
 

 

 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ 

วชิา การจดัการระเบียบชีวติเพ่ือความสุข 

รหัส1000-6106 

 

จดัท ำโดย 

 

อำจำรยณ์ฐัพงษ ์ ชลุยรัตน์ 

 

สาขาพืน้ฐานประยุกต์  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยันครพนม 

 
 



โครงการสอนรายหน่วย 
วชิำ  กำรจดักำรระเบียบเพื่อควำมสุข    รหสั  1000-6106  จ ำนวน 2 ชัว่โมง/สัปดำห์ 
แผนกวชิำพื้นฐำนประยกุต ์     จ ำนวน  36 ชัว่โมง/ภำคเรียน 

 

สัปดาห์ที่ ทฤษฎี ปฏิบัติ 
จ านวน
ช่ัวโมง 

1-2 
หน่วยท่ี 1 หลกักำรและกระบวนกำร

สุขภำพ 
กิจกรรมท่ี 1.1 กำรออกแบบวำงแผนกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1.2 แนวทำงกำรดูแลสุขภำพตนเอง 

4 

3 
หน่วยท่ี 2 โภชนำกำรกบักำรออกก ำลงักำย
ท่ีมีผลต่อสุขภำพ 

กิจกรรมท่ี 2.1 กำรบริโภคอำหำรส ำหรับกำร
ออกก ำลงักำย 

2 

4 หน่วยท่ี 3 ภำวะทุพโภชนำของแต่ละวยั กิจกรรมท่ี 3.1 ควำมตอ้งกำรสำรอำหำร 2 
5-6 หน่วยท่ี 4 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ กิจกรรมท่ี 4.1 กำรป้องกนัโรค 4 

7-8 
หน่วยท่ี 5 พฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อสุขภำวะ

ทำงเพศและโรคเอดส์ 
กิจกรรมท่ี 5.1ศึกษำโรคเอดส์ 
 

4 

9-10 
หน่วยท่ี 6 ภยัจำกส่งเสพติดและกำร

ป้องกนั 
กิจกรรมท่ี 6.1ประเภทยำเสพติด 4 

11-12 
หน่วยท่ี 7 กำรปฐมพยำบำลและกำรใชย้ำ
รักษำโรค 

กิจกรรมท่ี 7.1 กำรศึกษำกำรใชย้ำ 
4 

13-14 หน่วยท่ี 8 กำรใชส่ื้อและภยัท่ีเกิดจำกส่ือ กิจกรรมท่ี 8.1ส่ือในปัจจุบนั 4 

15 
หน่วยท่ี 9 ภยัและอุบติัเหตุ กิจกรรมท่ี 9.1 ภยัธรรมชำติ 

กิจกรรมท่ี 9.2 ศึกษำอุบติัเหตุ 
2 

16 
หน่วยท่ี 10 กำรบริกำรดำ้นสุขภำพเพื่อ
พฒันำคุณภำพชีวิต 

กิจกรรมท่ี 10.1 สรุปกำรสำรธำรณสุข 
2 

17-18 
หน่วยท่ี 11 กำรใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพฒันำคุณภำพชีวิต 

กิจกรรมท่ี 11.1 หลกักำรเศรษฐกิจพอเพียงกบั
กำรพฒันำคุณภำพชีวติ 

4 
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ช่ือผูส้อน.................................................. 
(นำยณฐัพงษ ์ ชลุยรัตน์) 



จุดประสงค์ และค าอธิบายรายวชิา 
 ช่ือรายวชิา  กำรจดักำรระเบียบเพื่อควำมสุข รหัสวชิา  1000-6106 
 ระดับช้ัน ปวช. 
 ปีการศึกษา  2561 
จุดประสงค์วชิา  พลศึกษา 

1. เพื่อใหมี้ควำมรู้เก่ียวกบักิจกรรมทำงพลศึกษำ  และกำรกีฬำ 
2. เพื่อใหมี้ควำมรู้เก่ียวกบัทกัษะกำรบริหำรกำย  กำรเคล่ือนไหวขั้นพื้นฐำน  กำรเล่นกีฬำ

ตำมล ำดบัขั้นตอน 
3. เพื่อใหมี้กำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพตนเอง 
4. เพื่อใหมี้สุขภำพ  และเห็นคุณค่ำกิจกรรมของพลศึกษำ  กีฬำ  และน ำไปปฏิบติัใชใ้หเ้ป็น

ประโยชนแ์ก่ตนเองและส่วนรวม 
จุดประสงค์รายวชิาเพ่ือให้ 

1.เขำ้ใจในหลกักำรกระบวนกำรและวำงแผนส่งเสริมสุขภำพตำมพฒันำกำรของตนเองและ
ครอบครัว 

2.สำมำรถป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่อสุขภำพ อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรใชย้ำ สำร
เสพติด ส่ือและควำมรุนแรง 

3.สำมำรถเลือกใชร้ะบบบริกำรสุขภำพ 
4.มีทกัษะกำรปฐมพยำบำล 
5.ตระหนกัในแนวทำงกำรด ำเนินชีวติท่ีเหมำะสมและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 
1.แสดงควำมรู้เก่ียวกบัหลกักำร กระบวนกำร และวำงแผนส่งเสริมสุขภำพ 
2.วเิครำะห์ปัจจยัเส่ียงต่อสุขภำพ 
3.วำงแผนป้องกนัอนัตรำยจำกอุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรใชย้ำ สำรเสพติด ส่ือและควำม

รุนแรง 
4.ปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ตำมหลกักำรและกระบวนกำร 
5.ปฏิบติัโครงงำนเพื่อส่งเสริมสุขภำพและพฒันำคุณภำพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 



ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษำเก่ียวกบัสุขบญัญติัแห่งชำติเพื่อส่งเสริมสุขภำพของตนเองและครอบครัวเพื่อป้องกนั
ผลกระทบจำกกำรขดกำรออกก ำลงักำยและกำรรับประทำนอำหำรท่ีไม่เหมำะสม โรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ พฤติกรรมทำงเพศท่ีส่งผลต่อสุขภำวะทำงเพศและโรคเอดส์โดยค ำนึงถึงบทบำทของ
สังคมกำรหลีกเล่ียงและกำรป้องกนัอนัตรำยจำกส่ิงเสพติดและอุบติัเหตุปฏิบติัปฐมพยำบำลจำก
อนัตรำยในชีวติประจ ำวนั กำรเตรียมกำรเพื่อรับมือกบัภยัธรรมชำติและภยัพิบติั กำรใชย้ำ สำรเสพ
ติด ส่ือและควำมรุนแรงกำรใชร้ะบบบริกำรสุขภำพเพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและพฒันำ
คุณภำพชีวติดว้ยวถีิชีวติท่ีพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แผนการจดัการเรียนรู้วชิาการจดัการระเบียบเพ่ือความสุข 
 การด าเนินการตามขั้นตอนของการเรียนแผนการสอนมดีังนี ้
1. วเิครำะห์ค  ำอธิบำยรำยวชิำ 
2.  วเิครำะห์วตัถุประสงคก์ำรเรียนรู้ 
3.  วเิครำะห์ควำมสัมพนัธร์ะหวำ่งจุดประสงคก์ำรเรียนรู้ เน้ือหำสำระและคำบกำรสอน 
4.  กำรเขียนแบบกำรปฐมนิเทศ 
5.  เขียนแผนกำรสอนทุกจุดประสงคใ์นรำยวชิำ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
1000-6106 กำรจดักำรระเบียบเพื่อควำมสุข        หน่วยกิต 

