงจุดหมายในชีวติ 

บทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของตนเองเป็นหลกั 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
2.1  จุดประสงค์ทัว่ไป 

รู้และเขา้ใจเก่ียวกบั การเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัครอบครัวเพื่อนสังคม 

 2.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1) พุทธิพสัิย 

1. ให้ความหมายของค าวา่ “สัมพนัธภาพ”ได ้
2. บอกคุณลกัษณะส าคญัของบุคคลในการสร้างสัมพนัธภาพได้ 
3. วเิคราะห์ทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 
4. ระบุทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัวได้ 
5. อธิบายทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัคนรอบขา้งได ้

 2) ทกัษะพสัิย   

บริหารร่างกายตามแบบก าหนดได ้



 3) จิตพสัิย 

มีคุณลกัษณะตามแนวหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะประจ าหน่วย 

2. แสดงความรู้เกีย่วกบัการเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัครอบครัวเพื่อนสังคม 
3. บริหารร่างกายตามแบบก าหนด 

4. สาระการเรียนรู้ 

  1. ความหมายและการสร้างเสริมสัมพนัธภาพหรือมิตรภาพตนเอง 
  2. คุณค่าของสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล 
 3. คุณลกัษณะส าคญัของบุคคลในการสร้างสัมพนัธภาพ 

 4. ทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 

 5. ทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว 

 6. ทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน 

 7. ทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัคนรอบขา้ง 

5. กจิกรรมการเรียนรู้ (คร้ังที ่3) 
  1. ข้ันการน าเข้าสู่บทเรียน   

1.5 ครูและนกัศึกษาสนทนาเก่ียวกบัสัมพนัธภาพท่ีดีกบัครอบครัวเพื่อนสังคม 
1.6 ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยกล่าวถึงสัมพนัธภาพของครอบครัว โดยสุ่มสอบถามนกัศึกษาแต่

ละคน 
                    2.ขั้นการเรียนรู้  

1. ครูฉายส่ืออิเล็กทรอนิกส์สไลด์ประกอบการบรรยายเน้ือหาความรู้เก่ียวกบัสัมพนัธภาพท่ีดีกบั
ครอบครัวเพื่อนสังคม 

2. ครูอธิบายประกอบส่ืออิเล็กทรอนิกส์สไลด์ เก่ียวกบัความหมายของสัมพนัธภาพ 
3. ครูใชว้ธีิการบรรยายเก่ียวกบัคุณค่าของสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลและคุณลกัษณะส าคญั

ของบุคคลในการสร้างสัมพนัธภาพ 
4. ครูใหน้กัศึกษารวมกลุ่ม 4 กลุ่มศึกษาตามหวัขอ้ต่อไปน้ี จากหนงัสือเรียน  หน่วยท่ี 3 

    กลุ่มท่ี 1   ทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 



กลุ่มท่ี 2   ทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว 

กลุ่มท่ี 3   ทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน 

กลุ่มท่ี 4   ทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัคนรอบขา้ง 

5. นกัศึกษาร่วมกนัศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เน้ือหาบทเรียนจากเน้ือหาความรู้ในหน่วย
ท่ี 3  

6. นกัศึกษาแต่ละกลุ่มออกมาสรุปบทเรียนใหก้ลุ่มอ่ืนๆฟัง พร้อมตอบขอ้ซกัถาม 
7. ครูเพิ่มเติมเน้ือหาท่ีแต่ละกลุ่มสรุป พร้อมอธิบายเพิ่มเติม 
8. นกัศึกษาปฏิบติักิจกรรมในใบปฏิบติักิจกรรมท่ี 3-1 เร่ือง การส่ือสารและสัมพนัธภาพใน

ครอบครัว พร้อมสรุปผลท่ีไดรั้บจากกิจกรรม 
9. นกัศึกษาปฏิบติักิจกรรมในใบปฏิบติักิจกรรมท่ี 3-2 เร่ือง การเป็นคนท่ีเขา้ไดก้บัคนทุก

ประเภท พร้อมสรุปผลท่ีไดรั้บจากกิจกรรม 
3. ข้ันสรุป  

1. นกัศึกษาและครูร่วมกนัสรุปเน้ือหาบทเรียนและอธิบายเพิ่มเติมโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์
สไลด์อีกคร้ัง 

2. นกัศึกษาบนัทึกผลการเรียนรู้ 
4. ขั้นประเมินผล   

1. นกัศึกษาทุกคนท าค าถามทา้ยบทและแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัเฉลยค าถามทา้ยบทและแบบทดสอบหลงัเรียน 

                               3.นกัศึกษาบนัทึกผลการเรียนรู้  
5. ส่ือการเรียนรู้ : 

1. เน้ือหาความรู้ หน่วยท่ี 3 ในหนงัสือการพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม 

2. ค าถามทา้ยบท หน่วยท่ี 3 ตอนท่ี 1 ,2 และ 3  

3. ใบปฏิบติักิจกรรมหน่วยท่ี 3 

4. ใบมอบหมายงานหน่วยท่ี 3 

 

 



6. การวดัและประเมินผล 

วธีิวดั 

1.ตรวจผลงาน 
2.สังเกต 
เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

8. ค าถามทา้ยบท หน่วยท่ี 3 ตอนท่ี 1 ,2 และ 3 
9. ใบปฏิบติักิจกรรมหน่วยท่ี 3 
10. ใบมอบหมายงานหน่วยท่ี 3 
4.  แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

เกณฑ์การวดัและประเมินผล 

1. ผลงานใชก้ารผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 50 
2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ์ยา่งนอ้ย 3 ขอ้ ข้ึนไป 

7. บันทกึหลงัสอน  

 ผลการสอนโดยภาพรวม 

  ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา 

………………………………………………………............................................. 

………………………………………………………............................................. 

  ผลท่ีเกิดจากการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 

………………………………………………………............................................. 

………………………………………………………............................................. 

ปัญหา / อุปสรรค 

………………………………………………………............................................. 



