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หนวยการเรียนรูที่ 2

ชีวิตและครอบครัว

เวลา 4 ชั่วโมง

ผังมโนทัศนเปาหมายการเรียนรูและขอบขายภาระงาน
ความรู
1. อนามัยเจริญพันธุ

2. การอนามัยแมและเด็ก

ทักษะ/กระบวนการ
1. การใชทักษะสื่อสารเพือ่ อธิบายความหมาย ความสําคัญ
และองคประกอบของอนามัยเจริญพันธุ
2. การใชทักษะสื่อสารเพือ่ อธิบายความหมายและความสําคัญ
ของการอนามัยแมและเด็ก ปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
ตั้งครรภ การดูแลสุขภาพกอนและระหวางการตั้งครรภ
และการดูแลสุขภาพหลังคลอด
3. การใชทกั ษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม
4. การใชทักษะในการคิดเพื่อสรางแผนที่ความคิดสรุปความรู
ตามที่ศึกษา
5. การใชทักษะในการคิดเพื่ออธิบาย/ตอบคําถามประจําหนวย
การเรียนรู
6. ความสามารถในการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิต
ประจําวัน
7. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค

ชีวิตและ
ครอบครัว

ภาระงาน/ชิ้นงาน

1. มีความสนใจใฝเรียนรูและมีระเบียบวินัยในการศึกษาและรวม
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเกีย่ วกับความหมาย ความสําคัญ
และองคประกอบของอนามัยเจริญพันธุ
2. มีความสนใจใฝเรียนรูและมีระเบียบวินัยในการศึกษาและรวมปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการอนามัย
แมและเด็ก ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตั้งครรภ การดูแล
สุขภาพกอนและระหวางการตั้งครรภ และการดูแลสุขภาพหลังคลอด
3. มีความสนใจใฝเรียนรูแ ละมีระเบียบวินยั ในการศึกษาและรวมปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรูรวมกับผูอนื่ ดวยความสนใจและกระตือรือรน
4. ตระหนักถึงความสําคัญของความรูความเขาใจเกี่ยวกับอนามัย
เจริญพันธุ การอนามัยแมและเด็ก การวางแผนครอบครัว และ.
ปญหาความขัดแยงในครอบครัว

1. ศึกษาและนําเสนอความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของอนามัยเจริญพันธุ
2. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ระดมความคิดเห็นในเรื่อง องคประกอบของอนามัยเจริญพันธุทั้ง 10 ประการ
3. ศึกษาความหมายและความสําคัญของการอนามัยแมและเด็ก ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตั้งครรภ การดูแลสุขภาพกอนและระหวางการตั้งครรภ และการดูแลสุขภาพหลัง
คลอด
4. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูและนําเสนอผลการเขียนแสดงความคิดเห็น
5. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ทบทวนความรูควบคูการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
6. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูและจัดทํารายงานเกีย่ วกับการวิเคราะหขาวหรือบทความจากสื่อ
7. ศึกษาและจัดทํารายงานเกีย่ วกับอนามัยเจริญพันธุ การอนามัยแมและเด็ก การวางแผนครอบครัว ปญหาความขัดแยงในครอบครัว
8. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ระดมความคิดแลวอภิปราย
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กรอบแนวคิดผังการออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อเนนสูผลลัพธปลายทาง
(Backward Design Template)
หนวยการเรียนรูที่ 2: ชีวิตและครอบครัว
ขั้นตอนที่ 1 ผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน
ตัวชี้วัดชั้นป
1. อธิบายอนามัยแมและเด็ก การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม (พ 2.1 ม. 3/1)
ความเขาใจทีค่ งทนของนักเรียน
• เมื่อศึกษาจบหนวยการเรียนรูน ี้ นักเรียนจะเขาใจวา…
1. อนามัยเจริญพันธุ มีความสําคัญกับบุคคลทุก
เพศทุกวัยตลอดชวงชีวิต เพราะอนามัยเจริญ
พันธุเปนเรื่องราวของการดูแลสุขภาพทางเพศ
การมีชีวิตเพศทีเ่ ปนสุขและปลอดภัย ทั้งในเรื่อง
ของการมีเพศสัมพันธที่ถูกตอง ปราศจาก
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ การมีเพศสัมพันธใน
วัยที่เหมาะสมไมมีปญหาการตั้งครรภไมพึง
ประสงค และการมีครอบครัวทีม่ ีคณ
ุ ภาพอัน
เกิดจากการวางแผนครอบครัวที่ดี รวมทั้งการมี
ความรูค วามเขาใจในเรื่องเพศศึกษาของบุคคล
ทุกกลุมอายุอยางถูกตองเพื่อการปรับตัวและ
การอยูรวมกับบุคคลอืน่ ๆ ในสังคมไดอยางมี
ความสุข
2. การอนามัยแมและเด็ก เปนการดูแลสุขภาพ
อนามัยของผูหญิงทั้งกอนการตั้งครรภ ระหวาง
การตั้งครรภและหลังการตั้งครรภ เพื่อใหมีการ
ตั้งครรภที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดีทั้งตัวของแม
เองและเด็กทารกในครรภ รวมถึงการเลี้ยงดู
ทารกหลังคลอดไดอยางมีคณ
ุ ภาพ