วเิคราะห์อธิบายรายวชิา 1000-6106 การจัดการระเบียบเพ่ือความสุข 
 

ช่ือเร่ือง 
สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์

การปฏบิัติ 
กจิกรรมครู กจิกรรมผู้เรียน 

หน่วยที ่1 หลกัการและ
กระบวนการสุขภาพ 

1.1 ควำมหมำยและ
ควำมส ำคญัของกำร
วำงแผนดูแลสุขภำพ
ตนเอง 

1.2 แนวทำงกำรดูแล
สุขภำพตนเอง 

1.3 แนวทำงในกำร
วำงแผนพฒันำสุขภำพ
ของตนเองและครอบครัว 

สมรรถนะย่อย 
 แสดงควำมรู้เก่ียวกบั
หลกักำรและกระบวนกำร
สุขภำพ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

1.1 บอกควำมหมำยและ
ควำมส ำคญัของกำรวำงแผน
ดูแลสุขภำพตนเอง 

1.2 อธิบำยแนวทำงกำร
ดูแลสุขภำพตนเอง 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน
เน้ือหำท่ีเรียน 
- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 
- ครูประเมินผลผูเ้รียน 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครูซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 
- ทดสอบจำกแบบฝึกหดั
และแบบกิจกรรม 



1.4 วธีิกำรวำง
แผนพฒันำสุขภำพของ
คนเองและครอบครัว 

1.5
 กระบวนกำรพฒัน
ำสุขภำพของตนและ
ครอบครัว 
 

1.3 อธิบำยแนวทำงในกำร
วำงแผนพฒันำสุขภำพของ
ตนเองและครอบครัว 

1.4 อธิบำยวธีิกำรวำงแผน
พฒันำสุขภำพของคนเองและ
ครอบครัว 

1.5 บอก
กระบวนกำรพฒันำสุขภำพ
ของตนและครอบครัว 
 

หน่วยที ่2 โภชนาการกบั
การออกก าลงักาย 

1.1  ควำมหมำยของค ำวำ่ 
“โภชนำกำร” 

1.2 แนวทำงกำรเลือกกิน
อำหำรส ำหรับออก
ก ำลงักำย 

1.3 โภชนำกำรกบักำร
ออกก ำลงักำยท่ีมีผล
ต่อสุขภำพ 

1.4 นกักีฬำกบัปัญหำ
โภชนำกำร 

1.5 พลงังำนกบักำร
ฝึกซอ้ม 

สมรรถนะย่อย 
 แสดงควำมรู้เก่ียวกบั 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 บอกควำมหมำยของค ำวำ่
โภชนำกำร 

1.2 บอกแนวทำงกำรเลือกกิน
อำหำรส ำหรับออกก ำลงั
กำย 

1.3 อธิบำยโภชนำกำรกบักำร
ออกก ำลงักำยท่ีมีผลต่อ
สุขภำพ 

 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน
เน้ือหำท่ีเรียน 
- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 
- ครูประเมินผลผูเ้รียน 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครูซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 
- ทดสอบจำกแบบฝึกหดั
และแบบกิจกรรม 



1.6 โปรตีนกบักำรออก
ก ำลงักำยและเล่นกีฬำ 

1.7 เมแทบอลิซึม 
(Metabolism) 

1.8 กำรใชพ้ลงังำนใน
ร่ำงกำยใบงำนท่ี 1หรือ 
กิจกรรมท่ี 1 

หน่วยที ่3 ภาวะ

โภชนาการของแต่ละวยั 

1.1 ภำวะทุพ
โภชนำกำรของแต่ละวยั 

1.2 ควำมตอ้งกำร
สำรอำหำร 

 

สมรรถนะย่อย 
แสดงควำมรู้เก่ียวกบั 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 อธิบำยภำวะทุพ
โภชนำกำรของแต่ละวยั 

1.2 บอกควำมตอ้งกำร
สำรอำหำร 

 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน
เน้ือหำท่ีเรียน 
- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 
- ครูประเมินผลผูเ้รียน 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครูซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 
- ทดสอบจำกแบบฝึกหดั
และแบบกิจกรรม 

หน่วยที ่4 โรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 
1.1  ควำมหมำยโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 
1.2  โรคไม่ติดต่อ 

สมรรถนะย่อย 
แสดงควำมรู้เก่ียวกบั 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.1  ควำมหมำยโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 
1.2  โรคไม่ติดต่อ 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน
เน้ือหำท่ีเรียน 
- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 
- ครูประเมินผลผูเ้รียน 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครูซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 
- ทดสอบจำกแบบฝึกหดั
และแบบกิจกรรม 

หน่วยที ่5  พฤติกรรมที่
เส่ียงต่อสุขภาวะทางเพศ
และโรคเอดส์ 

สมรรถนะย่อย 
แสดงควำมรู้เก่ียวกบั 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน
เน้ือหำท่ีเรียน 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครูซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 



1.1พฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อ
สุขภำวะทำงเพศและโรค
เอดส์ 
1.2  โรคเอดส์ 
1.3  ปัจจยัเส่ียงของสังคม
ท่ีมีต่อกำรมีเพศสัมพนัธ์ 

1.1 บอกพฤติกรรมท่ีเส่ียง
ต่อสุขภำวะทำงเพศและโรค
เอดส์ 
1.2  อธิบำยโรคเอดส์ 
1.3  อธิบำยปัจจยัเส่ียงของ
สังคมท่ีมีต่อกำรมีเพศสัมพนัธ์ 

- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 
- ครูประเมินผลผูเ้รียน 

- ทดสอบจำกแบบฝึกหดั
และแบบกิจกรรม 

หน่วยที ่6 ภยัจากส่ิงเสพ
ติดและการป้องกนั 
1.1 ควำมหมำยของยำเสพ
ติด 
1.2 ประเภทของยำเสพติด 
1.3 อำกำรของกำรติดยำ
เสพติด 
1.4 สำเหตุกำรติดยำเสพ
ติด 
1.5 ผลกระทบจำกกำรติด
ยำเสพติด 
1.6 กำรป้องกนัปัญหำยำ
เสพติด 

สมรรถนะยอ่ย 
แสดงควำมรู้เก่ียวกบั 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.1 บอกควำมหมำยของยำเสพ
ติด 
1.2 อธิบำยประเภทของยำเสพ
ติด 
1.3 อธิบำยอำกำรของกำรติดยำ
เสพติด 
1.4 บอกสำเหตุกำรติดยำเสพ
ติด 
1.5 บอกผลกระทบจำกกำรติด
ยำเสพติด 
1.6 บอกกำรป้องกนัปัญหำยำ
เสพติด 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน
เน้ือหำท่ีเรียน 
- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 
- ครูประเมินผลผูเ้รียน 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครูซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 
- ทดสอบจำกแบบฝึกหดั
และแบบกิจกรรม 

หน่วยที ่7 การปฐม
พยาบาลและการใช้ยา 

1.1 ควำมหมำยกำร
ปฐมพยำบำล 

สมรรถนะย่อย 
แสดงควำมรู้เก่ียวกบั 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.1 บอกควำมหมำยกำร

ปฐมพยำบำล 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน
เน้ือหำท่ีเรียน 
- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครูซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 



