
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
การจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

                          เรื่อง  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
ชื่อวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 3 (พื้นฐาน)   รหัส   พ 22101            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา                 จ านวนเวลาเรียน    2   ชั่วโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 

   พ 4.1  ม.2/5  อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต  
      ม.2/6  เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด  
 

2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
    อารมณ์เป็นภาวะทางจิตใจของมนุษย์ทุกคน การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์และ
ความเครียด ตลอดจนมีวิธีการจัดการกับอารมณ์และความเครียดที่ย่ังยืนนั้น  จะต้องใช้ทักษะการท างานที่มี
คุณธรรม รวมถึงต้องยึดหลักความพอเพียง  เพราะความต้องการของมนุษย์อาจน ามาซึ่งความเครียด  การ
น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ย่อมท าให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตสดชื่นแจ่มใส  

 
       3. สาระการเรียนรู้ 
   3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    1)   ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
    2)   วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
                    
  4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
   4.2 ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการคิดวิเคราะห์   
    2) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    3) ทักษะการสร้างความรู้  
   4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
    1) กระบวนการท างานกลุ่ม 
                   2)  กระบวนการปฏิบัติ 
     

 



  5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย      
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการท างาน 
4. อยู่อย่างพอเพียง 

 
  6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน  (รวบยอด) 
  1.   การจัดป้ายนิเทศ เรื่อง อารมณ์และความเครียด  (กลุ่ม) 
    
  7. การวัดและการประเมินผล 
  7.1 การประเมินก่อนเรียน 
   - แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
  7.2  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
   1) ประเมินการน าเสนอผลงาน  
    - ใบงานที่1 เรื่องลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ 
    - ใบงานที่2 เรื่องวิธีการปฏิบัติตนเพื่อการจัดการอารมณ์และความเครียด 
   2) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
    - การจัดท าป้ายนิเทศ 
  7.3  การประเมินหลังเรียน 
   - ประเมินการท างานกลุ่มเรื่อง การจัดการกับอารมณ์และความเครียดด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  7.4 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด)  
   - ประเมินป้ายนิเทศ เรื่อง อารมณ์และความเครียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน ( รวบยอด ) 
แบบประเมินป้ายนิเทศ เรื่อง อารมณ์และความเครียด 

 

รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. ลักษณะอารมณ ์
    และความเครียด 
   ของวัยรุ่น 

บอกลักษณะอารมณ์
และความเครียดของ
วัยรุ่นได้ถูกต้อง ชัดเจน 

บอกลักษณะอารมณ์
และความเครียดของ
วัยรุ่นได้ถูกต้อง                 
เป็นส่วนใหญ่ 

บอกลักษณะอารมณ์
และความเครียดของ
วัยรุ่นได้ถูกต้อง                  
เป็นบางส่วน 

บอกลักษณะอารมณ์
และความเครียดของ
วัยรุ่นได้ถูกต้อง                
เพียงส่วนน้อย 

2. ลักษณะอาการ             
    เบื้องต้นของผู้มี 
    ปัญหาสุขภาพจิต 
 

อธิบายลักษณะอาการ
เบื้องต้นของผู้มีปัญหา
สุขภาพจิตได้ถูกต้อง 
ชัดเจน 

อธิบายลักษณะอาการ
เบื้องต้นของผู้มีปัญหา
สุขภาพจิตได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่  

อธิบายลักษณะอาการ
เบื้องต้นของผู้มีปัญหา
สุขภาพจิตได้ถูกต้อง
เป็นบางส่วน 

อธิบายลักษณะอาการ
เบื้องต้นของผู้มีปัญหา
สุขภาพจิตได้ถูกต้อง
เพียงส่วนน้อย 

3. การเสนอแนะวิธ ี
    ปฏิบัติตนเพื่อ 
    จัดการกับ

อารมณ์ 
    และความเครียด 

เสนอแนะวิธีปฏิบัติตน 
เพื่อจัดการกับอารมณ์ 
และความเครียดได้
ถูกต้อง เหมาะสม 
และน าไปปฏิบัติได้
ง่าย 