 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่4 

รายวชิา การพฒันาทกัษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม  

รหัสวชิา 20007101 

สอนคร้ังที่ 6-7 

ช่ือหน่วยการเรียน  

กระบวนการทางประชาสังคมกบัเพศศึกษารอบดา้น 

คาบรวม  

6 คาบ 

 
1. สาระส าคัญ 

 การเรียนรู้เร่ืองเพศศึกษาเพื่อพฒันาตนเองให้เกิดสุขภาวะทางเพศท่ีดีและสามารถน าไปประยกุตใ์ช้

ในชีวติ จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งเรียนรู้เพศศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ครบถว้น และรอบดา้น โดย ปลูกฝังความเช่ือ 

เจตคติท่ีดี และมีทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจด าเนินชีวิตท่ีงดงาม เหมาะสมกบัประเพณีอนัดีงามของไทย 

การจดัการเรียนรู้เพศศึกษารอบดา้น  กระบวนการเรียนรู้เร่ืองเพศท่ีหลากหลาย เป็นแนวทางในการแกปั้ญหา

เก่ียวกบัพฤติกรรมทางเพศของเด็กและเยาวชนมากกวา่ การแกปั้ญหาเร่ืองการจดัการการเรียนการสอน   

 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

2.1  จุดประสงค์ทัว่ไป 

รู้และเขา้ใจเก่ียวกบั กระบวนการทางประชาสังคมกบัเพศศึกษารอบดา้น 

 2.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1) พุทธิพสัิย 

1. ใหค้วามหมายและความส าคญัของกระบวนการทางประชาสังคมได้ 
2. ระบุองคป์ระกอบของกระบวนการทางประชาสังคมได ้
3. อธิบายเพศกบักระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมได้ 
4. บอกพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมไทยได้ 
5. เปรียบเทยีบค่านิยมทางเพศตามสังคมไทยและวฒันธรรมตะวนัตกได้ 



 2) ทกัษะพสัิย   

บริหารร่างกายตามแบบก าหนดได ้

 3) จิตพสัิย 

มีคุณลกัษณะตามแนวหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.สมรรถนะประจ าหน่วย 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการทางประชาสังคมกบัเพศศึกษารอบดา้น 
 

4. สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายและความส าคญัของกระบวนการทางประชาสังคม 
2. องคป์ระกอบของกระบวนการทางประชาสังคม 
3. การเรียนรู้เพศศึกษารอบดา้นในสถานศึกษา 
4. เพศกบักระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
5. ค่านิยมทางเพศในสังคมไทย 
6. พฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย 
7. ค่านิยมทางเพศตามสังคมและวฒันธรรมตะวนัตก 

 
5. กจิกรรมการเรียนรู้  
  กจิกรรมในห้องเรียน 
  1. ข้ันการน าเข้าสู่บทเรียน   

1.ครูและนกัศึกษาสนทนาเก่ียวกบักระบวนการทางประชาสังคม 
2.ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยกล่าวถึงกระบวนการทางประชาสังคมโดยสุ่มสอบถามนกัศึกษาแต่

ละคน 
                2.ขั้นการเรียนรู้  

3. ครูฉายส่ืออิเล็กทรอนิกส์สไลด์ประกอบการบรรยายเน้ือหาความรู้เก่ียวกบักระบวนการทาง
ประชาสังคม 

4. ครูอธิบายประกอบส่ืออิเล็กทรอนิกส์สไลด์ เก่ียวกบัความหมายของกระบวนการทางประชา
สังคม 



5. ครูใชว้ธีิการบรรยายเก่ียวกบัความหมายและความส าคญัของกระบวนการทางประชา
สังคม องคป์ระกอบของกระบวนการทางประชาสังคม และ การเรียนรู้เพศศึกษารอบ
ดา้นในสถานศึกษา 

6. ครูใหน้กัศึกษารวมกลุ่ม 4 กลุ่มศึกษาตามหวัขอ้ต่อไปน้ี จากหนงัสือเรียน  หน่วยท่ี 4 
    กลุ่มท่ี 1   เพศกบักระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

กลุ่มท่ี 2   ค่านิยมทางเพศในสังคมไทย 

กลุ่มท่ี 3   พฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย 

กลุ่มท่ี 4   ค่านิยมทางเพศตามสังคมและวฒันธรรมตะวนัตก 

7. นกัศึกษาร่วมกนัศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เน้ือหาบทเรียนจากเน้ือหาความรู้ในหน่วย
ท่ี 4  

8. นกัศึกษาแต่ละกลุ่มออกมาสรุปบทเรียนใหก้ลุ่มอ่ืนๆฟัง พร้อมตอบขอ้ซกัถาม 
9. ครูเพิ่มเติมเน้ือหาท่ีแต่ละกลุ่มสรุป พร้อมอธิบายเพิ่มเติม 
10. นกัศึกษาปฏิบติักิจกรรมในใบปฏิบติักิจกรรมท่ี 4-1 เร่ือง พฤติกรรมทางเพศ 

ใบปฏิบติักิจกรรมท่ี 4-2 เร่ือง ส่ิงท่ีนกัเรียนพึงรู้และปฏิบติัได ้ 
 ใบปฏิบติักิจกรรมท่ี 4-3 เร่ือง ขอ้ควรปฏิบติัและส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 

                                     ในการปฏิบติัตนเพื่อการสร้างสัมพนัธ์ภาพทางเพศ 
 ใบปฏิบติักิจกรรมท่ี 4-4 เร่ือง การมีส่วนร่วมป้องกนัปัญหาทางเพศกบัชุมชนของ   
                                      นกัศึกษา 
11.นกัศึกษาและครูศึกษาและหาค าตอบร่วมกนั 

              3.ข้ันสรุป  
1.นกัศึกษาและครูร่วมกนัสรุปเน้ือหาบทเรียนและอธิบายเพิ่มเติมโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์

สไลด์อีกคร้ัง 
2.นกัศึกษาบนัทึกผลการเรียนรู้ 

              4.ขั้นประเมินผล   
1.นกัศึกษาทุกคนท าค าถามทา้ยบทและแบบทดสอบหลงัเรียน 
2.ครูและนกัศึกษาร่วมกนัเฉลยค าถามทา้ยบทและแบบทดสอบหลงัเรียน 

                             3.นกัศกึษาบนัทกึผลการเรียนรู้               

 