คําถามสําคัญทีก่ ระตุนใหนกั เรียนเกิดความเขาใจ
ที่คงทน
– นักเรียนคิดวาความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับอนามัยเจริญ
พันธุมคี วามสําคัญตอบุคคลอยางไร
– นักเรียนคิดวาความรูในเรื่องใดบางที่เปนองคประกอบ
สําคัญของอนามัยเจริญพันธุ
– นักเรียนคิดวาจากองคประกอบสําคัญของอนามัยเจริญ
พันธุที่กลาวมา องคประกอบในเรื่องใดมีความสําคัญมาก
ที่สุด เพราะเหตุใด
– นักเรียนคิดวาเหตุใดการดูแลสุขภาพของผูหญิงตั้งครรภจึง
ถือวามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
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ความรูของนักเรียนที่นําไปสูความเขาใจที่คงทน
• เมื่อศึกษาจบหนวยการเรียนรูน ี้ นักเรียนจะรูวา…
1. คําสําคัญ ไดแก อนามัยเจริญพันธุ เพศศึกษา
ความขัดแยง การวางแผนครอบครัว การ
คุมกําเนิด การอนามัยแมและเด็ก การฝากครรภ
การแทง ภาวะแทรกซอนทีเ่ กิดจากการแทง การ
ตั้งครรภอันตราย การเรงกําเนิด การเลือกกําเนิด
ความขัดแยงในครอบครัว
2. อนามัยเจริญพันธุ หมายถึง ภาวะความสมบูรณ
แข็งแรงของรางกายและจิตใจที่เปนผลสัมฤทธิ์อนั
เกิดจากกระบวนการและหนาที่ของการเจริญพันธุ
ที่สมบูรณทั้งชายและหญิงทุกชวงอายุของชีวิต ซึ่ง
ทําใหเขาเหลานั้นมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
3. เพศศึกษา หมายถึง กระบวนการทางการศึกษา
เพื่อใหบคุ คลมีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
เกี่ยวกับเรื่องเพศอยางถูกตองเหมาะสมในการ
ดําเนินชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย โดยจะประกอบไป
ดวยความรูเรื่องหลัก ๆ ไดแก การเจริญเติบโต
และพัฒนาการทางเพศ สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะ
เพศ พฤติกรรมทางเพศ บทบาททางเพศ การ
วางตัวตอเพศตรงขาม การสืบพันธุ การเลือก
คูครอง และการมีชีวิตครอบครัว
4. การคุมกําเนิด หมายถึง การปองกันการ
ปฏิสนธิหรือการกําเนิดของชีวิต กลาวคือ การ
ปองกันไมใหตัวอสุจิของผูชายหรือของพอผสม
กับไขของผูหญิงหรือของแมในระยะทีส่ ามารถ
ทําใหเกิดการปฏิสนธิไดเมื่อมีการรวมเพศ
5. การอนามัยแมและเด็ก หมายถึงการดูแลสุขภาพ
อนามัยของผูหญิงทั้งกอนการตั้งครรภ ระหวาง
การตั้งครรภ และหลังการตั้งครรภ เพื่อใหมีการ
ตั้งครรภที่ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี พรอมทั้ง
การดูแลทารกตั้งแตอยูในครรภและหลังคลอด
ออกมาไดอยางมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และ
ไดรับการเลีย้ งดูอยางมีคุณภาพ

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะนําไปสูความเขาใจที่
คงทน
• เมื่อศึกษาจบหนวยการเรียนรู นักเรียนควรมีทักษะและ
สามารถที่จะ…
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของวัยรุน
กับทัศนคติในเรื่องเพศ การแบงทัศนคติในเรื่อง
เพศของวัยรุน และปจจัยที่มีอิทธิพลตอเรื่องเพศ
ในวัยรุน
2. อธิบายความหมาย ความสําคัญ สาเหตุ ปญหา
และผลกระทบ และแนวทางในการปองกัน
การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน
3. อธิบายความหมายและความสําคัญของโรค
ติดตอทางเพศสัมพันธ ตัวอยางโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธทเี่ ปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญใน
ประเทศไทย และแนวทางในการปองกันและ
หลีกเลีย่ ง
4. อธิบายความหมาย ผลกระทบ และแนวทางการ
ปองกันและหลีกเลีย่ งการตั้งครรภโดยไมพึง
ประสงค
5. อธิบายความหมายและความสําคัญของความ
เสมอภาคทางเพศและลักษณะการวางตัวใหเหมาะสม
ตามเพศ
6. รวมฝกหรือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองและเปน
หมูคณะเกีย่ วกับการเรียนรูในเรื่อง วัยรุนกับ
ทัศนคติในเรื่องเพศ วัยรุน กับปญหาและ
ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน
วัยรุน กับการปองกันและหลีกเลี่ยงโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ วัยรุนกับการตั้งครรภโดยไมพึง
ประสงค และความเสมอภาคทางเพศ
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6. การฝากครรภ หมายถึง การดูแลหญิงมีครรภ
ระหวางตั้งครรภ ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของ
เวชศาสตรปองกัน เพื่อชวยในการปองกัน แกไข
ปญหาความผิดปกติตาง ๆ ที่อาจจะมีขึ้นไดใน
ระยะแรกเริ่มของการตั้งครรภ เพื่อใหทั้งมารดา
และบุตรมีความแข็งแรงและปลอดภัย
7. การแทง หมายถึง การสิน้ สุดของการตั้งครรภ
กอนทีเ่ ด็กจะสามารถมีชีวิตรอดอยูไดนอกครรภ
มารดา
8. ภาวะแทรกซอนที่เกิดจากการแทง หมายถึง
ภาวะที่แสดงถึงความผิดปกติที่สืบเนือ่ งมาจาก
การแทงซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและชีวิตได
9. การตั้งครรภอันตราย หมายถึง การตั้งครรภของ
มารดาที่มีปจจัยเสี่ยง ซึ่งสงผลตอสุขภาพและ
ความปลอดภัยในขณะตั้งครรภ ซึ่งจําเปนตองอยู
ภายใตการดูแลของแพทยอยางใกลชิดเปนพิเศษ
10. การเรงกําเนิด หมายถึง การชวยเหลือใหคูสมรส
ที่มีลูกยากสามารถมีลูกไดตามที่ตองการ โดยคู
สมรสตองไปปรึกษาแพทย
11. การเลือกกําเนิด หมายถึง การเจาะจงเลือกเพศของ
บุตรใหไดเพศตามที่ตองการ ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
อิทธิพลทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
คานิยมของสังคม