1.2 หนำ้ท่ีของผูป้ฐม
พยำบำล 

1.3 ควำมส ำคญัของยำ 
1.4 รูปแบบของยำ 
1.5 กำรเกบ็รักษำยำ 
1.6 อนัตรำยท่ีเกิดข้ึน

จำกกำรใชย้ำ 

1.2 อธิบำยหนำ้ท่ีของผู ้
ปฐมพยำบำล 

1.3 อธิบำยควำมส ำคญัของ
ยำ 

1.4 อธิบำยรูปแบบของยำ 
1.5 บอกกำรเกบ็รักษำยำ 
1.6 บอกอนัตรำยท่ีเกิดข้ึน

จำกกำรใชย้ำ 

- ครูประเมินผลผูเ้รียน - ทดสอบจำกแบบฝึกหดั
และแบบกิจกรรม 

หน่วยที ่8 การใช้ส่ือและ
ภัยทีเ่กดิจากส่ือ 

1.1 ควำมหมำยและ
กำรใชส่ื้อ 

1.2 วตัถุประสงคข์อง
กำรใชส่ื้อกำรสอน       

1.3 ประโยชนข์องส่ือ
กำรสอนท่ีมีต่อนกัเรียน           

1.4 ประเภทของส่ือ
กำรสอน                  

1.5 แนวทำงปฏิบติั
เพื่อป้องกนัตนเองจำกส่ือ
ท่ีไม่ปลอดภยั 

สมรรถนะย่อย 
แสดงควำมรู้เก่ียวกบั 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.1 บอกควำมหมำยและ

กำรใชส่ื้อ 
1.2 อธิบำยวตัถุประสงค์

ของกำรใชส่ื้อกำรสอน       
1.3 บอกประโยชนข์องส่ือ

กำรสอนท่ีมีต่อนกัเรียน           
1.4 บอกประเภทของส่ือ

กำรสอน                  
1.5 อธิบำยแนวทำงปฏิบติั

เพื่อป้องกนัตนเองจำกส่ือท่ีไม่
ปลอดภยั 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน
เน้ือหำท่ีเรียน 
- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 
- ครูประเมินผลผูเ้รียน 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครูซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 
- ทดสอบจำกแบบฝึกหดั
และแบบกิจกรรม 

หน่วยที ่9 ภยัและ
อบัุติเหตุ 

1.1 ควำมหมำยของภยั
ธรรมชำติ 

สมรรถนะย่อย 
แสดงควำมรู้เก่ียวกบั

กำรวำงแผนโครงงำนดว้ยเกมส์
กีฬำเพื่อสุขภำพ 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน
เน้ือหำท่ีเรียน 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครูซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 



1.2 ประเภทของภยั 
1.3 วธีิป้องกนั 
1.4 วธีิแกไ้ข  
1.5 อุบติัเหตุ  

(Accident) 
1.6 สำเหตุของกำรเกิด

อุบติัเหตุ/อุบติัภยั 
1.7 สำรเป็นพิษ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.1 บอกควำมหมำยของภยั

ธรรมชำติ 
1.2 อธิบำยประเภทของภยั 
1.3 บอกวธีิป้องกนั 
1.4 บอกวธีิแกไ้ข  
1.5 อธิยำยอุบติัเหตุ  

(Accident) 
1.6 บอกสำเหตุของกำรเกิด

อุบติัเหตุ/อุบติัภยั 
1.7 อธิบำยสำรเป็นพิษ 

- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 
- ครูประเมินผลผูเ้รียน 

- ทดสอบจำกแบบฝึกหดั
และแบบกิจกรรม 

หน่วยที ่10 การบิรการ
ด้านสุขภาพเพ่ือพฒันา
คุณภาพชีวติ 

1.1 กำรบริกำรดำ้น
สุขภำพเพื่อพฒันำคุณภำพ
ชีวติ 

1.2 หลกักำร
สำธำรณสุข 

1.3 หลกักำรและ
เหตุผลของกำร
สำธำรณสุขมูลฐำน 

1.4 องคป์ระกอบของ
งำนสำธำรณสุขมูลฐำน 

1.5 หลกักำรท ำงำน
สำธำรณสุขมูลฐำน 

สมรรถนะย่อย 
แสดงควำมรู้เก่ียวกบั

กีฬำวอลเล่ยบ์อล 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 บอกกำรบริกำรดำ้น
สุขภำพเพื่อพฒันำคุณภำพชีวติ 

1.2 บอกหลกักำร
สำธำรณสุข 

1.3 บอกหลกักำรและ
เหตุผลของกำรสำธำรณสุขมูล
ฐำน 

1.4 บอกองคป์ระกอบของ
งำนสำธำรณสุขมูลฐำน 

1.5 บอกหลกักำรท ำงำน
สำธำรณสุขมูลฐำน 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน
เน้ือหำท่ีเรียน 
- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 
- ครูประเมินผลผูเ้รียน 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครูซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 
- ทดสอบจำกแบบฝึกหดั
และแบบกิจกรรม 



1.6 โครงกำรตำม
พระรำชด ำริดำ้น
กำรแพทย ์

1.7 กำรน ำหลกั
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มำปรับประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ ำวนั 

1.6 บอกโครงกำรตำม
พระรำชด ำริดำ้นกำรแพทย ์

1.7 บอกกำรน ำหลกั
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ปรับประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ ำวนั 

1.8 บอกองคป์ระกอบของ
งำนสำธำรณสุขมูลฐำน 

1.9 บอกหลกักำรท ำงำน
สำธำรณสุขมูลฐำน 

1.10 บอกโครงกำร
ตำมพระรำชด ำริดำ้นกำรแพทย ์

1.11 บอกกำรน ำ
หลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มำปรับประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ ำวนั 

หน่วยที ่11 การใช้หลกั
เศรษฐกจิพอเพยีงเพ่ือ
พฒันาคุณภาพชีวติ 

1.1  ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

1.2  แนวทำงกำร
ประยกุตใ์ชป้รัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะย่อย 
แสดงควำมรู้เก่ียวกบั

มำรยำทและทกัษะกำรเล่น
วอลเล่ยบ์อล 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 อธิบำยปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

1.2 อธิบำยแนวทำงกำร
ประยกุตใ์ชป้รัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน
เน้ือหำท่ีเรียน 
- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 
- ครูประเมินผลผูเ้รียน 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครูซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 
- ทดสอบจำกแบบฝึกหดั
และแบบกิจกรรม 



 

 แผนการสอน หน่วยที ่1 

วชิา การจัดการระเบียบเพ่ือความสุข สอนคร้ังที ่1-2 

ช่ือหน่วย  การปฐมนิเทศ และความรู้เบ้ืองต้น
เกีย่วกบัหลกัการและกระบวนการสุขภาพ 

คาบที ่1-4 

ช่ือเร่ือง  ปฐมนิเทศ และความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัหลกัการและกระบวนการ
สุขภาพ 

จ านวน 4 คาบ 

หัวเรื่อง 
1. ความหมายและความส าคัญของการวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง 
2. แนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง 
3. แนวทางในการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
4. วิธีการวางแผนพัฒนาสุขภาพของคนเองและครอบครัว 
5. กระบวนการพัฒนาสุขภาพของตนและครอบครัว 
สาระส าคัญ 
1. การปฐมนิเทศ เป็นการแนะแนวการเรียน การประเมินผล การมอบหมายงานให้แก่นักศึกษา เพ่ือนักศึกษาจะได้
เตรียมตัวในการเรียนให้ดีที่สุด 
2. ความหมายและความส าคัญของการวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง 
3. แนวทางในการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
4. วิธีการวางแผนพัฒนาสุขภาพของคนเองและครอบครัว 
5. กระบวนการพัฒนาสุขภาพของตนและครอบครัว 
สมรรถนะย่อย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสุขภาพ 
จุดประสงค์การเรียน 

