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แผนการสอน 

รายวชิา  การจัดระเบียบชีวติเพ่ือความสุข 
รหัสวชิา  10006106 

 
จุดประสงค์รายวชิา 
1. เพื่อใหเ้ขา้ใจในหลกัการ กระบวนการและวางแผนส่งเสริมสุขภาพตามพฒันาการของตนเองและครอบครัว 
2. เพื่อใหส้ามารถป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การใชย้า สารเสพติด ส่ือ 
และความรุนแรง 
3. เพื่อใหส้ามารถเลือกใชร้ะบบบริการสุขภาพ 
4. เพื่อใหมี้ทกัษะการปฐมพยาบาล 
5. เพื่อใหต้ระหนกัในแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมและปลอดภยั 
 
สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ กระบวนการ และวางแผนส่งเสริมสุขภาพ 
2. วเิคราะห์ปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 
3. วางแผนป้องกนัอนัตรายจาก อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การใชย้า สารเสพติด ส่ือและความรุนแรง 
4. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 
5. ปฏิบติัโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับ สุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพของตนเองและครอบครัวเพื่อป้องกัน
ผลกระทบจากการขาดการออกก าลงักายและการรับประทานอาหารท่ีไม่เหมาะสม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
พฤติกรรมทางเพศท่ีส่งผลต่อสุขภาวะทางเพศและโรคเอดส์โดยค านึงถึงบริบทของสังคม การหลีกเล่ียงและป้องกนั
อนัตรายจากส่ิงเสพติดและอุบติัเหตุ ปฏิบติัการปฐมพยาบาลจากอนัตรายในชีวิตประจ าวนั การเตรียมการเพื่อรับมือ
กบัภยัธรรมชาติและภยัพิบติั การใชย้า สารเสพติด ส่ือและความรุนแรง การใชร้ะบบบริการทางสุขภาพ เพื่อน าไปสู่
การสร้างเสริมสุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวติดว้ยวถีิชีวติท่ีพอเพียง 
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หน่วยการเรียน 
รหัส  10006106 

วชิา  การจัดระเบียบชีวติเพ่ือความสุข 
จ านวน  1  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 

บทที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
1 สุขบญัญติัแห่งชาติ  
2 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  
3 พฤติกรรมทางเพศท่ีส่งผลต่อสุขภาวะทางเพศและโรคเอดส์  
4 การหลีกเล่ียง การป้องกนั และการรับมือกบัส่ิงเสพติดและ

อุบติัเหตุ 
 

5 การปฐมพยาบาลจากอนัตรายในชีวติประจ าวนัและการใชย้า  
6 การเตรียมการเพื่อรับมือกบัภยัธรรมชาติและภยัพิบติั  
7 
8 

การหลีกเล่ียง การป้องกนั และการรับมือกบัส่ือและความรุนแรง
การใชร้ะบบบริการสุขภาพเพื่อสร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ
ดว้ยวถีิชีวติท่ีพอเพียง 
 

 

 สอบปลายภาคเรียน  
 รวม  
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หน่วยที ่1 สุขบญัญติัแห่งชาติ 
 
เร่ือง สุขบญัญติัแห่งชาติ                    
 
สาระส าคัญ สุขบญัญติัแห่งชาติคือขอ้ก าหนดท่ีเด็ก เยาวชน และประชาชน ควรน าไปปฏิบติัจนติดเป็นนิสัย 
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีให้แก่ตนเองและครอบครัว นอกจากสุขบญัญติัแห่งชาติแล้ว ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อ
สุขภาพคือ การออกก าลงักาย และการรับประทานท่ีเหมาะสม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นส่ิงส าคญัตามแผนการส่งเสริม
สุขภาพท่ีทุกคนควรปฏิบติัเพื่อสุขภาพท่ีดีทั้งร่างกาย จิตใจ  
 
สาระการเรียนรู้ 
1. ความส าคญัของสุขบญัญติัท่ีเสริมสร้างสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
2. ความส าคญัและผลกระทบจากการขาดการอกก าลงักาย 
3. ผลกระทบจากการรับประทานอาหารท่ีไม่เหมาะสม 
4. หลกัการ กระบวนการ และการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ 
5. ปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. บอกความส าคญัของสุขบญัญติัท่ีเสริมสร้างสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ 
2. ตระหนกัถึงความส าคญัและผลกระทบจากการขาดการอกก าลงักาย 
3. เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และหลีกเล่ียงอาหารท่ีไม่เหมาะสมได ้
4. มีความเขา้ใจในหลกัการ กระบวนการ และการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ 
5. บอกปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพและน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 
กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ทดสอบความรู้พื้นฐาน 
 - ความรู้เบ้ืองตน้ของสุขบญัญติัแห่งชาติ อาหารหลกั 5 หมู่ โทษของการขาดการออกก าลงักาย 
2. อธิบายเน้ือหาในการเรียน 
 - มอบหมายใหน้กัเรียนอ่านบทเรียนล่วงหนา้แลว้ซกัถามเพื่อตรวจสอบวา่นกัเรียนไดอ่้านมาหรือไม่ 

- ใช ้Mind Map หรือแผนท่ีความคิด อธิบายความส าคญัของสุขบญัญติัแห่งชาติ  ผลการทบจากการขาดการ
ออกก าลงักายและการรับประทานอาหารท่ีไม่เหมาะสม หลกัการ กระบวนการ และการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ 
และปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลต่อกระทบต่อสุขภาพ 
3. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มและศึกษาเร่ืองสุขบญัญติั 10 ประการ แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกสุขบญัญติัมา 1 ประการแลว้ส่ง
ตวัแทนอภิปรายถึงแนวทางการปฏิบติั ผลกระทบหากละเลยไม่ปฏิบติั พร้อมสาธิตวธีิการปฏิบติัหนา้ชั้นเรียน เช่น 
สุขบญัญติัประการท่ี 3 สาธิตวธีิการลา้งมือท่ีถูกตอ้ง 7 ขั้นตอน เป็นตน้  