ขั้นที่ 2 หลักฐานที่แสดงวานักเรียนมีผลการเรียนรูตามทีก่ ําหนด
1. ภาระงานที่นักเรียนตองปฏิบตั ิ
– ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของอนามัยเจริญพันธุ
– ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ระดมความคิดเห็นในเรื่อง องคประกอบของอนามัยเจริญพันธุทั้ง 10 ประการ
– ศึกษาความหมายและความสําคัญของการอนามัยแมและเด็ก ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตั้งครรภ การดูแลสุขภาพ
กอนและระหวางการตั้งครรภ และการดูแลสุขภาพหลังคลอด
– ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแ ละนําเสนอผลการเขียนแสดงความคิดเห็น
– ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ทบทวนความรูควบคูการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
– ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแ ละจัดทํารายงานเกี่ยวกับการวิเคราะหขาวหรือบทความจากสื่อ
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– ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู รวบรวมขาวและแสดงความคิดเห็นพรอมทั้งวิเคราะหผลกระทบสถานการณ
– ศึกษาและจัดทํารายงานเกีย่ วกับอนามัยเจริญพันธุ การอนามัยแมและเด็ก
– ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ระดมความคิดแลวอภิปราย
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู
• วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู
– การสนทนาซักถามโดยครู
– การวัดและประเมินผลดานความรู
– การวัดและประเมินผลดานคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม และ คุณลักษณะจริยธรรม
คานิยม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค

• เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู
– แบบบันทึกการสนทนา
– แบบทดสอบความรูกอนและหลังการเรียน
– แบบทดสอบประจําหนวย
– แบบวัดและประเมินผลดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คานิยม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค

3. สิ่งที่มุงประเมิน
– ความหมายในการอธิบาย ชี้แจง แปลความและตีความ การประยุกต ดัดแปลง และนําไปใช การมีมุมมองที่
หลากหลาย การใหความสําคัญ ใสใจในความรูส ึกของผูอื่น และการรูจักตนเอง
– ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพที่ใหความสําคัญทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
– ความสามารถในการวางแผนปฏิบัติ แสดงความคิดวิเคราะห เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ ทัศนคติ
และทักษะที่จะชวยสงเสริมการปฏิบัตเิ กี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย
• หนวยการเรียนรูท ี่ 2 ชีวิตและครอบครัว
– แผนการจัดการเรียนรูที่ 1: อนามัยเจริญพันธุ
– แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 2: อนามัยแมและเด็ก

(4 ชั่วโมง)
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
อนามัยเจริญพันธุ
สาระการเรียนรูที่ 2: ชีวิตและครอบครัว
หนวยการเรียนรูที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา 2 ชั่วโมง

1. สาระสําคัญ
อนามัยเจริญพันธุมีความสําคัญกับบุคคลทุกเพศทุกวัยตลอดชวงชีวิต เพราะอนามัยเจริญ
พันธุเปนเรื่องราวของการดูแลสุขภาพทางเพศ การมีชีวิตเพศที่เปนสุขและปลอดภัย ทั้งในเรื่องของ
การมีเพศสัมพันธที่ถูกตอง ปราศจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การมีเพศสัมพันธในวัยที่เหมาะสม ไม
มีปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค และการมีครอบครัวที่มีคุณภาพอันเกิดจากการวางแผนครอบครัว
ที่ดี รวมทั้งการมีความรูความเขาใจในเรื่องเพศศึกษาของบุคคลทุกกลุมอายุอยางถูกตอง เพื่อการ
ปรับตัวและการอยูรวมกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคมไดอยางมีความสุข
2. ตัวชี้วัดชั้นป
1. อธิบายอนามัยแมและเด็ก การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
(พ 2.1 ม. 3/1)
2. วิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอการตั้งครรภ (พ 2.1 ม. 3/2)
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ความรู
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของอนามัยเจริญพันธุได (K)
2. อธิบายแนวทางในการวางแผนครอบครัว การดูแลสุขภาพของผูหญิงตั้งครรภ การปองกัน
โรคเอดส โรคมะเร็งระบบสืบพันธุ โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ การแทงและภาวะแทรกซอน
ภาวะการมีบุตรยาก เพศศึกษา อนามัยวัยรุน และภาวะหลังวัยเจริญพันธุและผูสูงอายุ อยาง
ถูกตองได (K)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของความรูความเขาใจเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ (A)
4. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายถึงความหมาย ความสําคัญ องคประกอบและแนวทางในการนํา
ความรูเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันใหผูอื่นเขาใจได (P)
3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. ความรับผิดชอบ
2. ใฝรูใฝเรียน
3. ตรงเวลา
4. ระเบียบวินัย
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู
• ดานความรู (K)
วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