เสนอแนะวิธีปฏิบัติตน 
เพื่อจัดการกับอารมณ์ 
และความเครียดได้
ถูกต้อง เหมาะสม 
เป็นส่วนใหญ่ และ
น าไปปฏิบัติได้ง่าย 

เสนอแนะวิธีปฏิบัติตน 
เพื่อจัดการกับอารมณ์ 
และความเครียดได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน
และน าไปปฏิบัต ิ
ได้ค่อนข้างยาก 

เสนอแนะวิธีปฏิบัติตน 
เพื่อจัดการกับอารมณ์ 
และความเครียดได้
ถูกต้องเพียงส่วนน้อย
และน าไปปฏิบัติ      
ได้ยาก 

4.   การจัดระบบของ
ข้อมูลบนป้าย
นิเทศ 

เรียงล าดับข้อมูลบน
ป้ายนิเทศอย่างเป็น
ขั้นตอน และมีการ 
เชื่อมโยงกันอย่าง
เหมาะสมทุกประเด็น 

เรียงล าดับข้อมูลบน
ป้ายนิเทศอย่างเป็น
ขั้นตอน และมีการ 
เชื่อมโยงกันอย่าง
เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่ 

เรียงล าดับข้อมูลบน
ป้ายนิเทศอย่างเป็น
ขั้นตอน และมีการ 
เชื่อมโยงกันอย่าง
เหมาะสมเป็นบางส่วน 

เรียงล าดับข้อมูลบน
ป้ายนิเทศ 

ไม่เหมาะสม และไม่มี
การเชื่อมโยงกัน 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
14-16 ดีมาก 
11-13 ดี 
8-10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 
 

 
 



8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
           กิจกรรมที่  1   อารมณ์และความเครียด                       (ชั่วโมงที1่) 
 1.  นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยคละกัน เก่ง,อ่อน,ปานกลาง  (พอประมาณ) เพื่อให้นักเรียน

เก่งช่วยเหลือนักเรียนท่ีอ่อน (เหตุผล) เป็นภูมิคุ้มกันให้นักเรียนได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น(ภูมิคุ้มกัน)  

2.  นักเรียนเลือกตัวแทนกลุ่ม 1 คนที่มีภาวะเป็นผู้น า (ความรู้) เมื่อได้แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผล
การ  อภิปราย จากนั้นส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอที่หน้าชั้นเรียน   

 2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจพฤติกรรมของนักเรียนท่ีอยู่ในช่วงวัยรุ่นให้มีความสอดคล้องว่า อารมณ์  
  ศิลปินในช่วงวัยรุ่นน้ัน เป็นอารมณ์ที่ฉาบฉวยท่ีเกิดขึ้นชั่วขณะ โดยอาจเกิดจากภาวะความเครียด  
  ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนไป (ความรู)้  
 3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ แล้วให้นักเรียนศึกษาความรู้  
  เรื่อง อารมณ์และความเครียดที่มีผลต่อสุขภาพ จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม  
  ตามความเหมาะสม (ภูมิคุ้มกัน)  
 4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน โดยคละเพศ เพื่อให้แต่ละกลุ่มมีมุมมองที่กว้างขึ้น และสามารถ 
  แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นได้ดียิ่งข้ึน (พอประมาณ)  
 5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุของความเครียดที่เกิดกับวัยรุ่น โดยครูก าหนดสาเหตุ  
  ที่เป็นประเด็นกว้างๆ ดังนี้ (เหตุผล)  
  1)   ภาวะด้านร่างกาย  
  2)  ภาวะด้านจิตใจ  
  3)   ภาวะด้านสังคม หรือสิ่งแวดล้อม  
 6. ครูอธิบายถึงสาเหตุและลักษณะที่บ่งบอกเมื่อเกิดความเครียด พร้อมทั้งกล่าวถึงผลของอารมณ์และ  
  ความเครียดต่อสุขภาพ แล้วให้นักเรียนท าป้ายนิเทศ เรื่อง อารมณ์และความเครียด แล้วก าหนดวันส่ง                
  ครูผู้สอนร่วมกัน (พอประมาณ)  
           กจิกรรมท่ี  2  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด     (ชั่วโมงที2่) 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะอาการของคนท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต (ความรู)้  
 2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เร่ือง ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จากหนังสือเรียน  
  หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม (ความรู)้  
         3. ครูอธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดความเครียดรวมท้ังความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่มาสโลว์ได้กล่าว 
                ไว ้  เม่ือความตอ้งการไม่สมหวงัจะท าให้เกิดความเครียดได้                                                                          
         4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เร่ือง วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด จากหนังสือเรียน  
  หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม (ความรู)้  
         5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอวิธีการจัดการกับอารมณ์และความเครียดด้วยแผนผังความคิด โดยยึด 
                 หลักเศรษฐกจิพอเพยีง (เหตุผล) 
  6. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอวิธีการจัดการกับอารมณ์และความเครียดด้วยแผนผัง  
  ความคิด เมื่อน าเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า วิธีการจัดการกับอารมณ์และ  