    - ผูส้อนสรุปหลงัจากการน าเสนอของตวัแทนแต่ละกลุ่ม 
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4. การท าแบบทดสอบ 
5. การเตรียมความพร้อมคร้ังต่อไป 

    - ใหน้กัเรียนทุกคนอ่านหนงัสือมาเรียนคร้ังต่อไปมาล่วงหนา้ 
  
ส่ือและแหล่งความรู้ 
1. หนงัสือ การจดัระเบียบชีวติเพื่อความสุข ของบริษทั พฒันาวชิาการ (2535) จ ากดั 
2. หนงัสือ ต าราเอกสารอา้งอิง หรือคน้ควา้เพิ่มเติมในหอ้งสมุด 
3. Mind Map หรือแผนท่ีความคิดหัวข้อต่าง ๆ  
 
การประเมินและเคร่ืองมือ 
1. พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
2. กิจกรรมในชั้นเรียน 
3. ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท และแบบประเมินการเรียนรู้ทา้ยบท 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 5 คะแนน) 
พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
     1. ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้นต่อการ
เรียนอยา่งเตม็ท่ี 
     2. ความรับผิดชอบในการเรียนและกิจกรรม เช่น ตั้งใจเรียน 
น าหนังสือมาเรียนทุกคร้ัง เขา้เรียนตรงต่อเวลา มีความพร้อม
โดยการอ่านบทเรียนมาก่อน แต่งกายถูกระเบียบ ท างานและ 
กิจกรรมท่ีไดรั้บหมอบหมายอยา่งดีมีประสิทธิภาพ 
     3. การมีส่วนร่วมในการเรียน และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
เช่น ซกัถาม ตอบค าถาม เสนอความคิดเห็น  

 

รวมคะแนน  
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 5 คะแนน) 
กิจกรรมในชั้นเรียน 
1. การแสดงความคิดเห็น เช่น การน าเสนอ ซกัถาม แลกเปล่ียน
ความรู้ 
2. ความคิดสร้างสรรค ์เช่น การเสนอแนะแนวทางการปฏิบติัตน
ตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติ 

 

รวมคะแนน  
ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท และแบบประเมินการ
เรียนรู้ทา้ยบท 
ใหค้ะแนนตามผลงานและแบบประเมิน 

 

รวมคะแนน  
  
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ    
      ปรับปรุง พอใช้  ดี ดีมาก 
1. พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
  ช่วงคะแนน     0-6   7-9           10-12 13-15 
2. กิจกรรมในชั้นเรียน 
  ช่วงคะแนน        0-4           5-7 8-10 
3. ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท  
 และแบบประเมินการเรียนรู้ทา้ยบท 
  ช่วงคะแนน (ตามความเหมาะสม) 
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หน่วยที ่2 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 
เร่ือง โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ        
 
สาระส าคัญ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เป็นส่ิงท่ีไม่มีใครอยากให้เกิดข้ึน เพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย 
ท าใหก้ารท างานของร่างกายเสียไป หรืออาจท าใหเ้กิดอนัตรายถึงชีวติ ทั้งการบาดเจบ็ ความพิการ ฯลฯ การศึกษาถึง
สาเหตุ ลกัษณะอาการ และการป้องกนัโรคต่าง ๆ ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อจึงถือเป็นส่ิงส าคญั เพื่อน าไปปรับใช้
ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองและครอบครัวใหแ้ขง็แรง ปลอดภยัห่างไกลจากโรคต่าง ๆ 
 
สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายและสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อ 
2. โรคติดต่อ ลกัษณะอาการ และการป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคติดต่อ 
3. ความหมายและสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อ 
4. โรคไม่ติดต่อ ลกัษณะอาการ และการป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคไม่ติดต่อ 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. บอกความหมายและสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อได ้
2. บอกช่ือโรคติดต่อ ลกัษณะอาการ และวธีิการปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดโรคติดต่อ 
3. บอกความหมายและสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อได ้
4. บอกช่ือโรคไม่ติดต่อ ลกัษณะอาการ และวธีิการปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคไม่ติดต่อ 
5. ปฏิบติัตนในการดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและครอบครัวเพื่อปราศจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได ้
 
กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ทดสอบความรู้พื้นฐาน 
 - ความรู้เบ้ืองตน้ของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
2. อธิบายเน้ือหาในการเรียน 
 - มอบหมายใหน้กัเรียนอ่านบทเรียนล่วงหนา้แลว้ซกัถามเพื่อตรวจสอบวา่นกัเรียนไดอ่้านมาหรือไม่ 

- น าภาพสไลดผ์ูป่้วยโรคต่าง ๆ ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจลกัษณะอาการ พร้อมอธิบาย  
3. ใหน้กัเรียนแต่ละคนท า Mind Map หรือแผนท่ีความคิด โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อท่ีนกัเรียนสนใจมาอยา่งละ 1 
โรค โดยอธิบายถึงลกัษณะอาการ สาเหตุการเกิดโรค การป้องกนั การหลีกเล่ียง เพื่อไม่ใหเ้กิดโรคนั้น ๆ 

    - ผูส้อนคดัเลือกผลงานท่ีน่าสนใจมายกตวัอย่างหน้าชั้นเรียน และสรุปเน้ือหาเก่ียวกบัการป้องกัน
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อโดยรวม 
4. การท าแบบทดสอบ 
5. การเตรียมความพร้อมคร้ังต่อไป 

    - ใหน้กัเรียนทุกคนอ่านหนงัสือมาเรียนคร้ังต่อไปมาล่วงหนา้ 
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ส่ือและแหล่งความรู้ 
1. หนงัสือ การจดัระเบียบชีวติเพื่อความสุข ของบริษทั พฒันาวชิาการ (2535) จ ากดั 
2. หนงัสือ ต าราเอกสารอา้งอิง หรือคน้ควา้เพิ่มเติมในหอ้งสมุด 
3. ภาพสไลดผ์ูป่้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  
 