เกณฑการวัดและประเมินผล

• ทดสอบความรูพื้นฐาน หนวย • แบบทดสอบความรูกอนและหลังการ
–
การเรียนรูที่ 2 ชีวิตและ
เรียน หนวยการเรีย นรูที่ 2 ชีวิต
ครอบครัว
และครอบครัว
• ซักถามความรูเกี่ยวกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอขอมูล/ • ผานเกณฑเฉลี่ยระดับ
– ความหมาย ความ
การอภิปราย/การแสดงความ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
สําคัญ และองคประกอบ
คิดเห็น/การสรางแผนที่ความคิด*
ของอนามัยเจริญพันธุ
• ตรวจสอบความถูกตองของ • รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
• ตามดุลยพินิจของครู
การปฏิบัติกิจกรรมระดม
หนังสือเรียนฯ/สื่อการเรียนรู
สมองสรุปความเขาใจในเรื่อง
สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณ
องคประกอบของอนามัย
แบบ ม. 3*
เจริญพันธุ
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรูเสริมสําหรับครู
• ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม • ผานเกณฑเฉลี่ยระดับคุณภาพ
ของนักเรีย น
คานิยม และคุณลักษณะอันพึง
4 ขึ้นไป
ประสงค*
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรูเสริมสําหรับครู
• ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก • แบบประเมินทักษะ/
ของนักเรีย น
กระบวนการ*
*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรูเสริมสําหรับครู

เกณฑการวัดและประเมินผล
• ผานเกณฑเฉลี่ยระดับคุณภาพ
4 ขึ้นไป
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5. สาระการเรียนรู
1. อนามัยเจริญพันธุ
1.1 ความหมายของอนามัยเจริญพันธุ
1.2 องคประกอบของอนามัยเจริญพันธุ
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาตางประเทศ 
ภาษาไทย



ฟง อาน และเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับอนามัย
เจริญ-พันธุ
พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุปความเขาใจเกี่ยวกับ
ความหมายและองคประกอบของอนามัยเจริญพันธุ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ 1: นําเขาสูบทเรียน
1. ครูและนักเรีย นสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรีย นที่ผานมา
เพื่อทบทวนความรู
2. ครูนําแบบทดสอบความรูกอนการเรียน หนวยการเรียนรูที่ 2 ชีวิตและครอบครัว แจกให
นักเรียนทุกคน เพื่อทบทวนความรูความเขาใจพื้นฐาน โดยใชเวลาตามที่ครูกําหนด
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู
1. ครูใหนักเรียนอาสาสมัคร 3–4 คน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความเขาใจใน
ความหมายและองคประกอบของอนามัยเจริญพันธุ
2. ครูใหความรูเกี่ยวกับความหมายและองคประกอบของอนามัยเจริญพันธุ ดังรายละเอียด
ตามที่ระบุไวในหนังสือเรียนฯ/สื่อการเรีย นรู สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณแบบ ม. 3
ขั้นที่ 3: ฝกฝนทักษะและประสบการณ
• ใหนักเรียนรวมกันปฏิบัติกิจกรรมระดมสมองสรุปความเขาใจในเรื่ององคประกอบของ
อนามัยเจริญพันธุ โดยแบงออกเปน 10 กลุม แตละกลุมสงตัวแทนออกมาจับสลาก
เลือกหัวขอเรื่องตามที่กําหนด ดังนี้
1. การวางแผนครอบครัว
2. การอนามัยแมและเด็ก
3. โรคเอดส
4. โรคมะเร็งระบบสืบพันธุ
5. โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ
6. การแทงและภาวะแทรกซอน
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7. ภาวะการมีบุตรยาก
8. เพศศึกษา
9. อนามัยวัยรุน
10. ภาวะหลังวัยเจริญพันธุและผูสูงอายุ
โดยใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูกําหนด
2. ครูสุมแตละกลุมผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย
และใหเพื่อนในชั้นเรีย นรวมกันสอบถามในประเด็นที่สนใจ โดยครูคอยใหความรูและ
คําแนะนําเพิ่มเติม
ขั้นที่ 4: การนําไปใช
• ครูมอบหมายใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมศึกษาคนควาเรื่อง เพศศึกษาที่วัยรุนควรรู ดัง
รายละเอียดตามที่ระบุไวในหนังสือเรียนฯ/สื่อการเรีย นรู สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณ
แบบ ม. 3
โดยนํามาเสนอในคาบเรียนตอไป
ขั้นที่ 5: สรุปความรู
• ครูและนักเรียนสรุปความรูและผลที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน แลวใหนักเรียน
บันทึกความรูโดยสังเขปลงในสมุดบันทึก
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรียนควรนําความรูใ นเรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุตามที่ไดศึกษา
ผานมาไปถายทอดใหแกสมาชิกในครอบครัวของตนเอง เพื่อเปนการชวยเสริมสรางความรู
ความเขาใจในเรื่องดังกลาวใหถูกตองและสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสมตอไป
2. นักเรียนควรศึกษาในเรื่อง การอนามัยแมและเด็ก ดังรายละเอียดในหนังสือเรียนฯ/สื่อการ
เรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณแบบ ม. 3 มาลวงหนา เพื่อประกอบการศึกษา
ในคาบเรียนตอไป
9. สื่อ/แหลงการเรียนรู
1. แบบทดสอบความรูกอนและหลังการเรียน หนวยการเรียนรูที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
2. ใบกิจกรรมที่ 12 ระดมสมองสรุปความเขาใจในเรื่อง องคประกอบของอนามัยเจริญพันธุ
3. ใบกิจกรรมที่ 13 เรื่อง เพศศึกษาที่วัยรุนควรรู
4. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 บริษัท สํานักพิมพวัฒนาพานิช
จํากัด
5. สื่อการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณแบบ ม. 3 บริษัท สํานักพิมพวัฒนาพานิช
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จํากัด
6. แบบฝกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 บริษัท สํานักพิมพวัฒนาพานิช
10. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10.1 สําหรับครูผูสอน
3 หวง
ประเด็น
เนื้อหา