6. ส่ือการเรียนรู้ : 
1. เน้ือหาความรู้ หน่วยท่ี 4 ในหนงัสือการพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม 

2. ค าถามทา้ยบท หน่วยท่ี 4 ตอนท่ี 1 ,2 และ 3  

3. ใบปฏิบติักิจกรรมหน่วยท่ี 4 

4. ใบมอบหมายงานหน่วยท่ี 4 

7. การวดัและประเมินผล 

วธีิวดั 

5. ตรวจผลงาน 
6. สังเกต 
เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

11. ค าถามทา้ยบท หน่วยท่ี 4 ตอนท่ี 1 ,2 และ 3 
12. ใบปฏิบติักิจกรรมหน่วยท่ี 4 
13. ใบมอบหมายงานหน่วยท่ี 4 
4.  แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

เกณฑ์การวดัและประเมินผล 

3. ผลงานใชก้ารผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 50 
4. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ์ยา่งนอ้ย 3 ขอ้ ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. บันทกึหลงัสอน  

 ผลการสอนโดยภาพรวม 

  ผลท่ีเกิดกบันกัเรียน 

………………………………………………………....................................................................... 

………………………………………………………...................................................................... 

  ผลท่ีเกิดจากการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 

………………………………………………………....................................................................... 

………………………………………………………....................................................................... 

ปัญหา / อุปสรรค 

……………………………………………………….........................................................................

. 

………………………………………………………....................................................................... 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ปัญหาและพฒันา 

………………………………………………………......................................................................... 

 

 

 

 

 

 



 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่5 

รายวชิา การพฒันาทกัษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม  

รหัสวชิา 20007101 

สอนคร้ังที่ 8-9 

ช่ือหน่วยการเรียน  

การมีส่วนร่วมเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้สารเสพติด 

คาบรวม  

6 คาบ 

 
1. สาระส าคัญ 

 ปัญหาสารเสพติดให้โทษ มิใช่เพียงแต่เป็นปัญหาในระดบัทอ้งถ่ินเท่านั้น แต่เป็นปัญหาท่ีเป็น

ปัญหาในระดบัประเทศ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสารเสพติด การมี

ส่วนร่วม กบัหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นแนวทางส าคญั แนวทางหน่ึง 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

2.1  จุดประสงค์ทัว่ไป 

รู้และเขา้ใจเก่ียวกบั การมีส่วนร่วมเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้สารเสพติด 

 2.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1) พุทธิพสัิย 

1. ใหค้วามหมายการมีส่วนร่วม และหลกัส าคญัของการมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา
ได ้

2. บอกหลกัส าคญัของการมีส่วนร่วมได ้
3. ระบุเง่ือนไขของการมีส่วนร่วมได ้
4. วเิคราะห์หลกัในการหลีกเล่ียงและป้องกนัการติดส่ิงเสพยติ์ดได ้
5. อธิบายหลกัการของการบ าบดัรักษาโดยมีส่วนร่วมของชุมชนได ้

 2) ทกัษะพสัิย   

บริหารร่างกายตามแบบก าหนดได ้



 3) จิตพสัิย 

มีคุณลกัษณะตามแนวหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะประจ าหน่วย 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ สารเสพติด 
สาระการเรียนรู้ 

2. ความหมายการมีส่วนร่วม และหลกัส าคญัของการมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา 

3. หลกัส าคญัของการมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา 

4. สารเสพติด 

5. หลกัในการหลีกเล่ียงและป้องกนัการติดส่ิงเสพยติ์ด 

6. การบ าบดัรักษาโดยมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
5. กจิกรรมการเรียนรู้  
  1. ขั้นการน าเขา้สู่บทเรียน   

1. ครูและนกัศึกษาสนทนาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้สารเสพติด 
2. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยกล่าวถึงการมีส่วนร่วมเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้สารเสพติด

โดยสุ่มสอบถามนกัศึกษาแต่ละคน 
2. ขั้นการเรียนรู้  

1. ครูฉายส่ืออิเล็กทรอนิกส์สไลด์ประกอบการบรรยายเน้ือหาความรู้เก่ียวกบัการมีส่วนร่วม
เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้สารเสพติด 

2. ครูใหน้กัศึกษารวมกลุ่ม 4 กลุ่มศึกษาตามหวัขอ้ต่อไปน้ี จากหนงัสือเรียน  หน่วยท่ี 5 
    กลุ่มท่ี 1   หลกัส าคญัของการมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา 

กลุ่มท่ี 2   สารเสพติด 

กลุ่มท่ี 3   หลกัในการหลีกเล่ียงและป้องกนัการติดส่ิงเสพยติ์ด 

กลุ่มท่ี 4   การบ าบดัรักษาโดยมีส่วนร่วมของชุมชน 

                               3.นกัศกึษาร่วมกนัศกึษาและแลกเปลีย่นเรียนรู้ เนือ้หาบทเรียนจากเนือ้หาความรู้ในหนว่ยที่ 5  

    4.นกัศึกษาแต่ละกลุ่มออกมาสรุปบทเรียนใหก้ลุ่มอ่ืนๆฟัง พร้อมตอบขอ้ซกัถาม 



    5.ครูเพิ่มเติมเน้ือหาท่ีแต่ละกลุ่มสรุป พร้อมอธิบายเพิ่มเติม 
    6.นกัศึกษาปฏิบติักิจกรรมในใบปฏิบติักิจกรรมท่ี 5-1 เร่ือง พลเมืองดีในชุมชนของฉัน 

ใบปฏิบติักิจกรรมท่ี 5-2 เร่ือง แนวคิดในการป้องกนัสารเสพติด 
5. ข้ันสรุป  

1. นกัศึกษาและครูร่วมกนัสรุปเน้ือหาบทเรียนและอธิบายเพิ่มเติมโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์
สไลด์อีกคร้ัง 

2. นกัศึกษาบนัทึกผลการเรียนรู้ 
6. ขั้นประเมินผล   

1. นกัศึกษาทุกคนท าค าถามทา้ยบทและแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัเฉลยค าถามทา้ยบทและแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. นกัศึกษาบนัทึกผลการเรียนรู้ 

6. ส่ือการเรียนรู้ : 
1. เน้ือหาความรู้ หน่วยท่ี 5 ในหนงัสือการพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม 