การประเมินและเคร่ืองมือ 
1. พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
2. กิจกรรมในชั้นเรียน 
3. ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท และแบบประเมินการเรียนรู้ทา้ยบท 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 5 คะแนน) 
พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
     1. ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้นต่อการ
เรียนอยา่งเตม็ท่ี 
     2. ความรับผิดชอบในการเรียนและกิจกรรม เช่น ตั้งใจเรียน 
น าหนังสือมาเรียนทุกคร้ัง เขา้เรียนตรงต่อเวลา มีความพร้อม
โดยการอ่านบทเรียนมาก่อน แต่งกายถูกระเบียบ ท างานและ 
กิจกรรมท่ีไดรั้บหมอบหมายอยา่งดีมีประสิทธิภาพ 
     3. การมีส่วนร่วมในการเรียน และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
เช่น ซกัถาม ตอบค าถาม เสนอความคิดเห็น  

 

รวมคะแนน  
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 5 คะแนน) 
กิจกรรมในชั้นเรียน 
1. การแสดงความคิดเห็น เช่น การน าเสนอ ซกัถาม แลกเปล่ียน
ความรู้ 
2. ความคิดสร้างสรรค ์เช่น การเสนอวธีิปฏิบติัตนเพื่อป้องกนั
การเกิดโรคต่าง ๆ 

 

รวมคะแนน  
ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท และแบบประเมินการ
เรียนรู้ทา้ยบท 
ใหค้ะแนนตามผลงานและแบบประเมิน 

 

รวมคะแนน  
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ    
      ปรับปรุง พอใช้  ดี ดีมาก 
 1. พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
  ช่วงคะแนน     0-6   7-9           10-12 13-15 
 2. กิจกรรมในชั้นเรียน 
  ช่วงคะแนน        0-4           5-7 8-10 
 3. ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท  
 และแบบประเมินการเรียนรู้ทา้ยบท 
  ช่วงคะแนน (ตามความเหมาะสม) 
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หน่วยที ่3 พฤติกรรมทางเพศท่ีส่งผลต่อสุขภาวะทางเพศและโรคเอดส์ 
 
เร่ือง พฤติกรรมทางเพศท่ีส่งผลต่อสุขภาวะทางเพศและโรคเอดส์     
 
สาระส าคัญ พฤติกรรมทางเพศของแต่ละบุคคลเป็นส่ิงท่ีจะส่งผลต่อสุขภาวะทางเพศ การท่ีจะมีสุขภาวะทางเพศท่ีดี 
หมายถึงการเดินสายกลาง โดยมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่สมรสในเวลาท่ีเหมาะสม ไม่ชิงสุกก่อนห่าม และมีการแบ่งปันซ่ึง
กนัและกนัด้วยความรัก ความเขา้ใจ และการมีเพศสัมพนัธ์อย่างปลอดภยั ปราศจากการเส่ียงต่อการติดเช้ือ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และโรคเอดส์ ซ่ึงจะน ามาซ่ึงความมีสุขภาวะทางเพศท่ีสมบูรณ์ ภายใตข้อบเขตของ
ศีลธรรมจรรยาอนัดีงามในสังคม  
 
สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายและลกัษณะของพฤติกรรมทางเพศ  
2. สุขภาวะทางเพศและพฤติกรรมทางเพศท่ีส่งผลต่อสุขภาวะทางเพศ 
3. โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. บอกความหมายและลกัษณะของพฤติกรรมทางเพศท่ีดีและไม่ดีได ้
2. ตระหนกัถึงสุขภาวะทางเพศและพฤติกรรมทางเพศท่ีส่งผลต่อสุขภาวะทางเพศ 
3. บอกสาเหตุและวธีิการป้องกนัการเกิดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ได ้
4. ตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
5. ปฏิบติัตนในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ และป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ได ้
 
กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ทดสอบความรู้พื้นฐาน 
 - ความรู้เบ้ืองตน้ของพฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และโรคเอดส์ 
2. อธิบายเน้ือหาในการเรียน 
 - มอบหมายใหน้กัเรียนอ่านบทเรียนล่วงหนา้แลว้ซกัถามเพื่อตรวจสอบวา่นกัเรียนไดอ่้านมาหรือไม่ 

- น าภาพสไลดต์วัอยา่งพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม และตวัอยา่งอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และ
โรคเอดส์ เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจลกัษณะอาการ พร้อมอธิบาย  
3. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองผลเสียของการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร และการ
มีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ป้องกนั พร้อมส่งตวัแทนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 
4. การท าแบบทดสอบ 
5. การเตรียมความพร้อมคร้ังต่อไป 

    - ใหน้กัเรียนทุกคนอ่านหนงัสือมาเรียนคร้ังต่อไปมาล่วงหนา้ 
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ส่ือและแหล่งความรู้ 
 1. หนงัสือ การจดัระเบียบชีวติเพื่อความสุข ของบริษทั พฒันาวชิาการ (2535) จ ากดั 
 2. หนงัสือ ต าราเอกสารอา้งอิง หรือคน้ควา้เพิ่มเติมในหอ้งสมุด 
 3. ภาพตวัอยา่งพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม และตวัอยา่งอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และ
โรคเอดส์  
 
การประเมินและเคร่ืองมือ 

1. พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
 2. กิจกรรมในชั้นเรียน 
 3. ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท และแบบประเมินการเรียนรู้ทา้ยบท 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 5 คะแนน) 
พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
     1. ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้นต่อการ
เรียนอยา่งเตม็ท่ี 
     2. ความรับผิดชอบในการเรียนและกิจกรรม เช่น ตั้งใจเรียน 
น าหนังสือมาเรียนทุกคร้ัง เขา้เรียนตรงต่อเวลา มีความพร้อม
โดยการอ่านบทเรียนมาก่อน แต่งกายถูกระเบียบ ท างานและ 
กิจกรรมท่ีไดรั้บหมอบหมายอยา่งดีมีประสิทธิภาพ 
     3. การมีส่วนร่วมในการเรียน และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
เช่น ซกัถาม ตอบค าถาม เสนอความคิดเห็น  