แหลงเรียนรู

สื่อ/อุปกรณ

ความพอประมาณ
1. ครูมีการวิเคราะหหลักสูตร
เนื้อหา ออกแบบ และจัด
กิจกรรมไดสอดคลองกับ
มาตรฐาน ตัวชี้วัด และบริบท
ของทองถิ่น
1. กําหนดภาระงาน/ชิ้นงานใน
ไดเหมาะสมกับจุดประสงค
และวัยผูเรียน

มีเหตุผล

มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

1. ครูเลือก เรื่องที่สอน 1. เพื่อใหการจัดการ
ใหสอดคลองกับ
เรียนรูใหครอบคลุม
ทองถิ่นและผูเรียน
ตามจุดประสงค

1. เพื่อสงเสริมให
นักเรียนใฝเรีย นรูและ
สงเสริมการใช
เทคโนโลยีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
1. ครูจัดเตรียมใบความรูและ 1. ออกแบบการ
ใบงานที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่
จัดการเรียนรู เพื่อให
สอนและความสนใจของผูเรีย น เห็นคุณคาของภูมิ
2. จัดกิจกรรมการเรีย นรู
ปญญาทองถิ่น
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน
2. นักเรียนไดรับ
ประสบการณตรงใน
การเรียนรูและเกิด
ความภาคภูมิใจใน
ความสามารถของ
ตนเอง

1. เตรียมวิธีปองกัน
และแกปญหาจากการ
ปฏิบัติกิจกรรม

1. ครูเตรียมแผนฯหรือ
สื่อสํารอง เพื่อรองรับ
กรณีที่มีเหตุการณ
เปลี่ยนแปลง
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3 หวง
ประเด็น

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

1. ครูจัดกระบวนการเรียนรู
ใหเหมาะสมเพียงพอกับเวลา
ที่กําหนดไว

มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

1. จัดการเรียนรูได
เวลา
ตามกระบวนการ
ครบถวนตามที่วางแผน
ไว
การจัดกิจกรรม 1.ครูแบงกลุมผูเรียนไดพอดี 1. จัดนักเรีย นคละ
กับจํานวนนักเรียน
ความสามารถเกง ปาน
กลาง ออน เพื่อให
2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
นักเรียนแบงกลุมได
และเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เหมาะสมและสามารถ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ได
2. เพื่อใหนักเรียนไดนํา
ความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ

1. เพื่อใหการจัด
กิจกรรมการเรียนรูได
ครบตามจุดประสงคที่
กําหนดไว
1. เพื่อใหนักเรีย นได
แลกเปลี่ยนเรียนรูและ
แสดงศักยภาพของ
ตนเองเพื่อใหเกิดความ
ภาคภูมิใจ

การประเมินผล มีการออกแบบการวัดและ
มีการออกแบบ
ประเมินผลไดเพียงพอกับ
เครือ่ งมือวัดและ
ตัวชี้วัดและเหมาะสมกับเวลา ประเมินผลที่สอดคลอง
กับเนื้อหา
ที่ตองการวัด

มีวัดและประเมินผล
ผูเรียนไดอยางมี
คุณภาพและตรงตาม
เปาหมายที่ตองการวัด

1. ครูผูสอน มีความรูในเนื้อหาสาระที่สอน
เงื่อนไขความรู 2. มีความรู เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีความรูเรื่องอนามัยเจริญพันธุ
เงื่อนไข
- มีความรักเมตตาศิษย มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม
คุณธรรม

2. เพื่อตรวจสอบ
ศักยภาพของนักเรีย น
เปนรายบุคคลสามารถ
แกไขปญหาไดตรงตาม
ความสามารถ
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10.2 สําหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
1. ปฏิบัติตนเหมาะสมกับเพศ
และวัย และสุขภาพ

เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
1. การปฏิบัตตนที่ถูกตอง
ทําใหปลอดภัย

มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
1. นักเรียนวางแผนการทํางาน
รวมกันอยางเปนระบบ
2. รูเทาทันสถานการณ ทันโลก ทัน
เหตุการณ
3. การดูแล รักษาสุขภาพอยางถูก
สุขลักษณะทําใหสุขภาพดี มี
ความสุข
1. มีความรู เรื่อง อนามัยเจริญพันธุ
1. มีความรับผิดชอบ เสียสละ ใฝเรียนรู มีวินัย มีจิตสาธารณะ
และมีความพอเพียง

11. ประเมินผลลัพธ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผูเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดาน
อยูอยางพอเพียง...สมดุลและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
ความรู
1.ไดความรู
1. มีการวางแผน 1. มีความรอบรูใน 1. การเรียนรู
เกี่ยวกับอนามัย ในการทํางานเปน การใชแหลงเรียนรู สอดคลองกับวิถี
ชีวิตของคนใน
เจริญพันธุ
กระบวนการกลุม 2. รูสาเหตุและ
2. นักเรียนมีการ ปญหาของอนามัย ชุมชน
2. เห็นคุณคาของ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เจริญพันธุ
ภูมิปญญา
3. นักเรียนได
ทองถิ่น
ชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน
1. ดํารงตนอยูใน
ทักษะ
1. มีทักษะในการ 1. มีทักษะในการ 1. ใชประโยชน
สังคมอยางมี
จากสิ่งแวดลอม
ใชวัสดุ อุปกรณ ทํางาน
ความสุข
2. มีสามารถในการ ระมัดระวังและ
อยางประหยัด
2. มีทักษะในการ
นําความรูที่ไดรับ คุมคา
และคุมคา
คํานวณและ
ไปรวมกัน
2. การเลือกใช
นําไปใชได
วัสดุ อุปกรณได แกปญหาเพื่อหา
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คานิยม