2. ค าถามทา้ยบท หน่วยท่ี 5 ตอนท่ี 1 ,2 และ 3  

3. ใบปฏิบติักิจกรรมหน่วยท่ี 5 

4. ใบมอบหมายงานหน่วยท่ี 5 

7. การวดัและประเมินผล 

วธีิวดั 

1.ตรวจผลงาน 
2.สังเกต  ถาม  ตอบ 

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

1. ค าถามทา้ยบท หน่วยท่ี 5 ตอนท่ี 1 ,2 และ 3 
2. ใบปฏิบติักิจกรรมหน่วยท่ี 5 
3. ใบมอบหมายงานหน่วยท่ี 5 

4.  แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

 



เกณฑ์การวดัและประเมินผล 

1.ผลงานใชก้ารผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 50 
2.คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ์ยา่งนอ้ย 3 ขอ้ ข้ึนไป 

 

8. บันทกึหลงัสอน  

 ผลการสอนโดยภาพรวม 

  ผลท่ีเกิดกบันกัเรียน 

………………………………………………………..................................................................... 

………………………………………………………..................................................................... 

  ผลท่ีเกิดจากการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 

………………………………………………………...................................................................... 

………………………………………………………...................................................................... 

ปัญหา / อุปสรรค 

………………………………………………………...................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………. 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ปัญหาและพฒันา 

………………………………………………………....................................................................... 

 

 

 

 



 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่6 

รายวชิา การพฒันาทกัษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม  

รหัสวชิา 20007101 

สอนคร้ังที่ 10-11 

ช่ือหน่วยการเรียน  

สารเสพติด กบับทบาทการป้องกนัของประชาสังคม 

คาบรวม  

6 คาบ 

 
1. สาระส าคัญ 

 ปัญหายาเสพติดท่ีแพร่ระบาด และเพิ่มความรุนแรงไดข้ยายวงกวา้งมาสู่เด็กและเยาวชนท่ีเป็นก าลงั

ส าคญัของประเทศชาติอยา่งรวดเร็วนั้นแมว้า่รัฐบาลซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรงใน      การรักษาความ

สงบเรียบร้อยในพื้นท่ีต่างๆทัว่ทั้งประเทศไดใ้ชม้าตรการป้องกนัและปราบปรามอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด 

แต่การปราบปรามก็ยงัไม่ไดผ้ลตามเป้าหมายท่ีวางไวเ้ท่าท่ีควร การใหค้วามส าคญัองคก์ารภาคประชาชน ใน

ลกัษณะประชาคมเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงัโดยร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด ท่ีมุ่งเนน้ให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ ทั้งร่วมคิด ร่วมท า และร่วมติดตามประเมินผลดว้ยการผนึกก าลงัอยา่ง

สมานฉนัท ์สร้างความเขา้ใจ เอ้ืออาทรต่อกนั      โดยประชาคมมีบทบาทเขา้ร่วมจดัการ และ มีส่วนร่วมใน

การพฒันาตนเอง พฒันาทอ้งถ่ินของตนจะเป็นกระบวนการป้องกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

2.1  จุดประสงค์ทัว่ไป 

รู้และเขา้ใจเก่ียวกบั สารเสพติด กบับทบาทการป้องกนัของประชาสังคม 

 2.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1) พุทธิพสัิย 

1. วเิคราะห์สาเหตุของการติดยาเสพติดได ้



2. บอกการป้องกนัการติดยาเสพติดได ้
3. ระบุประชาสังคมกบับทบาทในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดได ้

 2) ทกัษะพสัิย   

 3) จิตพสัิย 

มีคุณลกัษณะตามแนวหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สมรรถนะประจ าหน่วย 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสารเสพติด กบับทบาทการป้องกนัของประชาสังคม 
4. สาระการเรียนรู้ 

 1. สาเหตุส าคญัท่ีท าให้ติดยาเสพติด 

   1.1. การติดยาทางกาย 
   1.2 การติดยาทางใจ 

2. การป้องกนัการติดยาเสพติด 

 3. ประชาสังคมกบับทบาทในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
  3.1 สร้างแนวคิดและก าหนดทิศทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

  3.2  แนวคิด และทิศทางในการบริหารจดัการ 

5. กจิกรรมในห้องเรียน 
1. ขั้นการน าเขา้สู่ 

1. นกัศึกษาและครูร่วมกนัทบทวนเน้ือหาและกิจกรรมท่ีปฏิบติัรวมทั้งขอ้คิดต่างๆ ท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้ในคร้ังท่ีแลว้ 

2. ครูน าเขา้สู่บทเรียน โดยสนทนาเก่ียวกบัการติดยาเสพติด 
3. ครูกล่าวถึง สาเหตุส าคญัท่ีท าใหติ้ดยาเสพติด 

4. ขั้นการเรียนรู้  
1. ครูฉายส่ืออิเล็กทรอนิกส์สไลด์ประกอบการบรรยายเน้ือหาทกัษะชีวติท่ีควรเรียนรู้  
2. ครูใชว้ธีิการบรรยาย เก่ียวกบั 



    1. สาเหตุส าคญัท่ีท าใหติ้ดยาเสพติด 

       1.1. การติดยาทางกาย 
       1.2 การติดยาทางใจ 

2. การป้องกนัการติดยาเสพติด 

    3. ประชาสังคมกบับทบาทในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
     3.1 สร้างแนวคิดและก าหนดทิศทางในการป้องกนัและแกไ้ข 

                                               ปัญหายาเสพติด 

     3.2  แนวคิด และทิศทางในการบริหารจดัการ 

3. ครูสอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัแนวคิดในการป้องกนัยาเสพติด พร้อมอธิบายเพิ่มเติม 
5. ข้ันสรุป  

1.ครูสรุปเน้ือหาบทเรียนและอธิบายเพิ่มเติมโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์สไลด์อีกคร้ัง 
6. ขั้นประเมินผล   

1. สุ่มนกัศึกษา ประมาณ 3-4 คน โดยใหน้กัศึกษาอธิบายผลการท ากิจกรรม และ                  
ผลการศึกษา 