 

รวมคะแนน  
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 5 คะแนน) 
กิจกรรมในชั้นเรียน 
1. การแสดงความคิดเห็น เช่น การน าเสนอ ซกัถาม แลกเปล่ียน
ความรู้ 
2. ความคิดสร้างสรรค ์

 

รวมคะแนน  
ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท และแบบประเมินการ
เรียนรู้ทา้ยบท 
ใหค้ะแนนตามผลงานและแบบประเมิน 

 

รวมคะแนน  
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ    
      ปรับปรุง พอใช้  ดี ดีมาก 
 1. พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
  ช่วงคะแนน     0-6   7-9           10-12 13-15 
 2. กิจกรรมในชั้นเรียน 
  ช่วงคะแนน        0-4           5-7 8-10 
 3. ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท  
 และแบบประเมินการเรียนรู้ทา้ยบท 
  ช่วงคะแนน (ตามความเหมาะสม) 
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หน่วยที ่4 การหลกีเลี่ยง การป้องกนั การรับมือกบัส่ิงเสพติดและอุบัติเหตุ 
 
เร่ือง การหลีกเล่ียง การป้องกนั การรับมือกบัส่ิงเสพติดและอุบติัเหตุ     
 
สาระส าคัญ ส่ิงเสพติดและอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนถือเป็นปัญหาท่ีส าคญัในสังคมไทย เพราะเป็นบ่อเกิดของปัญหาอ่ืน ๆ 
รวมทั้งบัน่ทอนอนาคตของประเทศชาติ แต่อยา่งไรก็ตาม หากมีการแกปั้ญหาน้ีอยา่งจริงจงั โดยไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายในสังคม ปัญหาส่ิงเสพติดและอุบติัเหตุก็สามารถแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึนได ้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายและประเภทของส่ิงเสพติด 
2. การหลีกเล่ียง การป้องกนั และการรับมือกบัส่ิงเสพติด 
3. ยทุธศาสตร์ในการป้องกนัยาเสพติด 
4. ความหมาย สาเหตุ และประเภทของอุบติัเหตุในชีวิตประจ าวนั 
5. การหลีกเล่ียง การป้องกนั และการรับมือกบัอุบติัเหตุ 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. บอกความหมายและแยกประเภทของส่ิงเสพติดแต่ละชนิดได ้
2. รู้วธีิการหลีกเล่ียง การป้องกนั และการรับมือกบัส่ิงเสพติด 
3. บอกความหมาย สาเหตุ และประเภทของอุบติัเหตุในชีวติประจ าวนัได ้
4. บอกความหมายและประเภทของอุบติัเหตุในชีวิตประจ าวนัได้ 
5. บอกวธีิการหลีกเล่ียง การป้องกนั และการรับมือเม่ือเกิดอุบติัเหตุได ้
6. ปฏิบติัตนในการรับมือเม่ือเกิดอุบติัเหตุข้ึนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ทดสอบความรู้พื้นฐาน 
 - ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัส่ิงเสพติดและอุบติัเหตุประเภทต่าง ๆ  
2.  อธิบายเน้ือหาในการเรียน 
 - มอบหมายใหน้กัเรียนอ่านบทเรียนล่วงหนา้แลว้ซกัถามเพื่อตรวจสอบวา่นกัเรียนไดอ่้านมาหรือไม่ 

- อธิบายความหมายและแบ่งประเภทของส่ิงเสพติดและอุบติัเหตุแต่ละชนิด 
3.  ให้นกัเรียนคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัสาเหตุและโทษของการเสพส่ิงเสพติดและอุบติัเหตุ พร้อมหาข่าวจาก
อินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเสพติดและอุบติัเหตุ พร้อมส่งตวัแทนอภิปรายสรุปหนา้ชั้นเรียน 
4.  การท าแบบทดสอบ 
5.  การเตรียมความพร้อมคร้ังต่อไป 

    - ใหน้กัเรียนทุกคนอ่านหนงัสือมาเรียนคร้ังต่อไปมาล่วงหนา้ 
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ส่ือและแหล่งความรู้ 
 1. หนงัสือ การจดัระเบียบชีวติเพื่อความสุข ของบริษทั พฒันาวชิาการ (2535) จ ากดั 
 2. หนงัสือ ต าราเอกสารอา้งอิง หรือคน้ควา้เพิ่มเติมในหอ้งสมุด 
 3. ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
การประเมินและเคร่ืองมือ 

1. พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
 2. กิจกรรมในชั้นเรียน 
 3. ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท และแบบประเมินการเรียนรู้ทา้ยบท 
เกณฑ์การประเมินผล 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 5 คะแนน) 
พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
     1. ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้นต่อการ
เรียนอยา่งเตม็ท่ี 
     2. ความรับผิดชอบในการเรียนและกิจกรรม เช่น ตั้งใจเรียน 
น าหนังสือมาเรียนทุกคร้ัง เขา้เรียนตรงต่อเวลา มีความพร้อม
โดยการอ่านบทเรียนมาก่อน แต่งกายถูกระเบียบ ท างานและ 
กิจกรรมท่ีไดรั้บหมอบหมายอยา่งดีมีประสิทธิภาพ 
     3. การมีส่วนร่วมในการเรียน และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
เช่น ซกัถาม ตอบค าถาม เสนอความคิดเห็น  

 

รวมคะแนน  
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 5 คะแนน) 
กิจกรรมในชั้นเรียน 
1. การแสดงความคิดเห็น เช่น การน าเสนอ ซกัถาม แลกเปล่ียน
ความรู้ 
2. ความคิดสร้างสรรค ์