อยางเหมาะสม
1.ตระหนักถึงผล
ที่ที่เกิดจากการใช
วัสดุอุปกรณใน
การปฏิบัติงาน

ขอสรุปได
1. มีความ
รับผิดชอบตอการ
ทํางานของกลุม
2. ยอมรับความ
คิดเห็นซึ่งกันและ
กันมีความเสียสละ
และอดทน

1. มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น
2. ใชทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม
อยางประหยัด

เหมาะสม
1.สืบสานการ
อนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น
2. การใชแหลง
เรียนรูโดยใชภูมิ
ปญญาทองถิ่น

12. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
1. ความสําเร็จในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางในการแกไ้ ข
3. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
การอนามัยแมและเด็ก
สาระการเรียนรูที่ 2: ชีวิตและครอบครัว
หนวยการเรียนรูที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา 2 ชั่วโมง

1. สาระสําคัญ
การอนามัยแมและเด็ก เปนการดูแลสุขภาพอนามัยของผูหญิงทั้งกอนการตั้งครรภ ระหวางการ
ตั้งครรภ และหลังการตั้งครรภ เพื่อใหมีการตั้งครรภทปี่ ลอดภัยและมีสุขภาพดีทั้งตัวของแมเองและเด็กทารก
ในครรภ รวมถึงการเลี้ยงดูทารกหลังคลอดไดอยางมีคุณภาพ
งานอนามัยแมและเด็กจะเกิดผลสัมฤทธิ์ไดนั้น ผูทเี่ ปนแมจะตองมีความรู ความเขาใจในการดูแล
สุขภาพของตนเองและทารกในครรภ โดยในเบื้องตนจะตองทราบปจจัยที่มีผลกระทบตอสุขภาพและความ
เสี่ยงตอความไมปลอดภัยในการตั้งครรภ
2. ตัวชี้วัดชั้นป
1. อธิบายอนามัยแมและเด็ก การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนทีเ่ หมาะสม
(พ 2.1 ม. 3/1)
2. วิเคราะหปจจัยทีม่ ีผลกระทบตอการตั้งครรภ (พ 2.1 ม. 3/2)
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ความรู
1. อธิบายความหมาย และความสําคัญของการอนามัยแมและเด็กได (K)
2. วิเคราะหและระบุปจจัยที่มีผลกระทบตอการตั้งครรภอยางถูกตองได (K, P)
3. ตระหนักถึงความสําคัญของความรูเ กี่ยวกับการอนามัยแมและเด็กและปจจัยที่มีผลกระทบตอ
การตั้งครรภ (A)
4. สื่อสารเพื่ออธิบายถึงความหมายและความสําคัญของการอนามัยแมและเด็ก ตลอดจนปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการตั้งครรภใหผูอื่นเขาใจได (P)
3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. ความรับผิดชอบ
2. ใฝรูใฝเรียน
3. ตรงเวลา
4. ระเบียบวินัย
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู
• ดานความรู (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑการวัดและประเมินผล
• ซักถามความรูเกีย่ วกับ
• แบบประเมินผลการนําเสนอขอมูล/การ • ผานเกณฑเฉลี่ยระดับ
– ความหมายและความ
อภิปราย/การแสดงความคิดเห็น/การ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป
สําคัญของการอนามัย
สรางแผนทีค่ วามคิด*
แมและเด็ก
– ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
การตั้งครรภ
• ตรวจสอบความถูกตองของการ • รูปแบบของกิจกรรมตามทีร่ ะบุใน
• ตามดุลยพินิจของครู
ปฏิบัติกิจกรรมระดมสมองตอบ
หนังสือเรียนฯ/สื่อการเรียนรู
คําถาม
สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณแบบ
ม. 3*
• ตรวจสอบความถูกตองของการ • รูปแบบของกิจกรรมตามทีร่ ะบุใน
• ตามดุลยพินิจของครู
ปฏิบัติกิจกรรมศึกษาคนควาเรื่อง
หนังสือเรียนฯ/สื่อการเรียนรู
เพศศึกษาที่วัยรุนควรรู
สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณแบบ
ม. 3*
• ตรวจสอบความถูกตองของการ • รูปแบบของกิจกรรมตามทีร่ ะบุใน
ปฏิบัติกิจกรรมการสํารวจจํานวน
หนังสือเรียนฯ/สื่อการเรียนรู
ของเด็กทารก (อายุ 1 วัน–2 ป)
สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณแบบ
ใน
ม. 3*
ชุมชน

• ตามดุลยพินิจของครู

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรูเสริมสําหรับครู

• ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน

• แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค*

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรูเสริมสําหรับครู

• ผานเกณฑเฉลี่ยระดับคุณภาพ 4
ขึ้นไป
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• ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑการวัดและประเมินผล
• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ* • ผานเกณฑเฉลี่ยระดับคุณภาพ 4
ขึ้นไป

*ดูรายละเอียดในเอกสาร/ความรูเสริมสําหรับครู

5. สาระการเรียนรู
2. การอนามัยแมและเด็ก
2.1 ความหมายของการอนามัยแมและเด็ก
2.2 ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตั้งครรภ
2.3 การดูแลสุขภาพกอนการตั้งครรภ
2.4 การดูแลสุขภาพระหวางการตั้งครรภ
2.5 การดูแลสุขภาพหลังคลอด