2. นกัศึกษาทั้งหมด ท าค าถามทา้ยทา้ยบทท่ี 6 
3. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัเฉลยค าตอบ 
4. นกัศึกษาเปล่ียนชุดเพื่อปฏิบติักิจกรรมนอกห้องเรียน 

 
  
5. ส่ือการเรียนรู้ : 

1. เน้ือหาความรู้ หน่วยท่ี 6 ในหนงัสือการพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม 

2. ค าถามทา้ยบท หน่วยท่ี 6 ตอนท่ี 1 ,2 และ 3  

3. ใบปฏิบติักิจกรรมหน่วยท่ี 6 

4. ใบมอบหมายงานหน่วยท่ี 6 

 
 



6. การวดัและประเมินผล 

วธีิวดั 

1.ตรวจผลงาน 
2.สังเกต 

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

1.ค าถามทา้ยบท หน่วยท่ี 6 ตอนท่ี 1 ,2 และ 3 
2.ใบปฏิบติักิจกรรมหน่วยท่ี 6 
3.ใบมอบหมายงานหน่วยท่ี 6 

       4.  แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

7. บันทกึหลงัสอน  

 ผลการสอนโดยภาพรวม 

  ผลท่ีเกิดกบันกัเรียน 

………………………………………………………........................................................................ 

………………………………………………………......................................................................... 

  ผลท่ีเกิดจากการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 

………………………………………………………...................................................................... 

………………………………………………………....................................................................... 

ปัญหา / อุปสรรค 

………………………………………………………...................................................................... 

………………………………………………………...................................................................... 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ปัญหาและพฒันา 

………………………………………………………....................................................................... 



 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่7 

รายวชิา การพฒันาทกัษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม  

รหัสวชิา 20007101 

สอนคร้ังที่ 12-13 

ช่ือหน่วยการเรียน  

สารพิษ 

คาบรวม  

6 คาบ 

 
1. สาระส าคัญ 

 สหประชาชาตืได้รายงานว่ามีสารเคมีจ านวนมากประมาณกว่า 6 ลา้นชนิดเกิดข้ึนในโลกทั้งโดย

ธรรมชาติและโดยการสังเคราะห์ข้ึน และมีสารเคมีท่ีเป็นพิษต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อมทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม กว่า 60,000 ชนิด ท่ีเกิดจากการบริโภค การสัมผสัโดยตรงและหรือออกมากับของเสีย  ใน

กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมต่างๆ  เข้าสู่ส่ิงแวดล้อมและห่วงโซ่อาหาร ท่ีมนุษย์น ามาใช้ใน

ชีวติประจ าวนั พิษของสารเคมีจะส่งผลใหเ้กิดอนัตรายถึงชีวติ การเจบ็ป่วยอยา่งรุนแรงหรือเร้ือรัง 

 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

2.1  จุดประสงค์ทัว่ไป 

รู้และเขา้ใจเก่ียวกบั สารพิษ 

 2.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1) พุทธิพสัิย 

1. ใหค้วามหมายของสารพิษได ้
2. วเิคราะห์สารพิษประเภทต่างๆได ้
3. บอกเส้นทางการเขา้สู่ร่างกายของสารพิษได ้
4. ระบุประชาสังคมกบับทบาทในการป้องกนัสารพิษได ้

 



 2) ทกัษะพสัิย   

บริหารร่างกายตามแบบก าหนดได ้

 3) จิตพสัิย 

มีคุณลกัษณะตามแนวหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สมรรถนะประจ าหน่วย 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัสารพิษ 
4. สาระการเรียนรู้ 

 1. ความหมายของ สารพิษ 

2. ประเภทของสารพิษ 

 3. การเขา้สู่ร่างกายของสารพิษ 
 4. สารเคมีในชีวิตประจ าวนั 

 5. ประชาสังคมกบับทบาทในการป้องกนัสารพิษ 

5. กจิกรรมการเรียนรู้  
  1. ข้ันการน าเข้าสู่บทเรียน   

1.ครูและนกัศึกษาสนทนาเก่ียวกบัความหมายของ สารพิษ 
2.ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยกล่าวถึงความหมายของ สารพิษ โดยสุ่มสอบถาม
นกัศึกษาแต่ละคน 

              2. ขัน้การเรียนรู้  

1. ครูฉายส่ืออิเล็กทรอนิกส์สไลดป์ระกอบการบรรยายเน้ือหาความรู้เก่ียวกบัสารพิษ 
                                       2. ครูอธิบายประกอบส่ืออิเล็กทรอนิกส์สไลด์ เก่ียวกบัความหมายของสารพิษ 

  3. ครูใชว้ธีิการบรรยายเก่ียวกบัสารพิษ 
  4.ครูใหน้กัศึกษารวมกลุ่ม 4 กลุ่มศึกษาตามหวัขอ้ต่อไปน้ี จากหนงัสือเรียน  หน่วยท่ี 4 
 



    กลุ่มท่ี 1   ประเภทของสารพิษ 

กลุ่มท่ี 2   การเขา้สู่ร่างกายของสารพิษ 

กลุ่มท่ี 3   สารเคมีในชีวติประจ าวนั 

กลุ่มท่ี 4   ประชาสังคมกบับทบาทในการป้องกนัสารพิษ 

5. นกัศึกษาร่วมกนัศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เน้ือหาบทเรียนจากเน้ือหาความรู้ในหน่วย
ท่ี 7  

6. นกัศึกษาแต่ละกลุ่มออกมาสรุปบทเรียนใหก้ลุ่มอ่ืนๆฟัง พร้อมตอบขอ้ซกัถาม 
7. ครูเพิ่มเติมเน้ือหาท่ีแต่ละกลุ่มสรุป พร้อมอธิบายเพิ่มเติม 
8. นกัศึกษาปฏิบติักิจกรรมในใบปฏิบติักิจกรรมท่ี 7-1 เร่ือง ประเภทของสารพิษ 

ใบปฏิบติักิจกรรมท่ี 7-2 เร่ือง แผนยทุธศาสตร์การจดัการสารเคมีแห่งชาติ ฉบบัปัจจุบนั 
9. นกัศึกษาและครูศึกษาและหาค าตอบร่วมกนั 