 

รวมคะแนน  
ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท และแบบประเมินการ
เรียนรู้ทา้ยบท 
ใหค้ะแนนตามผลงานและแบบประเมิน 

 

รวมคะแนน  
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ    
      ปรับปรุง พอใช้  ดี ดีมาก 
 1. พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
  ช่วงคะแนน     0-6   7-9           10-12 13-15 
 2. กิจกรรมในชั้นเรียน 
  ช่วงคะแนน        0-4           5-7 8-10 
 3. ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท  
 และแบบประเมินการเรียนรู้ทา้ยบท 
  ช่วงคะแนน (ตามความเหมาะสม) 
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หน่วยที ่5 การปฐมพยาบาลจากอนัตรายในชีวติประจ าวนัและการใช้ยา 
 
เร่ือง การปฐมพยาบาลจากอนัตรายในชีวิตประจ าวนัและการใชย้า     
 
สาระส าคัญ การปฐมพยาบาลเป็นการใหค้วามช่วยเหลือเบ้ืองตน้เพื่อบรรเทาอาการของผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บหรือผูป่้วย 
ก่อนท่ีจะน าส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทยท์  าการรักษาต่อไป ซ่ึงการปฐมพยาบาลท่ีดีนั้นจะตอ้งเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
เพื่อช่วยให้ผูบ้าดเจ็บได้รับอนัตรายน้อยลง หากผูป้ฐมพยาบาลช่วยเหลือไม่ถูกวิธีอาจท าให้ผูบ้าดเจ็บมีอนัตราย
เพิ่มข้ึน เช่นเดียวกนักบัการใชย้า เพราะยา ใชส้ าหรับรักษา บ าบดั และบรรเทาอาการเจ็บป่วย แต่หากใชไ้ม่ถูกตอ้งก็
อาจท าใหเ้กิดโทษแก่ผูใ้ชไ้ดเ้ช่นเดียวกนั ดงัค าท่ีวา่ ยาเป็นคุณอนนัต ์เป็นโทษมหนัต ์นัน่เอง 
 
สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายและลกัษณะของอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั 
2. ความหมายและความส าคญัของการปฐมพยาบาล 
3. หลกัการ กระบวนการ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
4. การปฐมพยาบาลตามประเภทของอนัตรายท่ีเกิดข้ึน 
5. ความหมายและประเภทของยา 
6. อนัตรายจากการใชย้าท่ีไม่ถูกตอ้งและการเก็บรักษายาท่ีถูกตอ้ง 
7. การป้องกนั การหลีกเล่ียง และการรับมือกบัอนัตรายจากการใชย้า 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. บอกความหมายและลกัษณะของอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัได ้
2. บอกความหมายและความส าคญัของการปฐมพยาบาลได ้
3. เขา้ใจหลกัการ กระบวนการ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
4. น าการปฐมพยาบาลไปใชใ้นชีวติประจ าวนัเม่ือเกิดอนัตรายได ้
5. บอกความหมายและประเภทของยาได ้
6. รู้ถึงอนัตรายจากการใชย้าท่ีไม่ถูกตอ้ง และบอกวธีิการเก็บรักษายาท่ีถูกตอ้งได ้
7. บอกวธีิการป้องกนั การหลีกเล่ียง และการรับมือกบัอนัตรายจากการใชย้าได ้
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กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ทดสอบความรู้พื้นฐาน 
 - ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และการใชย้า  
2.  อธิบายเน้ือหาในการเรียน 
 - มอบหมายใหน้กัเรียนอ่านบทเรียนล่วงหนา้แลว้ซกัถามเพื่อตรวจสอบวา่นกัเรียนไดอ่้านมาหรือไม่ 

- อธิบายหลกัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ยาประเภทต่าง ๆ การเก็บยาใหถู้กวธีิ การหลีกเล่ียง การป้องกนั 
และการรับมือกบัอนัตรายจากการใชย้า 
- น าแผนผงัการจดัตูย้าท่ีถูกตอ้งและเขา้ใจง่ายมาประกอบการอธิบายเร่ืองวธีิการจดัเก็บยาท่ีถูกตอ้ง 

3.  ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลจากอนัตรายประเภทต่าง ๆ พร้อมส่งตวัแทนมา
จบัสลากหวัขอ้การปฐมพยาบาล และสาธิตการปฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็ตามหวัขอ้หนา้ชั้นเรียน 
4.  การท าแบบทดสอบ 
5.  การเตรียมความพร้อมคร้ังต่อไป 

    - ใหน้กัเรียนทุกคนอ่านหนงัสือมาเรียนคร้ังต่อไปมาล่วงหนา้ 
  
ส่ือและแหล่งความรู้ 
1. หนงัสือ การจดัระเบียบชีวติเพื่อความสุข ของบริษทั พฒันาวชิาการ (2535) จ ากดั 
2. หนงัสือ ต าราเอกสารอา้งอิง หรือคน้ควา้เพิ่มเติมในหอ้งสมุด 
3. ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
 
การประเมินและเคร่ืองมือ 
1. พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
2. กิจกรรมในชั้นเรียน 
3. ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท และแบบประเมินการเรียนรู้ทา้ยบท 
เกณฑ์การประเมินผล 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 5 คะแนน) 
พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
     1. ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้นต่อการ
เรียนอยา่งเตม็ท่ี 
     2. ความรับผิดชอบในการเรียนและกิจกรรม เช่น ตั้งใจเรียน 
น าหนังสือมาเรียนทุกคร้ัง เขา้เรียนตรงต่อเวลา มีความพร้อม
โดยการอ่านบทเรียนมาก่อน แต่งกายถูกระเบียบ ท างานและ 
กิจกรรมท่ีไดรั้บหมอบหมายอยา่งดีมีประสิทธิภาพ 
     3. การมีส่วนร่วมในการเรียน และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
เช่น ซกัถาม ตอบค าถาม เสนอความคิดเห็น  