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาตางประเทศ



ภาษาไทย



คณิตศาสตร



ฟง อาน และเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับความหมายของ
การอนามัยแมและเด็ก
พูดคุยแสดงความคิดเห็นและเขียนสรุปความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ
ของการอนามัยแมและเด็ก
ศึกษาสถิติที่เกี่ยวของกับจํานวนแมและทารกในชุมชน/สถิติการเกิด
ของทารกในชุมชน

7. กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ 1: นําเขาสูบทเรียน
1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรียนที่ผานมา
เพื่อทบทวนความรู
2. ครูสุมนักเรียน 2–3 คนผลัดเปลี่ยนกันออกมานําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมศึกษาคนควาเรื่อง
เพศศึกษาที่วัยรุนควรรู ตามที่ไดรับมอบหมายในคาบเรียนที่ผานมา โดยครูใหคําแนะนําและ
แสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
3. ใหนักเรียนอาสาสมัคร 2–3 คนออกมาสรุปความรูแ ละแสดงความคิดเห็นตอผลการศึกษาใน
เรื่องการอนามัยแมและเด็กตามที่ไดศึกษามาลวงหนา
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ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู
1. ครูใหความรูเรื่อง การอนามัยแมและเด็ก โดยใชภาพหรือขอมูลความรูจากวารสารของ
โรงพยาบาล เชน ภาพผูหญิงที่กําลังตั้งครรภโดยในระยะตาง ๆ ภาพแมที่กําลังดูแลลูกในลักษณะ
ตาง ๆ ภาพแสดงลักษณะของอาหารทีเ่ หมาะสมกับผูห ญิงที่กําลังตั้งครรภในรูปแบบตาง ๆ
ประกอบคําอธิบาย
2. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3: ฝกฝนทักษะและประสบการณ
1. นักเรียนแบงกลุม กลุม ละ 4–5 คน ปฏิบัติกิจกรรมระดมสมองตอบคําถาม เกี่ยวกับการ
อนามัยแมและเด็ก ดังรายละเอียดในหนังสือเรียนฯ/สื่อการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา
สมบูรณแบบ ม. 3 โดยใชเวลาตามที่ครูกําหนด
2. ครูสมุ นักเรียนที่อยูในแตละกลุม เปนตัวแทนใหออกมาอานคําตอบจากการปฏิบัติกิจกรรม
สลับกัน โดยครูคอยชี้แนะแนวคําตอบที่ถูกตองใหนักเรียนทราบ
ขั้นที่ 4: การนําไปใช
• มอบหมายใหนักเรียนแบงกลุมปฏิบัติกิจกรรม การสํารวจจํานวนของเด็กทารก (อายุ 1วัน–2 ป)
ในชุมชน พรอมทั้งเขียนแสดงความคิดเห็น โดยวิเคราะหถึงสภาพและผลกระทบของสถิติทพี่ บตอ
ลักษณะโครงสรางทางสังคมในอนาคต แลวนํามาเสนอในคาบเรียนตอไป
ขั้นที่ 5: สรุปความรู
• ครูและนักเรียนสรุปความรูและผลที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน แลวใหนักเรียนบันทึก
ความรูโ ดยสังเขปลงในสมุดบันทึก

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรียนควรนําแนวทางในเรื่อง การอนามัยแมและเด็ก ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
2. นักเรียนควรศึกษาในเรื่อง การวางแผนครอบครัว ดังรายละเอียดในหนังสือเรียนฯ/สื่อการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณแบบ ม. 3 มาลวงหนา เพื่อประกอบการศึกษาในคาบเรียน
ตอไป
9. สื่อ/แหลงการเรียนรู
1. ภาพหรือขอมูลความรูจากวารสารของโรงพยาบาล เชน ภาพผูหญิงที่กําลังตั้งครรภ
โดยในระยะตาง ๆ ภาพแมที่กําลังดูแลลูกในลักษณะตาง ๆ ภาพแสดงลักษณะของอาหารที่
เหมาะสมกับผูห ญิงที่กําลังตั้งครรภในรูปแบบตาง ๆ
2. ใบกิจกรรมที่ 14 เรื่อง กิจกรรมระดมสมองตอบคําถาม
3. ใบกิจกรรมที่ 15 เรื่อง การสํารวจจํานวนของเด็กทารก (อายุ 1 วัน–2 ป) ในชุมชน
4. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 บริษัท สํานักพิมพวัฒนาพานิช
จํากัด

18

5. สื่อการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณแบบ ม. 3 บริษัท สํานักพิมพวัฒนาพานิช
จํากัด
6. แบบฝกทักษะ รายวิชาพืน้ ฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 บริษัท สํานักพิมพวัฒนาพานิช
จํากัด
10. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10.1 สําหรับครูผูสอน

3 หวง
ประเด็น
เนื้อหา

แหลงเรียนรู

สื่อ/อุปกรณ

ความพอประมาณ
1. ครูมีการวิเคราะหหลักสูตร
เนื้อหา ออกแบบ และจัด
กิจกรรมไดสอดคลองกับ
มาตรฐาน ตัวชี้วัด และบริบท
ของทองถิ่น
1. กําหนดภาระงาน/ชิ้นงานใน
ไดเหมาะสมกับจุดประสงค
และวัยผูเรียน

มีเหตุผล

มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

1. ครูเลือก เรื่องที่สอน 1. เพื่อใหการจัดการ
ใหสอดคลองกับ
เรียนรูใหครอบคลุม
ทองถิ่นและผูเรียน
ตามจุดประสงค