3.ข้ันสรุป  
9. นกัศึกษาและครูร่วมกนัสรุปเน้ือหาบทเรียนและอธิบายเพิ่มเติมโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์

สไลด์อีกคร้ัง 
10. นกัศึกษาบนัทึกผลการเรียนรู้ 

4.ขั้นประเมินผล   
11. นกัศึกษาทุกคนท าค าถามทา้ยบทและแบบทดสอบหลงัเรียน 
12. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัเฉลยค าถามทา้ยบทและแบบทดสอบหลงัเรียน 
13. นกัศึกษาบนัทึกผลการเรียนรู้ 

5. ส่ือการเรียนรู้ : 
1. เน้ือหาความรู้ หน่วยท่ี 7 ในหนงัสือการพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม 

2. ค าถามทา้ยบท หน่วยท่ี 7 ตอนท่ี 1 ,2 และ 3  

3. ใบปฏิบติักิจกรรมหน่วยท่ี 7 

4. ใบมอบหมายงานหน่วยท่ี 7 

 

 



6. การวดัและประเมินผล 

วธีิวดั 

1.ตรวจผลงาน 
2.สังเกต 

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

1.ค าถามทา้ยบท หน่วยท่ี 7 ตอนท่ี 1 ,2 และ 3 
2.ใบปฏิบติักิจกรรมหน่วยท่ี 7 
3.ใบมอบหมายงานหน่วยท่ี 7 

        4.  แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

7. บันทกึหลงัสอน  

 ผลการสอนโดยภาพรวม 

  ผลท่ีเกิดกบันกัเรียน 

………………………………………………………...................................................................... 

  ผลท่ีเกิดจากการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 

………………………………………………………......................................................................... 

ปัญหา / อุปสรรค 

………………………………………………………........................................................................ 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ปัญหาและพฒันา 

………………………………………………………....................................................................... 

………………………………………………………....................................................................... 

 



 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่8 

รายวชิา การพฒันาทกัษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม  

รหัสวชิา 20007101 

สอนคร้ังที่ 14-15 

ช่ือหน่วยการเรียน  

อุบติัภยั 

คาบรวม  

6 คาบ 

 
1. สาระส าคัญ 

 ปัจจุบนัอุบติัภยัไดก้ลายเป็นปัญหาส าคญัของประเทศ  โดยในแต่ละปีมีผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ ทุพพล

ภาพ เสียชีวติและทรัพยสิ์นจ านวนมาก ไม่วา่จะเป็นอุบติัภยัจาก การท างาน หรืออุบติัภยัท่ีเกิดข้ึนภายในบา้น

ในสถานศึกษา หรือในชุมชน  แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขอุบติัภยัและบทบาทของประชาสังคมกบัใน

การป้องกนัอุบติัภยัท่ีเกิด จึงมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ 

 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

2.1  จุดประสงค์ทัว่ไป 

รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัอุบติัภยั 

 2.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1) พุทธิพสัิย 

1. ใหค้วามหมายท่ีสอดคลอ้งกนัของ อุบติัภยัและอุบติัเหตุ ได ้
2. บอกสถานการณ์เส่ียงต่อการเกิดอุบติัภยัในสถานศึกษาได ้
3. วเิคราะห์แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขอุบติัภยัในโรงเรียนและชุมชนได ้
4. ระบุวธีิปฏิบติัเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุในการท างานได ้
5. อธิบายประชาสังคมกบับทบาทในการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างานได ้

 



 2) ทกัษะพสัิย   

 3) จิตพสัิย 

มีคุณลกัษณะตามแนวหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สมรรถนะประจ าหน่วย 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัอุบติัภยั 
2. แสดงความรู้เร่ืองเคร่ืองหมายความปลอดภยั 

4. สาระการเรียนรู้ 

 1. ความหมายของค าวา่ อุบติัเหตุ 

 2. สถานการณ์เส่ียงต่อการเกิดอุบติัภยัในโรงเรียน 

 3. สถานการณ์เกิดอุบติัภยัในชุมชน 
 4. ผลกระทบจากพฤติกรรมเส่ียงของบุคคลท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ 

 5. แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขอุบติัภยัในโรงเรียนและชุมชน 

 6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสาเหตุและความปลอดภยัในการท างาน 

 7. วธีิปฏิบติัเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุในการท างาน 

 8. ประชาสังคมกบับทบาทในการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างาน 

 

5. กจิกรรมการเรียนรู้  
  1. ข้ันการน าเข้าสู่บทเรียน   
                                    1.ครูและนกัศกึษาสนทนาเก่ียวกบั อบุตัเิหต ุ

 2.ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยกล่าวถึงอุบติัเหตุในมุมมองของนกัศึกษา โดยสุ่มสอบถาม
นกัศึกษาแต่ละคน 



        3.ครูกล่าวถึงสถานการณ์เส่ียงต่อการเกิดอุบติัภยัในวทิยาลยัฯวา่มีอะไรบา้ง โดยครูสรุป
จากค าตอบของนกัศึกษา 

7. ขั้นการเรียนรู้  
1. ครูฉายส่ืออิเล็กทรอนิกส์สไลด์ประกอบการบรรยายเน้ือหาความรู้เก่ียวกบัสถานการณ์เกิด

อุบติัภยัในชุมชน 
2. ครูอธิบายประกอบส่ืออิเล็กทรอนิกส์สไลด์ เก่ียวกบัสถานการณ์เกิดอุบติัภยัในชุมชน 
3. ครูใชว้ธีิการบรรยายเก่ียวกบัผลกระทบจากพฤติกรรมเส่ียงของบุคคลท่ีส่งผลต่อการเกิด

อุบติัเหตุ 
4. ครูใหน้กัศึกษารวมกลุ่ม 4 กลุ่มศึกษาตามหวัขอ้ต่อไปน้ี จากหนงัสือเรียน  หน่วยท่ี 8 

    กลุ่มท่ี 1   แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขอุบติัภยัในโรงเรียนและชุมชน 

กลุ่มท่ี 2   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสาเหตุและความปลอดภยั 

              ในการท างาน 

กลุ่มท่ี 3   วธีิปฏิบติัเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุในการท างาน 