1.6 บอกความหมายและความส าคัญของการวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง 
1.7 อธิบายแนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง 
1.8 อธิบายแนวทางในการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
1.9 อธิบายวิธีการวางแผนพัฒนาสุขภาพของคนเองและครอบครัว 

     1.10 บอกกระบวนการพัฒนาสุขภาพของตนและครอบครัว 
 



 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ช่ือเร่ือง 
สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์

การปฏบิัติ 
กจิกรรมครู กจิกรรมผู้เรียน 

หน่วยที ่1 หลกัการและ
กระบวนการสุขภาพ 

1.1 ควำมหมำยและ
ควำมส ำคญัของกำร
วำงแผนดูแลสุขภำพ
ตนเอง 

1.2 แนวทำงกำรดูแล
สุขภำพตนเอง 

1.3 แนวทำงในกำร
วำงแผนพฒันำสุขภำพ
ของตนเองและครอบครัว 

1.4 วธีิกำรวำง
แผนพฒันำสุขภำพของ
คนเองและครอบครัว 

1.5กระบวนกำรพฒันำ
สุขภำพของตนและ
ครอบครัว 
 

สมรรถนะย่อย 
 แสดงควำมรู้เก่ียวกบั
หลกักำรและกระบวนกำร
สุขภำพ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

1.1 บอกควำมหมำยและ
ควำมส ำคญัของกำร
วำงแผนดูแลสุขภำพ
ตนเอง 

1.2 อธิบำยแนวทำงกำร
ดูแลสุขภำพตนเอง 

1.3 อธิบำยแนวทำงในกำร
วำงแผนพฒันำสุขภำพของ
ตนเองและครอบครัว 

1.4 อธิบำยวธีิกำรวำงแผน
พฒันำสุขภำพของคนเองและ
ครอบครัว 

1.5 บอก
กระบวนกำรพฒันำสุขภำพ
ของตนและครอบครัว 
 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน
เน้ือหำท่ีเรียน 
- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 
- ครูประเมินผลผูเ้รียน 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครูซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 
- ทดสอบจำกแบบฝึกหดั
และแบบกิจกรรม 



 

งานทีม่อบหมาย 

กิจกรรมที่ 1.1 
เรื่อง การออกแบบวางแผนสุขภาพ 
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม โดยให้แต่กลุ่มอภิปรายภายในกลุ่มของตนและพร้อมออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน
ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 การออกแบบวางแผนสุขภาพตนเอง 
 กลุ่มท่ี 2 การออกแบบวางแผนสุขภาพครอบครัว 
 กลุ่มท่ี 3 การออกแบบวางแผนสุขภาพสังคม 
 กลุ่มท่ี 4 การออกแบบวางแผนสุขภาพตนเองและครอบครัว 
 
กิจกรรมที่ 1.2 
เรื่องแนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง 
 

การวดัผล 

1. ดำ้นพุทธิพิสัย 

1.1. จำกแบบทดสอบ 

2. ดำ้นจิตพิสัย 

2.1. จำกกำรส ำรวจกำรมำเรียน 

2.2. จำกแบบวดัผลคุณธรรมจริยธรรม 

 

 

 

 



 

 แผนการสอน หน่วยที ่2 

วชิา การจัดการระเบียบเพ่ือความสุข สอนคร้ังที ่3 

ช่ือหน่วย  โภชนาการกบัการออกก าลงักายทีม่ผีล
ต่อสุขภาพ 

คาบที ่5-6 

ช่ือเร่ือง  โภชนาการกบัการออกก าลงักายทีม่ผีลต่อสุขภาพ จ านวน 2 คาบ 
หัวเรื่อง  
1.1  ความหมายของค าว่า “โภชนาการ” 
1.2 แนวทางการเลือกกินอาหารส าหรับออกก าลังกาย 
1.3 โภชนาการกับการออกก าลังกายที่มีผลต่อสุขภาพ 
1.4 นักกีฬากับปัญหาโภชนาการ 
1.5 พลังงานกับการฝึกซ้อม 
1.6 โปรตีนกับการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
1.7 เมแทบอลิซึม (Metabolism) 
1.8 การใช้พลังงานในร่างกาย 
สาระส าคัญ 
1. ความหมายของค าว่า “โภชนาการ” 
2.  แนวทางการเลือกกินอาหารส าหรับออกก าลังกาย 
3. โภชนาการกับการออกก าลังกายท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
4. นักกีฬากับปัญหาโภชนาการ 
5. พลังงานกับการฝึกซ้อม 
6. โปรตีนกับการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
7. เมแทบอลิซึม (Metabolism) 
8. การใช้พลังงานในร่างกาย 
สมรรถนะย่อย  
แสดงความรู้เกี่ยวกับโภชนาการกับการออกก าลังกายที่มีต่อสุขภาพ 
จุดประสงค์การปฏิบัติ  

1.2 บอกความหมายของค าว่าโภชนาการ 
1.2 บอกแนวทางการเลือกกินอาหารส าหรับออกก าลังกาย 
1.3 อธิบายโภชนาการกับการออกก าลังกายที่มีผลต่อสุขภาพ 

 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ช่ือเร่ือง 
สมรรถนะย่อยและ

จุดประสงค์การปฏบัิต ิ
กจิกรรมครู กจิกรรมผู้เรียน 

หน่วยที ่2 โภชนาการกบั
การออกก าลงักาย 

1.1  ควำมหมำยของค ำวำ่ 
“โภชนำกำร” 

1.2 แนวทำงกำรเลือกกิน
อำหำรส ำหรับออกก ำลงั
กำย 

1.3 โภชนำกำรกบักำรออก
ก ำลงักำยท่ีมีผลต่อ
สุขภำพ 

1.4 นกักีฬำกบัปัญหำ
โภชนำกำร 

1.5 พลงังำนกบักำรฝึกซอ้ม 
1.6 โปรตีนกบักำรออก

ก ำลงักำยและเล่นกีฬำ 
1.7 เมแทบอลิซึม 

(Metabolism) 
1.8 กำรใชพ้ลงังำนใน

ร่ำงกำยใบงำนท่ี 1หรือ 
กิจกรรมท่ี 1 

สมรรถนะย่อย 
แสดงควำมรู้เก่ียวกบั 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1บอกควำมหมำยของค ำวำ่
โภชนำกำร 
1.2 บอกแนวทำงกำรเลือก

กินอำหำรส ำหรับออก
ก ำลงักำย 

1.3 อธิบำยโภชนำกำรกบั
กำรออกก ำลงักำยท่ีมีผล
ต่อสุขภำพ 

 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน   
เน้ือหำท่ีเรียน 
- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 
- ครูประเมินผลผูเ้รียน 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครู
ซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 
- ทดสอบจำก
แบบฝึกหดัและแบบ
กิจกรรม 

 

 



งานทีม่อบหมาย 

กิจกรรมที่ 2.1 

เรื่อง การบริโภคอาหารส าหรับการออกก าลังกาย 
 

การวดัผล 

1. ดำ้นพุทธิพิสัย 

       1.1 จำกแบบทดสอบ 

2. ดำ้นจิตพิสัย 

2.1 จำกกำรส ำรวจกำรมำเรียน 

2.2 จำกแบบวดัผลคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แผนการสอน หน่วยที ่3 

วชิา การจัดการระเบียบเพ่ือความสุข สอนคร้ังที ่4 
ช่ือหน่วย  ภาวะทุพโภชนาของแต่ละวยั 