1. เพื่อสงเสริมให
นักเรียนใฝเรีย นรูและ
สงเสริมการใช
เทคโนโลยีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
1. ครูจัดเตรียมใบความรูและ 1. ออกแบบการ
ใบงานที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่
จัดการเรียนรู เพื่อให
สอนและความสนใจของผูเรีย น เห็นคุณคาของภูมิ
2. จัดกิจกรรมการเรีย นรู
ปญญาทองถิ่น
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน
2. นักเรียนไดรับ
ประสบการณตรงใน
การเรียนรูและเกิด
ความภาคภูมิใจใน
ความสามารถของ
ตนเอง

1. เตรียมวิธีปองกัน
และแกปญหาจากการ
ปฏิบัติกิจกรรม

1. ครูเตรียมแผนฯหรือ
สื่อสํารอง เพื่อรองรับ
กรณีที่มีเหตุการณ
เปลี่ยนแปลง
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3 หวง
ประเด็น

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

1. ครูจัดกระบวนการเรียนรู
ใหเหมาะสมเพียงพอกับเวลา
ที่กําหนดไว

มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

1. จัดการเรียนรูได
เวลา
ตามกระบวนการ
ครบถวนตามที่วางแผน
ไว
การจัดกิจกรรม 1.ครูแบงกลุมผูเรียนไดพอดี 1. จัดนักเรีย นคละ
กับจํานวนนักเรียน
ความสามารถเกง ปาน
กลาง ออน เพื่อให
2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
นักเรียนแบงกลุมได
และเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เหมาะสมและสามารถ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ได
2. เพื่อใหนักเรียนไดนํา
ความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ

1. เพื่อใหการจัด
กิจกรรมการเรียนรูได
ครบตามจุดประสงคที่
กําหนดไว
1. เพื่อใหนักเรีย นได
แลกเปลี่ยนเรียนรูและ
แสดงศักยภาพของ
ตนเองเพื่อใหเกิดความ
ภาคภูมิใจ
2. เพื่อตรวจสอบ
ศักยภาพของนักเรีย น
เปนรายบุคคลสามารถ
แกไขปญหาไดตรงตาม
ความสามารถ

การประเมินผล มีการออกแบบการวัดและ
มีการออกแบบ
ประเมินผลไดเพียงพอกับ
เครือ่ งมือวัดและ
ตัวชี้วัดและเหมาะสมกับเวลา ประเมินผลที่สอดคลอง
กับเนื้อหา
ที่ตองการวัด

มีวัดและประเมินผล
ผูเรียนไดอยางมี
คุณภาพและตรงตาม
เปาหมายที่ตองการวัด

1. ครูผูสอน มีความรูในเนื้อหาสาระที่สอน
เงื่อนไขความรู 2. มีความรู เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีความรูเรื่องการอนามัยแมและเด็ก
เงื่อนไข
- มีความรักเมตตาศิษย มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม
คุณธรรม
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10.2 สําหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
1. ปฏิบัติตนเหมาะสมกับเพศ
และวัย และสุขภาพ

เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
1. การปฏิบัติตนที่ถูกตอง
ทําใหปลอดภัย

มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
1. นักเรียนวางแผนการทํางาน
รวมกันอยางเปนระบบ
2. รูเทาทันสถานการณ ทันโลก ทัน
เหตุการณ
3. การดูแล รักษาสุขภาพอยางถูก
สุขลักษณะทําใหสุขภาพดี มี
ความสุข
1. มีความรู เรื่อง อนามัยแมและเด็ก
1. มีความรับผิดชอบ เสียสละ ใฝเรียนรู มีวินัย มีจิตสาธารณะ
และมีความพอเพียง

11. ประเมินผลลัพธ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผูเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดาน
อยูอยางพอเพียง...สมดุลและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
ความรู
1.ไดความรู
1. มีการวางแผน 1. มีความรอบรูใน 1. การเรียนรู
เกี่ยวกับอนามัย ในการทํางานเปน การใชแหลงเรียนรู สอดคลองกับวิถี
ชีวิตของคนใน
แมและเด็ก
กระบวนการกลุม 2. รูสาเหตุและ
2. นักเรียนมีการ ปญหาของอนามัย ชุมชน
2. เห็นคุณคาของ
แลกเปลี่ยนเรียนรู แมและเด็ก
ภูมิปญญา
3. นักเรียนได
ทองถิ่น
ชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน
1. ดํารงตนอยูใน
ทักษะ
1. มีทักษะในการ 1. มีทักษะในการ 1. ใชประโยชน
สังคมอยางมี
จากสิ่งแวดลอม
ใชวัสดุ อุปกรณ ทํางาน
ความสุข
2. มีสามารถในการ ระมัดระวังและ
อยางประหยัด
2. มีทักษะในการ
นําความรูที่ไดรับ คุมคา
และคุมคา
คํานวณและ
ไปรวมกัน
2. การเลือกใช
นําไปใชได
วัสดุ อุปกรณได แกปญหาเพื่อหา
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คานิยม

อยางเหมาะสม
1.ตระหนักถึงผล
ที่ที่เกิดจากการใช
วัสดุอุปกรณใน
การปฏิบัติงาน

ขอสรุปได
1. มีความ
รับผิดชอบตอการ
ทํางานของกลุม
2. ยอมรับความ
คิดเห็นซึ่งกันและ
กันมีความเสียสละ
และอดทน

1. มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น
2. ใชทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม
อยางประหยัด

เหมาะสม
1.สืบสานการ
อนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น
2. การใชแหลง
เรียนรูโดยใชภูมิ
ปญญาทองถิ่น

12. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
1. ความสําเร็จในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางในการพัฒนา
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางในการแกไ้ ข
3. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลงชื่อ

(ครู ผสู ้ อน)
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