กลุ่มท่ี 4   ประชาสังคมกบับทบาทในการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างาน 

5. นกัศึกษาร่วมกนัศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เน้ือหาบทเรียนจากเน้ือหาความรู้ในหน่วย
ท่ี 8  

6. นกัศึกษาแต่ละกลุ่มออกมาสรุปบทเรียนใหก้ลุ่มอ่ืนๆฟัง พร้อมตอบขอ้ซกัถาม 
7. ครูเพิ่มเติมเน้ือหาท่ีแต่ละกลุ่มสรุป พร้อมอธิบายเพิ่มเติม 
8. นกัศึกษาปฏิบติักิจกรรมในใบปฏิบติักิจกรรมท่ี 8-1 เร่ือง แสดงความรู้เก่ียวกบัเคร่ือง

หมายความปลอดภยั แบบเคร่ืองหมายหา้ม 
9. นกัศึกษาปฏิบติักิจกรรมในใบปฏิบติักิจกรรมท่ี 8-2 เร่ือง แสดงความรู้เก่ียวกบัเคร่ือง

หมายความปลอดภยั แบบเคร่ืองหมายบงัคบั 
10. นกัศึกษาปฏิบติักิจกรรมในใบปฏิบติักิจกรรมท่ี 8-3 เร่ือง แสดงความรู้เก่ียวกบัเคร่ือง

หมายความปลอดภยั แบบเคร่ืองหมายเตือน 
11. นกัศึกษาปฏิบติักิจกรรมในใบปฏิบติักิจกรรมท่ี 8-4 เร่ือง แสดงความรู้เก่ียวกบัเคร่ือง

หมายความปลอดภยั แบบเคร่ืองหมายความปลอดภยัและป้องกนัอคัคีภยั 
8. ข้ันสรุป  

1. นกัศึกษาและครูร่วมกนัสรุปเน้ือหาบทเรียนและอธิบายเพิ่มเติมโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์
สไลด์อีกคร้ัง 



2. นกัศึกษาบนัทึกผลการเรียนรู้ 
9. ขั้นประเมินผล   

1. นกัศึกษาทุกคนท าค าถามทา้ยบทและแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัเฉลยค าถามทา้ยบทและแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. นกัศึกษาบนัทึกผลการเรียนรู้ 

 
5. ส่ือการเรียนรู้ : 

1. เน้ือหาความรู้ หน่วยท่ี 8 ในหนงัสือการพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม 

2. ค าถามทา้ยบท หน่วยท่ี 8 ตอนท่ี 1 ,2 และ 3  

3. ใบปฏิบติักิจกรรมหน่วยท่ี 8 

4. ใบมอบหมายงานหน่วยท่ี 8 

 
6. การวดัและประเมินผล 

วธีิวดั 

1.ตรวจผลงาน 
2.สังเกต 

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

1.ค าถามทา้ยบท หน่วยท่ี 8 ตอนท่ี 1 ,2 และ 3 
               2.ใบปฏิบติักิจกรรมหน่วยท่ี 8 
                 3.ใบมอบหมายงานหน่วยท่ี 8 

4.  แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

 

 
 
 
 



7. บันทกึหลงัสอน  

 ผลการสอนโดยภาพรวม 

  ผลท่ีเกิดกบันกัเรียน 

………………………………………………………......................................................................... 

………………………………………………………........................................................................ 

  ผลท่ีเกิดจากการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 

………………………………………………………........................................................................ 

………………………………………………………....................................................................... 

ปัญหา / อุปสรรค 

………………………………………………………...................................................................... 

………………………………………………………...................................................................... 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ปัญหาและพฒันา 

………………………………………………………......................................................................... 

………………………………………………………......................................................................... 

 

 

 

 

 

 



 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่9 

รายวชิา การพฒันาทกัษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม  

รหัสวชิา 20007101 

สอนคร้ังที่ 16-17 

ช่ือหน่วยการเรียน  

การส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน 

คาบรวม  

6  คาบ 

 
1. สาระส าคัญ 

  การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนของบุคคลในชุมชนตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกคนในชุมชน เพื่อ

น าไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพท่ีดีของคนในชุมชน และสังคมโดยส่วนรวม กิจกรรมการรวมพลงัสร้าง

สุขภาพใหป้ระชาชนรู้และตระหนกัใส่ใจในการสร้างสุขภาพเป็นการพฒันาสุขภาพของประชาชน ไม่

เพียงแต่หน่วยงานในระบบสุขภาพเท่านั้น หน่วยงานเอกชน องคก์รทอ้งถ่ิน องคชุ์มชน ตอ้งเขา้มามีส่วน

ร่วมในการคิดและบริหารจดัการสุขภาพร่วมกนั  

 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

2.1  จุดประสงค์ทัว่ไป 

รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน 

 2.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1) พุทธิพสัิย 

1. ใหค้วามหมายของชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคได้ 
2. บอกปัจจยัท่ีท าใหชุ้มชนมีสุขภาพดีได ้
3. ระบุบทบาทและความส าคญัของวยัรุ่นต่อการพฒันางานสาธารณสุขชุมชนได้ 
4. วเิคราะห์บทบาทบางส่วนของวยัรุ่นต่อการพฒันางานสาธารณสุขชุมชนได ้
5. อธิบายการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนได ้



 2) ทกัษะพสัิย   

 3) จิตพสัิย 

มีคุณลกัษณะตามแนวหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สมรรถนะประจ าหน่วย 

1. แสดงความรู้การส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน 
2. บริหารร่างกายก่อนออกก าลงักาย แบบคู่ ตามแบบท่ีก าหนด 

4. สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 

2. งานสาธารณสุขชุมชน 

3. ระบบสุขภาพภาคประชาชน 

4. บทบาทและความส าคญัของวยัรุ่นต่อการพฒันางานสาธารณสุขชุมชน 

5. แนวทางและรูปแบบในการเขา้ร่วมสร้างเสริมพฒันางานสาธารณสุขชุมชนของวยัรุ่น 

6. การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

7. บทบาทของการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมและพฒันาสุขภาพของบุคคลในชุมชน 