คาบที ่7-8 

ช่ือเร่ือง  ภาวะทุพโภชนาของแต่ละวยั จ านวน 2 คาบ 
 
หัวเรื่อง  

1.1 ภาวะทุพโภชนาการของแต่ละวัย 
1.2 ความต้องการสารอาหาร 

สาระส าคัญ 
1. ภาวะทุพโภชนาการของแต่ละวัย 
2. ความต้องการสารอาหาร 
สมรรถนะย่อย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับ 
จุดประสงค์การปฏิบัติ  

1.1 อธิบายภาวะทุพโภชนาการของแต่ละวัย 
1.2 บอกความต้องการสารอาหาร 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

ช่ือเร่ือง 
สมรรถนะย่อยและ

จุดประสงค์การปฏบัิต ิ
กจิกรรมครู กจิกรรมผู้เรียน 



หน่วยที ่3 ภาวะโภชนาการ

ของแต่ละวยั 

1.1 ภำวะทุพโภชนำกำรของ
แต่ละวยั 
1.2 ควำมตอ้งกำรสำรอำหำร 

 

สมรรถนะย่อย 
แสดงควำมรู้เก่ียวกบั 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม    

1.1 อธิบำยภำวะทุพ

โภชนำกำรของแต่ละวยั                   

1.2 บอกควำมตอ้งกำร

สำรอำหำร 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน   
เน้ือหำท่ีเรียน 
- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 
- ครูประเมินผลผูเ้รียน 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครู
ซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 
- ทดสอบจำก
แบบฝึกหดัและแบบ
กิจกรรม 

 
งานทีม่อบหมาย 
กิจกรรมท่ี 3.1  
เร่ือง ควำมตอ้งกำรสำรอำหำร 
ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม โดยใหน้กัเรียนศึกษำคน้ควำ้ตำมหวัขอ้ของแต่ละกลุ่มดงัต่อไปน้ีพร้อม
อธิบำยหนำ้ชั้นเรียน 
กลุ่มท่ี 1 ควำมตอ้งกำรสำรอำหำรวยัทำรก (แรกเกิด- 1 ปี)  
กลุ่มท่ี 2 ควำมตอ้งกำรสำรอำหำรเดก็วยัก่อนเรียน (2 – 5 ปี)  
กลุ่มท่ี 3 ควำมตอ้งกำรสำรอำหำรเดก็วยัเรียน (6 – 13 ปี)  
กลุ่มท่ี 4 ควำมตอ้งกำรสำรอำหำรเดก็วยัรุ่น (13 – 19 ปี)  
กลุ่มท่ี 5 ควำมตอ้งกำรสำรอำหำรวยัผูใ้หญ่ (20-40 ปี)  
กลุ่มท่ี 6 ควำมตอ้งกำรสำรอำหำรวยัชรำ 
การวดัผล 

1. ดำ้นพุทธิพิสัย 
       1.1 จำกแบบทดสอบ 
2. ดำ้นจิตพิสัย 

2.1 จำกกำรส ำรวจกำรมำเรียน 
2.2 จำกแบบวดัผลคุณธรรมจริยธรรม 



 
 
 
 

แผนการสอน หน่วยที ่4 

วชิา การจัดการระเบียบเพ่ือความสุข สอนคร้ังที ่5-6 

ช่ือหน่วย  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
คาบที ่9-12 

ช่ือเร่ือง  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ จ านวน 4 คาบ 
 
หวัเร่ือง  

1.1  ควำมหมำยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
1.2  โรคไม่ติดต่อ 

สำระส ำคญั 
1. ควำมหมำยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
2. โรคไม่ติดต่อ 
สมรรถนะยอ่ย  
แสดงควำมรู้เก่ียวกบั 
จุดประสงคก์ำรปฏิบติั (Performance Objectives) 

1.1  ควำมหมำยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
1.2  โรคไม่ติดต่อ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ช่ือเร่ือง 
สมรรถนะย่อยและ

จุดประสงค์การปฏบัิต ิ
กจิกรรมครู กจิกรรมผู้เรียน 

หน่วยที ่4 โรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 
1.1  ควำมหมำยโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 
1.2  โรคไม่ติดต่อ 

สมรรถนะย่อย 
แสดงควำมรู้เก่ียวกบั 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.1  ควำมหมำยโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 
1.2  โรคไม่ติดต่อ 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน   
เน้ือหำท่ีเรียน 
- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 
- ครูประเมินผลผูเ้รียน 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครู
ซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 
- ทดสอบจำก
แบบฝึกหดัและแบบ
กิจกรรม 

 
งานทีม่อบหมาย 
กิจกรรมที่ 4.1 
เรื่อง การป้องกันโรค 
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม โดยให้ผู้เรียน อภิปรายหัวข้อเรื่องต่อไปนี้ 

1. การป้องกันโรคเอดส์ 
2. การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
3. การช่วยเหลื่อสังคมด้านป้องกันโรคระบาด 
4. การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เป็นไขหวัดใหญ่ก่อนถึงแพทย์ 

การวดัผล 
1. ดำ้นพุทธิพิสัย 
       1.1 จำกแบบทดสอบ 
2. ดำ้นจิตพิสัย 

2.1 จำกกำรส ำรวจกำรมำเรียน 
2.2 จำกแบบวดัผลคุณธรรมจริยธรรม 

 
 



 แผนการสอน หน่วยที ่5 

วชิา การจัดการระเบียบเพ่ือความสุข สอนคร้ังที ่7-8 

ช่ือหน่วย พฤติกรรมทีเ่ส่ียงต่อสุขภาวะทางเพศ
และโรคเอดส์ 

คาบที ่13-16 

ช่ือเร่ือง  พฤติกรรมทีเ่ส่ียงต่อสุขภาวะทางเพศและโรคเอดส์ จ านวน 4 คาบ 
 
หัวเรื่อง  

1.1 พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาวะทางเพศและโรคเอดส์ 
1.2  โรคเอดส์ 
1.3  ปัจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์ 

สาระส าคญั 

1. พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาวะทางเพศและโรคเอดส์ 
2. โรคเอดส์ 
3. ปัจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์ 

 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับ 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 

1.1 บอกพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาวะทางเพศและโรคเอดส์ 
1.2  อธิบายโรคเอดส์ 
1.3  อธิบายปัจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ช่ือเร่ือง 
สมรรถนะย่อยและ

จุดประสงค์การปฏบัิต ิ
กจิกรรมครู กจิกรรมผู้เรียน 

หน่วยที ่5  พฤติกรรมที่
เส่ียงต่อสุขภาวะทางเพศ
และโรคเอดส์ 
1.1พฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อสุข
ภำวะทำงเพศและโรคเอดส์ 
1.2  โรคเอดส์ 
1.3  ปัจจยัเส่ียงของสังคมท่ี
มีต่อกำรมีเพศสัมพนัธ์ 

สมรรถนะย่อย 
แสดงควำมรู้เก่ียวกบั 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.1  บอกพฤติกรรมท่ีเส่ียง
ต่อสุขภำวะทำงเพศและโรค
เอดส์ 
1.2  อธิบำยโรคเอดส์ 
1.3  อธิบำยปัจจยัเส่ียงของ
สังคมท่ีมีต่อกำรมี
เพศสัมพนัธ์ 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน   
เน้ือหำท่ีเรียน 
- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 
- ครูประเมินผลผูเ้รียน 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครู
ซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 
- ทดสอบจำก
แบบฝึกหดัและแบบ
กิจกรรม 

 
งานทีม่อบหมาย 
กิจกรรมท่ี 5.1 
เร่ือง  ศึกษำโรคเอดส์ 
ใหเ้รียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 5 คน ใหน้กัเรียนศึกษำเก่ียวกบัโรคเอดส์ โดยใหแ้ต่ละกลุ่มจะตอ้ง
ออกมำน ำเสนอหนำ้ชั้นเรียน 
การวดัผล 