 

รวมคะแนน  
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 5 คะแนน) 

กิจกรรมในชั้นเรียน 
1. การแสดงความคิดเห็น เช่น การน าเสนอ ซกัถาม แลกเปล่ียน
ความรู้ 
2. ความคิดสร้างสรรค ์

 

รวมคะแนน  
ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท และแบบประเมินการ
เรียนรู้ทา้ยบท 
ใหค้ะแนนตามผลงานและแบบประเมิน 

 

รวมคะแนน  
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ    
      ปรับปรุง พอใช้  ดี ดีมาก 
 1. พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
  ช่วงคะแนน     0-6   7-9           10-12 13-15 
 2. กิจกรรมในชั้นเรียน 
  ช่วงคะแนน        0-4           5-7 8-10 
 3. ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท  
 และแบบประเมินการเรียนรู้ทา้ยบท 
  ช่วงคะแนน (ตามความเหมาะสม) 
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หน่วยที ่6 การเตรียมการเพ่ือรับมือกบัภัยธรรมชาติและภัยพบิัติ 
 
เร่ือง การเตรียมการเพื่อรับมือกบัภยัธรรมชาติและภยัพิบติั      
 
สาระส าคัญ แมภ้ยัธรรมชาติและภยัพิบติัจะเป็นภยัท่ีไม่สามารถป้องกนัได ้ดงันั้น การศึกษาวิธีการเตรียมตวัและวิธี
ปฏิบติัตนเม่ือเกิดภยัธรรมชาติและภยัพิบติัแต่ละประเภทก่อนท่ีภยัจะมาถึงนั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิง่ 
 
สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายและประเภทของภยัธรรมชาติและภยัพิบติั 
2. การเตรียมการเพื่อรับมือกบัภยัธรรมชาติและภยัพิบติั 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. บอกความหมายความหมายและประเภทของภยัธรรมชาติและภยัพิบติัได ้
2. สามารถเตรียมการและปฏิบติัตนเพื่อรับมือกบัภยัธรรมชาติและภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนได ้
 
กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ทดสอบความรู้พื้นฐาน 
 - ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภยัธรรมชาติและภยัพิบติั 
2. อธิบายเน้ือหาในการเรียน 
 - มอบหมายใหน้กัเรียนอ่านบทเรียนล่วงหนา้แลว้ซกัถามเพื่อตรวจสอบวา่นกัเรียนไดอ่้านมาหรือไม่ 
 - อธิบายความหมายและประเภทของภยัธรรมชาติและภยัพิบติั การเตรียมการเพื่อรับมือกบัภยัธรรมชาติ
และภยัพิบติั 

- น าคลิปวดีิโอภาพเหตุการณ์ภยัธรรมชาติและภยัพิบติัใหน้กัเรียนไดช้ม เช่น สึนามิ ไฟไหมป่้า ภยัแลง้ 
อุทกภยั เป็นตน้ พร้อมอธิบายสาเหตุ แนวทางการป้องกนั และการเตรียมตวัรับมือเม่ือเกิดภยันั้น ๆ  

3.  ให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาเก่ียวกบัภยัธรรมชาติและภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนบ่อยในประเทศไทย กลุ่มละ 1 เร่ือง 
รวมทั้งเสนอแนวทางการหลีกเล่ียง การป้องกนั และการรับมือกบัภยัธรรมชาติและภยัพิบติันั้น พร้อมส่งตวัแทนมา
สรุปหนา้ชั้นเรียน 
4.  การท าแบบทดสอบ 
5.  การเตรียมความพร้อมคร้ังต่อไป 

    - ใหน้กัเรียนทุกคนอ่านหนงัสือมาเรียนคร้ังต่อไปมาล่วงหนา้ 
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ส่ือและแหล่งความรู้ 
 1. หนงัสือ การจดัระเบียบชีวติเพื่อความสุข ของบริษทั พฒันาวชิาการ (2535) จ ากดั 
 2. หนงัสือ ต าราเอกสารอา้งอิง หรือคน้ควา้เพิ่มเติมในหอ้งสมุด 
 3. คลิปวดีิโอภาพเหตุการณ์ภยัธรรมชาติและภยัพิบติั เช่น สึนามิ ไฟไหมป่้า ภยัแลง้ อุทกภยั เป็นตน้ 
การประเมินและเคร่ืองมือ 

1. พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
 2. กิจกรรมในชั้นเรียน 
 3. ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท และแบบประเมินการเรียนรู้ทา้ยบท 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 5 คะแนน) 
พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
     1. ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้นต่อการ
เรียนอยา่งเตม็ท่ี 
     2. ความรับผิดชอบในการเรียนและกิจกรรม เช่น ตั้งใจเรียน 
น าหนังสือมาเรียนทุกคร้ัง เขา้เรียนตรงต่อเวลา มีความพร้อม
โดยการอ่านบทเรียนมาก่อน แต่งกายถูกระเบียบ ท างานและ 
กิจกรรมท่ีไดรั้บหมอบหมายอยา่งดีมีประสิทธิภาพ 
     3. การมีส่วนร่วมในการเรียน และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
เช่น ซกัถาม ตอบค าถาม เสนอความคิดเห็น  

 

รวมคะแนน  
 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 5 คะแนน) 
กิจกรรมในชั้นเรียน 
1. การแสดงความคิดเห็น เช่น การน าเสนอ ซกัถาม แลกเปล่ียน
ความรู้ 
2. ความคิดสร้างสรรค ์

 

รวมคะแนน  
ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท และแบบประเมินการ
เรียนรู้ทา้ยบท 
ใหค้ะแนนตามผลงานและแบบประเมิน 

 