 
5. กจิกรรมการเรียนรู้  
  กจิกรรมในห้องเรียน 
  1. ข้ันการน าเข้าสู่บทเรียน   

1. ครูน าเขา้สู่เน้ือหาบทเรียนเร่ือง ความหมายของชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกนัโรค 

2. ศึกษาแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม 
2.ขั้นการเรียนรู้  



1. ครูฉายส่ืออิเล็กทรอนิกส์สไลดป์ระกอบการบรรยายเน้ือหาความรู้เก่ียวกบังานสาธารณสุข
ชุมชน 
2. ครูอธิบายประกอบส่ืออิเล็กทรอนิกส์สไลด์ เก่ียวกบังานสาธารณสุขชุมชน 
3. ครูอธิบายเพิ่มเติม เร่ือง ระบบสุขภาพภาคประชาชน 
4. ครูใหน้กัศึกษารวมกลุ่ม 4 กลุ่มศึกษาตามหวัขอ้ต่อไปน้ี จากหนงัสือเรียน  หน่วยท่ี 9 

    กลุ่มท่ี 1   บทบาทและความส าคญัของวยัรุ่นต่อการพฒันางาน     

                                               สาธารณสุขชุมชน 

กลุ่มท่ี 2   แนวทางและรูปแบบในการเขา้ร่วมสร้างเสริมพฒันางาน 

             สาธารณสุขชุมชนของวยัรุ่น 

กลุ่มท่ี 3   การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

กลุ่มท่ี 4   บทบาทของการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมและพฒันาสุขภาพ 

             ของบุคคลในชุมชน 

5.นกัศึกษาร่วมกนัศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เน้ือหาบทเรียนจากเน้ือหาความรู้ในหน่วยท่ี 9  
6.นกัศึกษาแต่ละกลุ่มออกมาสรุปบทเรียนใหก้ลุ่มอ่ืนๆฟัง พร้อมตอบขอ้ซกัถาม 
7.ครูเพิ่มเติมเน้ือหาท่ีแต่ละกลุ่มสรุป พร้อมอธิบายเพิ่มเติม 

10. ข้ันสรุป  
1.นกัศึกษาและครูร่วมกนัสรุปเน้ือหาบทเรียนและอธิบายเพิ่มเติมโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์
สไลด์อีกคร้ัง 
2.นกัศึกษาบนัทึกผลการเรียนรู้ 

11. ขั้นประเมินผล   
1.นกัศึกษาทุกคนท าค าถามทา้ยบทและแบบทดสอบหลงัเรียน 
2.ครูและนกัศึกษาร่วมกนัเฉลยค าถามทา้ยบทและแบบทดสอบหลงัเรียน 

 3.นกัศึกษาบนัทึกผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 กจิกรรมในห้องเรียน  
  1. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1.1 ครูกล่าวถึงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน ท่ีจะใหน้กัศึกษาปฏิบติั 

1.2 ครูช้ีแจงการปฏิบติักิจกรรในใบปฏิบติักิจกรรมท่ี 9-1 วา่งานช้ินน้ีเป็นงานกลุ่ม 

นกัศึกษารวมกลุ่มกนัตามความสมคัรใจ 4-6 คน โดยศึกษาเน้ือหาสาระในหน่วยท่ี 9 พร้อม

ร่วมกนัระดมสมองน าเสนอแนวคิดของกลุ่มตนเองในการส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบั

ชุมชน         

2. ขั้นการเรียนรู้ 
2.1 นกัศึกษาระดมสมองเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2.2 ครูช้ีแจงการปฏิบติักิจกรรในใบปฏิบติักิจกรรมท่ี 9-2 วา่ งานช้ินน้ีเป็นงานบุคคล 

นกัศึกษา ศึกษาเน้ือหาสาระในหน่วยท่ี 9 แลว้ท าแผนผงัความคิด 

2.2 นกัศึกษาและครูร่วมกนัวิพากษป์ระเด็นท่ีศึกษา 

2.3 เม่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้แลว้ ครูอนุญาตใหน้กัศึกษาเลือกเล่นกีฬาท่ีตนเองสนใจ    จนเกือบ
หมดเวลา 

            3.ข้ันสรุป 
3.1 ครูใหน้กัศึกษา เขา้แถวเป็นคร่ึงวงกลม พร้อมกล่าวสรุปถึง กีฬาท่ีนกัเรียนชอบเล่นมากท่ีสุด 

 3.2 ครูกล่าวถึงกีฬาประเภทต่างๆเพื่อใหน้กัศึกษาเลือกเล่นเพื่อพฒันาสุขภาพตนเอง 

 3.3 นกัศึกษาเล่นกีฬาท่ีตนเองชอบ 

4. ขั้นประเมินผล 

 4.1 ครูสุ่มถามนกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

 4.2 นกัศึกษาบนัทึกและจดจ าผลการเรียนรู้ 

 4.3 ครูประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนทั้งชั้นเรียน 

 

 



5. ส่ือการเรียนรู้ : 
1. เน้ือหาความรู้ หน่วยท่ี 9 ในหนงัสือการพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม 

2. ค าถามทา้ยบท หน่วยท่ี 9 ตอนท่ี 1 ,2 และ 3  

3. ใบปฏิบติักิจกรรมหน่วยท่ี 9 

4. ใบมอบหมายงานหน่วยท่ี 9 

6. การวดัและประเมินผล 

วธีิวดั 

1.ตรวจผลงาน 
2.สังเกต 

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

               1. ค  าถามทา้ยบท หน่วยท่ี 9 ตอนท่ี 1 ,2 และ 3 
  2.ใบปฏิบติักิจกรรมหน่วยท่ี 9 
  3.ใบมอบหมายงานหน่วยท่ี 9 

         4. แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 



7. บันทกึหลงัสอน  

 ผลการสอนโดยภาพรวม 

  ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา 

………………………………………………………......................................................................... 

………………………………………………………......................................................................... 

  ผลท่ีเกิดจากการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 

………………………………………………………......................................................................... 

………………………………………………………......................................................................... 

ปัญหา / อุปสรรค 

……………………………………………………….........................................................................

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

……………………………………………………….........................................................................

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

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ปัญหาและพฒันา 

……………………………………………………….........................................................................

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

……………………………………………………….........................................................................

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