  ความเครียดแต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับบุคคลต่างๆ แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรเลือกวิธีที่เหมาะสม  
  กับตนเอง เช่น การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้เราหายจากความเครียดยิ่งขึ้น (เหตุผล)  
         7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ท่ีได้จากการเรียน มาจัดท าเป็นป้ายนิเทศ เรื่อง อารมณ์ 
  และความเครียด โดยให้ครอบคลุมตามประเด็นท่ีก าหนด ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดระยะเวลา  
  ในการส่งผลงาน (เหตุผล)  

 
 
9.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1  สื่อการเรียนรู้ 
    1) หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.2  
    2) ใบความรู้ เรื่อง ทักษะในการเผชิญกับความเครียด  
    3) ใบงานที่ 1 เรื่อง การจัดการกับอารมณ์และความเครียดโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 9.2  แหล่งการเรียนรู้  
    1) ห้องสมุด  
    2)   แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
                    2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



    บันทึกหลังการใช้แผน  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  
 
       ลงชื่อ …………………………………………. 

                                 ( นางดวงเดือน  คงสุข ) 

                                  ผู้จัดท า 

 

  ลงชื่อ         

              ( นาย สุรพล  ศรีพลประพันธ์ )       

   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา               

           

    

   ลงชื่อ      

      ( ว่าที่ พ.ต. พีรเดช  รัตนวิชัย ) 

                    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 



 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

 มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

 มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจต

คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด 

สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 

 มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

 มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

  อย่างต่อเนื่อง 

 มาตรฐานท่ี 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  

 มาตรฐานท่ี 8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 

                 หลัก 

พอเพียง 

ประเด็น 

 

พอประมาณ 

 

มีเหตุผล 

 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี

เน้ือหา สอดคล้องกับมาตรฐาน

และท้องถิ่น 

สอนบรรลุตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดมีลักษณะพึงประสงค์

ตามที่หลักสูตรก าหนด 

วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา ออกแบบ

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้

ครบถ้วนตามสาระ 

เวลา ใช้เวลา 2 ชั่วโมง จัด

กิจกรรมให้เหมาะสมกับ

ระดับและกระบวนการ

เรียนรู้ของนักเรียน 

ให้เวลาพอเหมาะสมกับการ

วางแผนออกแบบจัดท าวัสดุ

อุปกรณ์และปฏิบัติตามล าดับ

ขั้นตอน 

วางแผนและก ากับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้เวลาเรียนตรงตาม

เวลาที่ก าหนด 

 

 

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ใช้กระบวนการปฏิบัติ/

กลุ่มและกระบวนการคิด  

ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน  

ตัวชี้วัดและวัยของผู้เรียน 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ

ท างานกลุ่ม / กระบวนการปฏิบัติ

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การคิด

สร้างสรรค ์

วางแผนอย่างรอบคอบ ระมัดระวังใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน

ได้เรียนรู้เต้มตามศักยภาพของ

ตนเอง 

 

แหล่งเรียนรู ้

จัดใหนักเรียนใช้ห้องสมุด

ในโรงเรียน ใช้แหล่ง

เรียนรู้ในท้องถิ่นและ

ชุมชน 

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้

ที่อยู่ใกล้ตัว หาได้ง่าย ประหยัด 

และปลอดภัย 

นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและ

ชุมชน 

 

 

ส่ือ / อุปกรณ์ 

 

ใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้อย่างเหมาะสม

และคุ้มค่า 

เพิ่มมูลค่าของวัสด/ุ ผลผลิต

ต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นและวัสดุ

เหลือใช้ที่สามารถน ากลับมาใช้

ใหม่ได้อีก 

-จัดเตรียมและใช้ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ที่มี

อยู่ในท้องถิ่นเพียงพอกับผู้รียน 

-จัดท าใบความรู้ ใบงานให้พร้อม

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 



 

การประเมินผล 

ครูใช้เคร่ืองมือและวิธีการ

วัดผลที่ถูกต้องเหมาะสม

และสอดคล้องกับตัวชี้วัด 

เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ

และพัฒนาการเรียนรู้ของ

นักเรียนตามตัวชี้วัด 

ใช้วิธีการวัดผลตามสภาพจริงและทุก

คนมีส่วนร่วมในการวัดผลสะท้อนผล

การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้และน าผลไป

พัฒนาการเรียนรู้คร้ังต่อไปได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 หลักพอเพียง 

ประเด็น 

 

พอประมาณ 

 

มีเหตุผล 

 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี

ความรู้ที่ครูจ าเป็นต้องม ี รอบรู้ เรื่องหลักสูตร เนื้อหา การจัดการกับอารมณ์และความเครียดรู้การด ารงชีวิตโดยยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้ชีวิตมีความสุขอย่างไร รอบคอบในการวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ได้อย่างเหมาะสมกับนักเรียน โดยใช้กระบวนการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตรงตามสภาพจริง 

คุณธรรมของคร ู - ใช้หลักความยุติธรรม ความรับผิดชอบ การมีวินัยในการจัดกิจกรรม 

- มีความขยัน ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน 

- มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 



 

2. ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้2.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติ ตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี้ 

 

 

หลักพอเพียง 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี

นักเรียนได้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวัย

และศักยภาพของตนเอง รู้จักเลือกใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ในการ

ด ารงชีวิต เช่น การปลูกพืชไร่นาสวน

ผสม การน าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์

เพิ่มคุณค่าของวัสดุ และการด ารงชีวิต

แบบพอเพียง 

ให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์  นักเรียนเกิดทักษะการ

ท างาน นักเรียนเกิดหลักคิดในการ

เลือกที่จะประดิษฐ์ หรือการด ารงชีวิต

แบบไหนที่จะไม่ท าให้เกิดอารมณ์

เครียดได้อย่างมีเหตุผล  

ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

นักเรียนเรียนรู้การวางแผนการ

ท างานอย่างรอบคอบ ประหยัด

และปลอดภัย 

ความรู ้ หลักในการด ารงชีวิตที่เรียบง่าย ไม่โลภ โกรธ หลง อยู่อย่างพอเพียง  เพื่อเป็นแนวทางการจัดการกับอารมณ์และ

ความเครียด  รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ไม่ฟุ้งซ่าน 

คุณธรรม มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความสามัคคี และประหยัด       อดออม   ซื่อสัตย์ สุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2  ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ 

ตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 

                ด้าน 

องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ 

วัสดุ สังคม ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู ้ รู้หลักในการเลือก