1. ดำ้นพุทธิพิสัย 
       1.1 จำกแบบทดสอบ 
2. ดำ้นจิตพิสัย 

2.1 จำกกำรส ำรวจกำรมำเรียน 
2.2 จำกแบบวดัผลคุณธรรมจริยธรรม 

 



 
 
 
 

แผนการสอน หน่วยที ่6 

วชิา การจัดการระเบียบเพ่ือความสุข สอนคร้ังที ่9-10 

ช่ือหน่วย   ภัยจากส่ิงเสพติดและการป้องกนั 
คาบที ่17-20 

ช่ือเร่ือง  ภัยจากส่ิงเสพตดิและการป้องกนั จ านวน 4 คาบ 
หัวเรื่อง  

1.1 ความหมายของยาเสพติด 
1.2 ประเภทของยาเสพติด 
1.3 อาการของการติดยาเสพติด 
1.4 สาเหตุการติดยาเสพติด 

1.5 ผลกระทบจากการติดยาเสพติด 

1.6 การป้องกันปัญหายาเสพติด 
สาระส าคัญ 

1. ความหมายของยาเสพติด 
2. ประเภทของยาเสพติด 
3. อาการของการติดยาเสพติด 
4. สาเหตุการติดยาเสพติด 
5. ผลกระทบจากการติดยาเสพติด 
6. การป้องกันปัญหายาเสพติด 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับ 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 

1.1 บอกความหมายของยาเสพติด 
1.2 อธิบายประเภทของยาเสพติด 
1.3 อธิบายอาการของการติดยาเสพติด 
1.4 บอกสาเหตุการติดยาเสพติด 

1.5 บอกผลกระทบจากการติดยาเสพติด 

1.6 บอกการป้องกันปัญหายาเสพติด 
 

 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ช่ือเร่ือง 
สมรรถนะย่อยและ

จุดประสงค์การปฏบัิต ิ
กจิกรรมครู กจิกรรมผู้เรียน 

หน่วยที ่6 ภยัจากส่ิงเสพติด
และการป้องกนั 
1.1 ควำมหมำยของยำเสพ
ติด 
1.2 ประเภทของยำเสพติด 
1.3 อำกำรของกำรติดยำเสพ
ติด 
1.4 สำเหตุกำรติดยำเสพติด 
1.5 ผลกระทบจำกกำรติดยำ
เสพติด 
1.6 กำรป้องกนัปัญหำยำเสพ
ติด 

สมรรถนะย่อย 
แสดงควำมรู้เก่ียวกบั 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.1 บอกควำมหมำยของยำ
เสพติด 
1.2 อธิบำยประเภทของยำ
เสพติด 
1.3 อธิบำยอำกำรของกำรติด
ยำเสพติด 
1.4 บอกสำเหตุกำรติดยำเสพ
ติด 
1.5 บอกผลกระทบจำกกำร
ติดยำเสพติด 
1.6 บอกกำรป้องกนัปัญหำยำ 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน   
เน้ือหำท่ีเรียน 
- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 
- ครูประเมินผลผูเ้รียน 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครู
ซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 
- ทดสอบจำก
แบบฝึกหดัและแบบ
กิจกรรม 

 
งานทีม่อบหมาย 
กิจกรรมท่ี 6.1 
เร่ือง  ประเภทยำเสพติด 
ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เพื่อศึกษำตำมหวัขอ้ดงัน้ี พร้อมเสนอตำมตวัขอ้ของแต่ละกลุ่ม 
1. ประเภทกดประสำท 
2. ประเภทกระตุน้ประสำท 
3. ประเภทหลอนประสำท 
4. ประเภทออกฤทธ์ิผสมผสำน 



การวดัผล 
1. ดำ้นพุทธิพิสัย 
       1.1 จำกแบบทดสอบ 
2. ดำ้นจิตพิสัย 

2.1 จำกกำรส ำรวจกำรมำเรียน 
2.2 จำกแบบวดัผลคุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน หน่วยที ่7 

วชิา การจัดการระเบียบเพ่ือความสุข สอนคร้ังที ่11-12 

ช่ือหน่วย   การปฐมพยาบาลและการใช้ยารักษา
โรค 

คาบที ่21-24 

ช่ือเร่ือง  การปฐมพยาบาลและการใช้ยารักษาโรค จ านวน 4 คาบ 
หัวเรื่อง  

1.1 ความหมายการปฐมพยาบาล 
1.2 หน้าที่ของผู้ปฐมพยาบาล 
1.3 ความส าคัญของยา 
1.4 รูปแบบของยา 

1.5 การเก็บรักษายา 

1.6 อันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา  
สาระส าคัญ 

1. ความหมายการปฐมพยาบาล 
2. หน้าที่ของผู้ปฐมพยาบาล 
3.  ความส าคัญของยา 
4.  รูปแบบของยา 
5. การเก็บรักษายา 
6. อันตรายท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ยา 

สมรรถนะย่อย  
แสดงความรู้เกี่ยวกับ 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1.1 บอกความหมายการปฐมพยาบาล 
1.2 อธิบายหน้าที่ของผู้ปฐมพยาบาล 
1.3 อธิบายความส าคัญของยา 
1.4 อธิบายรูปแบบของยา 

1.5 บอกการเก็บรักษายา 

1.6 บอกอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา  
 

 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ช่ือเร่ือง 
สมรรถนะย่อยและ

จุดประสงค์การปฏบัิต ิ
กจิกรรมครู กจิกรรมผู้เรียน 

หน่วยที ่7 การปฐมพยาบาล
และการใช้ยา 

1.1 ควำมหมำยกำรปฐม
พยำบำล 

1.2 หนำ้ท่ีของผูป้ฐม
พยำบำล 

1.3 ควำมส ำคญัของยำ 
1.4 รูปแบบของยำ 
1.5 กำรเกบ็รักษำยำ 

     1.6  อนัตรำยท่ีเกิดข้ึน
จำกกำรใชย้ำ 

สมรรถนะย่อย 
แสดงควำมรู้เก่ียวกบั 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 บอกควำมหมำยกำร
ปฐมพยำบำล 

1.2 อธิบำยหนำ้ท่ีของผู ้
ปฐมพยำบำล 

1.3 อธิบำยควำมส ำคญั
ของยำ 

1.4 อธิบำยรูปแบบของยำ 
1.5 บอกกำรเกบ็รักษำยำ 

     1.6 บอกอนัตรำยท่ี
เกิดข้ึนจำกกำรใชย้ำ 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน   
เน้ือหำท่ีเรียน 
- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 
- ครูประเมินผลผูเ้รียน 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครู
ซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 
- ทดสอบจำก
แบบฝึกหดัและแบบ
กิจกรรม 

 
งานทีม่อบหมาย 
กิจกรรมท่ี 7.1 
เร่ือง  กำรศึกษำกำรใชย้ำ 
ให้นักเรียนศึกษำคน้ควำ้เก่ียวกบัวิธีกำรใชย้ำและเก็บรักษำของยำแต่ละประเภท และมำน ำเสนอ
หนำ้ชั้นเรียน 
การวดัผล 

1. ดำ้นพุทธิพิสัย 
       1.1 จำกแบบทดสอบ 



2. ดำ้นจิตพิสัย 
2.1 จำกกำรส ำรวจกำรมำเรียน 
2.2 จำกแบบวดัผลคุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน หน่วยที ่8 