รวมคะแนน  
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ    
      ปรับปรุง พอใช้  ดี ดีมาก 
 1. พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
  ช่วงคะแนน     0-6   7-9           10-12 13-15 
 2. กิจกรรมในชั้นเรียน 
  ช่วงคะแนน        0-4           5-7 8-10 
 3. ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท  
 และแบบประเมินการเรียนรู้ทา้ยบท 
  ช่วงคะแนน (ตามความเหมาะสม) 
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หน่วยที ่7 การหลกีเลี่ยง การป้องกนั และการรับมือกบัส่ือและความรุนแรง 
 
เร่ือง การหลีกเล่ียง การป้องกนั และการรับมือกบัส่ือและความรุนแรง   เวลา......คาบ 
 
สาระส าคัญ ในยคุอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีการน าส่ือสมยัใหม่ไปใชห้ลายดา้นทั้งบวกและลบ การใชส่ื้อส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมความรุนแรงมีใหเ้ห็นมากมาย เช่น การรังแกในโลกไซเบอร์ การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ พฤติกรรม
เลียนแบบความรุนแรง เป็นตน้ ดงันั้น ก่อนท่ีเราจะตกเป็นเหยื่อของภยัจากส่ือเหล่าน้ี จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูรั้บส่ือ เด็ก 
เยาวชน พ่อแม่ผูป้กครอง จะตอ้งท าความเขา้ใจภยัอนัตรายต่าง ๆ เรียนรู้ท่ีจะวิเคราะห์ส่ือ เลือกรับส่ือท่ีดีและมี
ประโยชน์ และหลีกเล่ียงท่ีจะรับส่ือไม่ดีท่ีมีอิทธิพลต่อความรุนแรง 
 
สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายและประเภทของความรุนแรง 
2. สาเหตุและผลกระทบจากความรุนแรง 
3. แนวทางการแกไ้ขปัญหาความรุนแรง 
4. ความหมาย ความส าคญั และประเภทของส่ือ 
5. ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม 
6. การหลีกเล่ียง การป้องกนั และการรับมือกบัส่ือและความรุนแรง 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. บอกความหมายและประเภทของความรุนแรงได ้
2. บอกสาเหตุและผลกระทบจากความรุนแรงได ้
3. รู้แนวทางการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงและน าไปใชแ้กปั้ญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนได ้
4. บอกความหมาย ความส าคญั และประเภทของส่ือได ้
5. ตระหนกัถึงอนัตรายของส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม 
6. บอกวธีิการหลีกเล่ียง การป้องกนั และการรับมือกบัส่ือและความรุนแรงได ้
 
กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ทดสอบความรู้พื้นฐาน 
 - ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความหมายและประเภทของส่ือและความรุนแรง 
2.  อธิบายเน้ือหาในการเรียน 
 - มอบหมายใหน้กัเรียนอ่านบทเรียนล่วงหนา้แลว้ซกัถามเพื่อตรวจสอบวา่นกัเรียนไดอ่้านมาหรือไม่ 

- อธิบายความหมายและประเภทของส่ือและความรุนแรง ผลกระทบจากความรุนแรง ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความรุนแรง 
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- น าตวัอยา่งของส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อความรุนแรง เช่น ภาพเกมออนไลน์ท่ีมีเน้ือหารุนแรง ภาพการเสนอข่าว
ท่ีมีเน้ือหารุนแรง หนงัสือท่ีเสนอภาพวาบหวิว เป็นตน้ 

3.  ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองส่ือท่ีดีและส่ือท่ีไม่ดี และให้ยกตวัอยา่งส่ือดีท่ีสร้างสรรค ์พร้อม
ส่งตวัแทนอธิบายสรุปหนา้ชั้นเรียน 
4.  การท าแบบทดสอบ 
5.  การเตรียมความพร้อมคร้ังต่อไป 

    - ใหน้กัเรียนทุกคนอ่านหนงัสือมาเรียนคร้ังต่อไปมาล่วงหนา้ 
  
ส่ือและแหล่งความรู้ 
 1. หนงัสือ การจดัระเบียบชีวติเพื่อความสุข ของบริษทั พฒันาวชิาการ (2535) จ ากดั 
 2. หนงัสือ ต าราเอกสารอา้งอิง หรือคน้ควา้เพิ่มเติมในหอ้งสมุด 
 3. ตวัอยา่งของส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อความรุนแรง 
การประเมินและเคร่ืองมือ 

1. พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
 2. กิจกรรมในชั้นเรียน 
 3. ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท และแบบประเมินการเรียนรู้ทา้ยบท 
เกณฑ์การประเมินผล 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 5 คะแนน) 
พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
     1. ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้นต่อการ
เรียนอยา่งเตม็ท่ี 
     2. ความรับผิดชอบในการเรียนและกิจกรรม เช่น ตั้งใจเรียน 
น าหนังสือมาเรียนทุกคร้ัง เขา้เรียนตรงต่อเวลา มีความพร้อม
โดยการอ่านบทเรียนมาก่อน แต่งกายถูกระเบียบ ท างานและ 
กิจกรรมท่ีไดรั้บหมอบหมายอยา่งดีมีประสิทธิภาพ 
     3. การมีส่วนร่วมในการเรียน และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
เช่น ซกัถาม ตอบค าถาม เสนอความคิดเห็น  

 

รวมคะแนน  
 
 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 5 คะแนน) 
กิจกรรมในชั้นเรียน 
1. การแสดงความคิดเห็น เช่น การน าเสนอ ซกัถาม แลกเปล่ียน
ความรู้ 
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2. ความคิดสร้างสรรค ์
รวมคะแนน  

ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท และแบบประเมินการ
เรียนรู้ทา้ยบท 
ใหค้ะแนนตามผลงานและแบบประเมิน 

 

รวมคะแนน  
 
 
  
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ    
      ปรับปรุง พอใช้  ดี ดีมาก 
 1. พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
  ช่วงคะแนน     0-6   7-9           10-12 13-15 
 2. กิจกรรมในชั้นเรียน 
  ช่วงคะแนน        0-4           5-7 8-10 
 3. ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท  
 และแบบประเมินการเรียนรู้ทา้ยบท 
  ช่วงคะแนน (ตามความเหมาะสม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