วัสดุหรืออุปกรณ์

เหลือใช้ในท้องถิ่นมา

ประดิษฐ์เพื่อเพิ่ม

มูลค่าและ 

เกิดการเรียนรู้การ

ท างานร่วมกับหมู่

คณะ 

เรียนรู้คุณสมบัติของ

วัตถุดิบชนิดต่างๆที่

นักเรียนน ามา

ประดิษฐ์เพื่อเป็นการ

ลดมลพิษจากวัสดุ

เหลือใช้รวมทั้งการ

ปลูกพืชไม้ผลยืนต้น

ช่วยลดภาวะโลกร้อน  

แลกเปล่ียนแนวคิด

ในการประกอบอาชีพ

ในแต่ละท้องถิ่น

รวมทั้งการรักษา

ขนบธรรมเนียมที่ดี

งามด้วยหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

เป็นหลัก 

ทักษะ เลือกใช้วัตถุดิบ วัสดุ

และอุปกรณ์ ถูกต้อง

เหมาะสมและถูกวิธ ี

ปฏิบัติงานร่วมกัน

ตามบทบาทและ

หน้าที่ มีการแบ่งปัน

ความรู้ วัตถุดิบ และ

การด ารงชีวิตใน

สังคมได้อย่างมี

ความสุข 

เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 

หลักการปลูกพืชไร่

นาสวนผสมหรือ

ปฏิบัติตามโครงการ

รั้วกินได้และการน า

วัสดุเหลือใช้มา

ประดิษฐ์ 

การประดิษฐ์ส่ิงของ

หรือเคร่ืองใช้ที่เป็น

เอกลักษณ์ในท้องถิ่น 

ค่านิยม เห็นคุณค่าของวัสดุ

อุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว

น ากลับมาใช้

ประโยชน ์

เห็นคุณค่า เกิดความ

รักความสามัคคี 

ความเอ้ือเฟื้อ

ช่วยเหลือซึ่งกันและ

กัน 

เกิดจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

เกิดความตระหนักใน

การใช้วัตถุดิบที่เป็น 

เอลักษณ์ของแต่ละ

ท้องถิ่นอย่าง

ภาคภูมิใจ 



 

 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสวิชา   พ 22101        รายวชิา  สขุศกึษาและพลศกึษา (พื้นฐาน)      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา     เวลา   1   ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง  อารมณ์และความเครียด 

...........................................................................................................  
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
  มาตรฐานการเรียนรู้ พ 4.1 

ตัวชี้วัด      ม.2/5 อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
  ม.2/6 เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด 

  
2. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด  
     อารมณ์เป็นภาวะทางจิตใจของมนุษย์ทุกคน การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์และ
ความเครียด ตลอดจนมีวิธีการจัดการกับอารมณ์และความเครียดอย่างเหมาะสม ย่อมท าให้เป็นผู้ที่มี  
สุขภาพจิตที่สดใส 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู ้
   1) อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตได้ 
   2) บอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ 
   3)   ปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ถูกต้อง เหมาะสม 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
   1)   ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
   2)   วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
 
 
 

 



 
 
 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
 5.2  ความสามารถในการคิด  
   1) ทักษะการคิดวิเคราะห์      
   2) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   3) ทักษะการสร้างความรู้  

5.3   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 1)  กระบวนการท างานกลุ่ม 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. มุ่งม่ันในการท างาน  

 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
  1. ใบงานที่  1 เรื่อง  การจัดการกับอารมณ์และความเครียดด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่ม)            
    
8. กิจกรรมการเรียนรู้   
  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
         (วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการคิดวิเคราะห์, กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)  

 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
1. นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดง  
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับค าว่า “อารมณ์ศิลปิน” ในความหมายของนักเรียน โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียน 
  ทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย  
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการอภิปราย แล้วส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลการอภิปรายท่ี  
  หน้าชั้นเรียน  (ปลูกฝังด้านความรู)้ 
ขั้นจัดการเรียนรู้ 
 1. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจพฤติกรรมของนักเรียนท่ีอยู่ในช่วงวัยรุ่นให้มีความสอดคล้องว่า อารมณ์  
  ศิลปินในช่วงวัยรุ่นน้ัน เป็นอารมณ์ที่ฉาบฉวยท่ีเกิดขึ้นชั่วขณะ โดยอาจเกิดจากภาวะความเครียด  
  ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนไป(ปลูกฝังด้านความรู้)  