วชิา การจัดการระเบียบเพ่ือความสุข สอนคร้ังที ่13-14 

ช่ือหน่วย   การใช้ส่ือและภัยทีเ่กดิจากส่ือ 
คาบที ่25-28 

ช่ือเร่ือง  การใช้ส่ือและภัยทีเ่กดิจากส่ือ จ านวน 4 คาบ 
หัวเรื่อง  

1.1 ความหมายและการใช้สื่อ 
1.2 วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อการสอน       
1.3 ประโยชน์ของสื่อการสอนที่มีต่อนักเรียน           
1.4 ประเภทของสื่อการสอน                  
1.5 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองจากสื่อที่ไม่ปลอดภัย 

สาระส าคัญ 
1. ความหมายและการใช้สื่อ 
2. วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อการสอน 
3. ประโยชน์ของสื่อการสอนที่มีต่อนักเรียน           
4.  ประเภทของสื่อการสอน                  
5. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองจากสื่อท่ีไม่ปลอดภัย 

สมรรถนะย่อย  
แสดงความรู้เกี่ยวกับ 
จุดประสงค์การปฏิบัติ  

1.1 บอกความหมายและการใช้สื่อ 
1.2 อธิบายวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อการสอน       
1.3 บอกประโยชน์ของสื่อการสอนที่มีต่อนักเรียน           
1.4 บอกประเภทของสื่อการสอน                  
1.5 อธิบายแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันตนเองจากสื่อที่ไม่ปลอดภัย 

 
 

 

 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ช่ือเร่ือง 
สมรรถนะย่อยและ

จุดประสงค์การปฏบัิต ิ
กจิกรรมครู กจิกรรมผู้เรียน 

หน่วยที ่8 การใช้ส่ือและภัย
ทีเ่กดิจากส่ือ 

1.1 ควำมหมำยและกำร
ใชส่ื้อ 

1.2 วตัถุประสงคข์อง
กำรใชส่ื้อกำรสอน       

1.3 ประโยชนข์องส่ือ
กำรสอนท่ีมีต่อนกัเรียน           

1.4 ประเภทของส่ือกำร
สอน                  
     1.5  แนวทำงปฏิบติัเพื่อ
ป้องกนัตนเองจำกส่ือท่ีไม่
ปลอดภยั 

สมรรถนะย่อย 
แสดงควำมรู้เก่ียวกบั 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.1 บอกควำมหมำยและ

กำรใชส่ื้อ 
1.2 อธิบำยวตัถุประสงค์

ของกำรใชส่ื้อกำรสอน       
1.3 บอกประโยชนข์อง

ส่ือกำรสอนท่ีมีต่อนกัเรียน           
1.4 บอกประเภทของส่ือ

กำรสอน                  
      1.5 อธิบำยแนวทำง
ปฏิบติัเพื่อป้องกนัตนเองจำก
ส่ือท่ีไม่ปลอดภยั 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน   
เน้ือหำท่ีเรียน 
- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 
- ครูประเมินผลผูเ้รียน 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครู
ซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 
- ทดสอบจำก
แบบฝึกหดัและแบบ
กิจกรรม 

 
 



งานทีม่อบหมาย 
กิจกรรมท่ี 8.1 
เร่ือง  ส่ือในปัจจุบนั 
ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน ใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษำตำมหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  พร้อมทั้งน ำเสนอ
หนำ้ชั้นเรียน 
กลุ่มท่ี 1 ส่ือส่ิงพิมพ ์  
กลุ่มท่ี 2 ส่ือบุคคล   
กลุ่มท่ี 3 ส่ือวสัดุ   
กลุ่มท่ี 4 ส่ืออุปกรณ์   
กลุ่มท่ี 5 ส่ือบริบท  
กลุ่มท่ี 6 ส่ือกิจกรรม   
การวดัผล 

1. ดำ้นพุทธิพิสัย 
       1.1 จำกแบบทดสอบ 
2. ดำ้นจิตพิสัย 

2.1 จำกกำรส ำรวจกำรมำเรียน 
2.2 จำกแบบวดัผลคุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน หน่วยที ่9 

วชิา การจัดการระเบียบเพ่ือความสุข สอนคร้ังที ่15 

ช่ือหน่วย   ภัยและอบัุติเหตุ คาบที ่29-30 

ช่ือเร่ือง  ภัยและอบัุติเหตุ จ านวน 2 คาบ 
หัวเร่ือง  

1.1 ความหมายของภัยธรรมชาติ 
1.2 ประเภทของภัย 
1.3 วิธีป้องกัน 
1.4 วิธีแก้ไข  
1.5 อุบัติเหตุ  (Accident) 
1.6 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย 
1.7 สารเป็นพิษ 

สาระส าคัญ 
1. ความหมายของภัยธรรมชาติ 
2. ประเภทของภัย 
3. วิธีป้องกัน 
4. วิธีแก้ไข  
5. อุบัติเหตุ  (Accident) 
6. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย 
7. สารเป็นพิษ 

สมรรถนะย่อย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับ 
จุดประสงค์การปฏิบัติ  

1.1 บอกความหมายของภัยธรรมชาติ 
1.2 อธิบายประเภทของภัย 
1.3 บอกวิธีป้องกัน 
1.4 บอกวิธีแก้ไข  
1.5 อธิยายอุบัติเหตุ  (Accident) 
1.6 บอกสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย 
1.7 อธิบายสารเป็นพิษ 

 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ช่ือเร่ือง 
สมรรถนะย่อยและ

จุดประสงค์การปฏบัิต ิ
กจิกรรมครู กจิกรรมผู้เรียน 

หน่วยที ่9 ภยัและอบัุติเหตุ 
1.1 ควำมหมำยของภยั

ธรรมชำติ 
1.2 ประเภทของภยั 
1.3 วธีิป้องกนั 
1.4 วธีิแกไ้ข  
1.5 อุบติัเหตุ  (Accident) 
1.6 สำเหตุของกำรเกิด

อุบติัเหตุ/อุบติัภยั 
     1.7 สำรเป็นพิษ 

สมรรถนะย่อย 
แสดงควำมรู้เก่ียวกบักำร
วำงแผนโครงงำนดว้ยเกมส์
กีฬำเพื่อสุขภำพ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 บอกควำมหมำยของ
ภยัธรรมชำติ 

1.2 อธิบำยประเภทของ
ภยั 

1.3 บอกวธีิป้องกนั 
1.4 บอกวธีิแกไ้ข  
1.5 อธิยำยอุบติัเหตุ  

(Accident) 
1.6 บอกสำเหตุของกำร

เกิดอุบติัเหตุ/อุบติัภยั 
     1.7 อธิบำยสำรเป็นพิษ 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน   
เน้ือหำท่ีเรียน 
- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 
- ครูประเมินผลผูเ้รียน 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครู
ซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 
- ทดสอบจำก
แบบฝึกหดัและแบบ
กิจกรรม 

 
 



งานทีม่อบหมาย 
กิจกรรมท่ี 9.1 
เร่ือง  ภยัธรรมชำติ 
ใหน้กัเรียนศึกษำคน้ควำ้เก่ียวกบัเร่ืองภยัธรรมชำติมำ 1 เร่ืองพร้อมติดภำพภยัธรรมชำติและอธิบำย
ปัญหำของภยัธรรมชำตินั้น 
กิจกรรมท่ี 9.2  
เร่ือง  ศึกษำอุบติัเหตุ 
ใหน้กัเรียนศึกษำคน้ควำ้เก่ียวกบัเร่ืองอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนบนทอ้งถนนหรืออุบติัเหตุในดำ้นอ่ืนๆ ท่ีเกิด
จำกควำมประมำท 
การวดัผล 