 
 

หน่วยที ่8 การใช้ระบบบริการสุขภาพเพ่ือสร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติด้วยวถิีชีวติทีพ่อเพยีง 
 
เร่ือง การใชร้ะบบบริการสุขภาพเพื่อสร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติดว้ยวถีิชีวติท่ีพอเพียง     เวลา......คาบ 
 
สาระส าคัญ สุขภาพท่ีดีหมายถึง สุขภาวะท่ีสมบูรณ์และเช่ือมโยงกนัเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ทั้งทางกาย ทางจิต 
ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ซ่ึงการจะมีสุขภาพท่ีดีไดน้ั้นก็ข้ึนอยู่กบัการดูแลตวัเอง ระบบสุขภาพ และระบบ
บริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ โดยการดูแลสุขภาพสามารถท าไดห้ลายวิธี ซ่ึงการดูแลสุขภาพตนเองตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงก็ถือเป็นวธีิหน่ึงท่ีจะน ามาซ่ึงสุขภาพท่ีดีทั้งทางกายและทางใจ  
 
สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมาย ความส าคญั และลกัษณะของสุขภาพ 
2. ความหมาย ความส าคญั และลกัษณะของระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพของไทย 
3. ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย 
4. ความหมาย รูปแบบ และผลกระทบจากระบบประกนัสุขภาพ 
5. การพฒันาคุณภาพชีวติดว้ยวิถีชีวติท่ีพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. บอกความหมาย ความส าคญั และลกัษณะของสุขภาพได ้
2. บอกความหมาย ความส าคญั และลกัษณะของระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพของไทยได้ 
3. ตระหนกัถึงปัญหาและสามารถน าแนวทางการแกปั้ญหาระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศไทยไปใชแ้กปั้ญหาเบ้ืองตน้ได ้
4. บอกความหมาย รูปแบบ และผลกระทบจากระบบประกนัสุขภาพได ้
5. ปฏิบติัตนเพื่อน าไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวติดว้ยวถีิชีวิตท่ีพอเพียงได้ 
 
กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ทดสอบความรู้พื้นฐาน 
 - ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัลกัษณะของสุขภาพทีดี่ ระบบบริการสุขภาพ และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  อธิบายเน้ือหาในการเรียน 
 - มอบหมายใหน้กัเรียนอ่านบทเรียนล่วงหนา้แลว้ซกัถามเพื่อตรวจสอบวา่นกัเรียนไดอ่้านมาหรือไม่ 

- อธิบายความหมาย ความส าคญั และลกัษณะของสุขภาพ ระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพของไทย 
รวมทั้งแนวทางปฏิบติัตนเพื่อน าไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวติดว้ยวถีิชีวติท่ีพอเพียง
ได ้
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- น าแผนการดูแลสุขภาพตนเองในชีวติประจ าวนัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้นกัเรียนไดศึ้กษา
และคน้ควา้ขอ้มูล เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

3.  ใหน้กัเรียนทุกคนท าสมุดบนัทึกพอเพียง โดยจดบนัทึกรายรับรายจ่ายประจ าวนั เพื่อควบคุมค่าใชจ่้าย ตาม
แนวทางการด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  การท าแบบทดสอบ 
5.  การเตรียมความพร้อมคร้ังต่อไป 

    - ใหน้กัเรียนทุกคนอ่านหนงัสือมาเรียนคร้ังต่อไปมาล่วงหนา้ 
ส่ือและแหล่งความรู้ 
 1. หนงัสือ การจดัระเบียบชีวติเพื่อความสุข ของบริษทั พฒันาวชิาการ (2535) จ ากดั 
 2. หนงัสือ ต าราเอกสารอา้งอิง หรือคน้ควา้เพิ่มเติมในหอ้งสมุด 
 3. แผนการดูแลสุขภาพตนเองในชีวติประจ าวนัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
การประเมินและเคร่ืองมือ 

1. พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
 2. กิจกรรมในชั้นเรียน 
 3. ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท และแบบประเมินการเรียนรู้ทา้ยบท 
เกณฑ์การประเมินผล 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 5 คะแนน) 
พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
     1. ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้นต่อการ
เรียนอยา่งเตม็ท่ี 
     2. ความรับผิดชอบในการเรียนและกิจกรรม เช่น ตั้งใจเรียน 
น าหนังสือมาเรียนทุกคร้ัง เขา้เรียนตรงต่อเวลา มีความพร้อม
โดยการอ่านบทเรียนมาก่อน แต่งกายถูกระเบียบ ท างานและ 
กิจกรรมท่ีไดรั้บหมอบหมายอยา่งดีมีประสิทธิภาพ 
     3. การมีส่วนร่วมในการเรียน และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
เช่น ซกัถาม ตอบค าถาม เสนอความคิดเห็น  

 

รวมคะแนน  
 
 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 5 คะแนน) 
กิจกรรมในชั้นเรียน 
1. การแสดงความคิดเห็น เช่น การน าเสนอ ซกัถาม แลกเปล่ียน
ความรู้ 
2. ความคิดสร้างสรรค ์
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รวมคะแนน  
ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท และแบบประเมินการ
เรียนรู้ทา้ยบท 
ใหค้ะแนนตามผลงานและแบบประเมิน 

 

รวมคะแนน  
 
 
  
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ    
      ปรับปรุง พอใช้  ดี ดีมาก 
 1. พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
  ช่วงคะแนน     0-6   7-9           10-12 13-15 
 2. กิจกรรมในชั้นเรียน 
  ช่วงคะแนน        0-4           5-7 8-10 
 3. ผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทา้ยบท  
 และแบบประเมินการเรียนรู้ทา้ยบท 
  ช่วงคะแนน (ตามความเหมาะสม) 
 

 