1. ดำ้นพุทธิพิสัย 
       1.1 จำกแบบทดสอบ 
2. ดำ้นจิตพิสัย 

2.1 จำกกำรส ำรวจกำรมำเรียน 
2.2 จำกแบบวดัผลคุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน หน่วยที ่10 

วชิา การจัดการระเบียบเพ่ือความสุข สอนคร้ังที ่16 

ช่ือหน่วย   การบริการด้านสุขภาพเพ่ือพฒันา
คุณภาพชีวติ 

คาบที ่31-32 

ช่ือเร่ือง  การบริการด้านสุขภาพเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ จ านวน 2 คาบ 
หัวเรื่อง  

1.1 การบริการด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.2 หลักการสาธารณสุข 
1.3 หลักการและเหตุผลของการสาธารณสุขมูลฐาน 
1.4 องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน 
1.5 หลักการท างานสาธารณสุขมูลฐาน 
1.6 โครงการตามพระราชด าริด้านการแพทย์ 
1.7 การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

สาระส าคัญ 
1. การบริการด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. หลักการสาธารณสุข 
3. หลักการและเหตุผลของการสาธารณสุขมูลฐาน 
4. องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน 
5. หลักการท างานสาธารณสุขมูลฐาน 
6. โครงการตามพระราชด าริด้านการแพทย์ 
7. การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

สมรรถนะย่อย  
แสดงความรู้เกี่ยวกับ 
จุดประสงค์การปฏิบัติ  

1.1 บอกการบริการด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.2 บอกหลักการสาธารณสุข 
1.3 บอกหลักการและเหตุผลของการสาธารณสุขมูลฐาน 
1.4 บอกองค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน 
1.5 บอกหลักการท างานสาธารณสุขมูลฐาน 
1.6 บอกโครงการตามพระราชด าริด้านการแพทย์ 
1.7 บอกการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
1.8 บอกองค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน 
1.9 บอกหลักการท างานสาธารณสุขมูลฐาน 
1.10 บอกโครงการตามพระราชด าริด้านการแพทย์ 
1.11 บอกการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 

 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ช่ือเร่ือง 
สมรรถนะย่อยและ

จุดประสงค์การปฏบัิต ิ
กจิกรรมครู กจิกรรมผู้เรียน 

หน่วยที ่10 การบิรการด้าน
สุขภาพเพ่ือพฒันาคุณภาพ
ชีวติ 

1.1 กำรบริกำรดำ้น
สุขภำพเพื่อพฒันำคุณภำพ
ชีวติ 

1.2 หลกักำรสำธำรณสุข 
1.3 หลกักำรและเหตุผล

ของกำรสำธำรณสุขมูลฐำน 
1.4 องคป์ระกอบของ

งำนสำธำรณสุขมูลฐำน 
1.5 หลกักำรท ำงำน

สำธำรณสุขมูลฐำน 
1.6 โครงกำรตำม

พระรำชด ำริดำ้นกำรแพทย ์
     1.7 กำรน ำหลกัปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำปรับ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ ำวนั 

สมรรถนะย่อย 
แสดงควำมรู้เก่ียวกบักีฬำ

วอลเล่ยบ์อล 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

1.1 บอกกำรบริกำรดำ้นสุขภำพ
เพื่อพฒันำคุณภำพชีวติ 

1.2 บอกหลกักำรสำธำรณสุข 
1.3 บอกหลกักำรและเหตผุล

ของกำรสำธำรณสุขมูลฐำน 
1.4 บอกองคป์ระกอบของงำน

สำธำรณสุขมูลฐำน 
1.5 บอกหลกักำรท ำงำน

สำธำรณสุขมูลฐำน 
1.6 บอกโครงกำรตำม

พระรำชด ำริดำ้นกำรแพทย ์
1.7 บอกกำรน ำหลกัปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงมำปรับประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจ ำวนั 

1.8 บอกองคป์ระกอบของงำน
สำธำรณสุขมูลฐำน 

1.9 บอกหลกักำรท ำงำน
สำธำรณสุขมูลฐำน 

1.10 บอกโครงกำรตำม
พระรำชด ำริดำ้นกำรแพทย ์
       1.11 บอกกำรน ำหลกัปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำปรับประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจ ำวนั 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน   
เน้ือหำท่ีเรียน 
- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 
- ครูประเมินผลผูเ้รียน 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครู
ซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 
- ทดสอบจำก
แบบฝึกหดัและแบบ
กิจกรรม 

 
 



 
งานทีม่อบหมาย 
กิจกรรมท่ี 10.1 
เร่ือง  สรุปกำรสำธำรณสุข 
จงเติมค ำลงในช่องวำ่งใหถู้กตอ้ง 
กำรสรุปกำรสำธำรณสุขประกอบดว้ย 
 
การวดัผล 

1. ดำ้นพุทธิพิสัย 
       1.1 จำกแบบทดสอบ 
2. ดำ้นจิตพิสัย 

2.1 จำกกำรส ำรวจกำรมำเรียน 
2.2 จำกแบบวดัผลคุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 แผนการสอน หน่วยที ่11 

วชิา การจัดการระเบียบเพ่ือความสุข สอนคร้ังที ่17-18 
ช่ือหน่วย  การใช้หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงเพ่ือ
พฒันาคุณภาพชีวติ 

คาบที ่33-36 

ช่ือเร่ือง  การใช้หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ จ านวน 4 คาบ 
หัวเรื่อง 

1.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
1.2 แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สาระส าคัญ 
1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เกี่ยวกับ 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. อธิบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. อธิบายแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ช่ือเร่ือง 
สมรรถนะย่อยและ

จุดประสงค์การปฏบัิต ิ
กจิกรรมครู กจิกรรมผู้เรียน 

หน่วยที ่11 การใช้หลกั
เศรษฐกจิพอเพยีงเพ่ือ
พฒันาคุณภาพชีวติ 

1.1  ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
     1.2  แนวทำงกำร
ประยกุตใ์ชป้รัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สมรรถนะย่อย 
แสดงควำมรู้เก่ียวกบัมำรยำท
และทกัษะกำรเล่น
วอลเล่ยบ์อล 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 อธิบำยปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
    1.2 อธิบำยแนวทำงกำร
ประยกุตใ์ชป้รัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ครูบรรยำย 
- ครูสอบถำมนกัเรียนใน   
เน้ือหำท่ีเรียน 
- ครูอธิบำยพร้อมสำธิต
กำรปฏิบติั 
- ครูประเมินผลผูเ้รียน 

- ฟังกำรบรรยำย 
- ปฏิบติังำนกลุ่ม 
- ตอบค ำถำมท่ีครู
ซกัถำม 
- ปฏิบติักิจกรรม 
- ทดสอบจำก
แบบฝึกหดัและแบบ
กิจกรรม 

 



 
งานทีม่อบหมาย 
กิจกรรมท่ี 11.1 
เร่ือง  หลกัเศรษฐกิจพอเพียงกบักำรพฒันำคุณภำพชีวติ 
ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มศึกษำเก่ียวกบัเร่ืองของกำรน ำหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
กบักำรพฒันำคุณภำพชีวติ โดยน ำมำเสนอหนำ้ชั้นเรียน 
 
การวดัผล 

1. ดำ้นพุทธิพิสัย 
       1.1 จำกแบบทดสอบ 
2. ดำ้นจิตพิสัย 

2.1 จำกกำรส ำรวจกำรมำเรียน 
2.2 จำกแบบวดัผลคุณธรรมจริยธรรม 

 
 