 2. ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ว่า อารมณ์เป็นภาวะทางจิต
ของ มนุษย์ทุกคน เม่ือเกิดความทุกข์ก็จะส่งผลให้เกิดความเครียด เมื่อเกิดความเครียดขึ้น จะต้องมี
วิธีการ จัดการกับความเครียดที่เหมาะสม มิเช่นน้ันจะส่งผลเสียต่อร่างกายหลายด้าน ดังนั้นการมีความรู ้
  ความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์และความเครียด ตลอดจนวิธีการจัดการกับอารมณ์และความเครียดอย่าง  
  เหมาะสม ย่อมจะท าให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตแจ่มใส(ปลูกฝังด้านความรู้ ด้านภูมิคุ้มกัน)  
 3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เร่ือง อารมณ์และความเครียดที่มีผลต่อสุขภาพ จากหนังสือเรียน หรือหนังสือ  
  ค้นคว้าเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม(ปลูกฝังด้านความรู)้ 
4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน โดยคละเพศ (พอประมาณ)เพื่อให้แต่ละกลุ่มมีมุมมองที่กว้างขึ้น และ
สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นได้ดียิ่งข้ึน 
 
ขั้นสรุป 
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุของความเครียด(ปลูกฝังด้านความรู)้ที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่น 
โดยครูก าหนด 
  สาเหตุที่เป็นประเด็นกว้างๆ ดังนี้  
  1) ภาวะด้านร่างกาย  
  2) ภาวะด้านจิตใจ  
  3) ภาวะด้านสังคม หรือสิ่งแวดล้อม  
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลการวิเคราะห์ที่หน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  
  กับกลุ่มอื่นๆ โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติม  
 3. ครูอธิบายถึงสาเหตุและลักษณะที่บ่งบอกเมื่อเกิดความเครียด พร้อมทั้งกล่าวถึงผลของอารมณ์และ  
  ความเครียดต่อสุขภาพ(ปลูกฝังด้านความรู)้  

          4. นักเรียนท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง  อารมณ์ของตนเอง เสร็จแล้วน าส่งครูผู้สอน  
          5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ท่ีได้จากการเรียน มาจัดท าเป็นป้ายนิเทศ เรื่อง 

อารมณ์ 
  และความเครียด โดยให้ครอบคลุมตามประเด็นท่ีก าหนด ดังนี้  

1) ลักษณะอารมณ์และความเครียดของวัยรุ่น 
2) ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
3) การเสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดระยะเวลาในการส่งผลงาน (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน) 

   นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
9. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1  สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สุขศึกษา  ม.2 
   2) ใบความรู้ เรื่อง ทักษะในการเผชิญกับความเครียด 
   3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง อารมณ์ของตนเอง  
 9.2  แหล่งการเรียนรู้  
   1) ห้องสมุด  
   2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
    www.psyclin.co.th/new_page_82.htm 
      www.allsands.com/health/copingskillsfo_rkt_gh.htm 
      www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php 
 
10. การวัดผลประเมินผล 
 

วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือวัดประเมินผล เกณฑ์การวัดประเมินผล 
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจใบงานท่ี 1.1  ใบงานที่ 1.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินป้ายนิเทศ เรื่อง  
อารมณ์และความเครียด 

แบบประเมินป้ายนิเทศ เรื่อง  
อารมณ์และความเครียด 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.psyclin.co.th/new_page_82.htm
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php
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       ลงชื่อ …………………………………………. 

                                  ( นางดวงเดือน  คงสุข ) 

                                  ผู้จัดท า 

 

  ลงชื่อ         

              ( นาย สุรพล  ศรีพลประพันธ์ )       

   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา               

           

    

   ลงชื่อ      

      ( ว่าที่ พ.ต. พีรเดช  รัตนวิชัย ) 

                    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  
1. ข้อใดอธิบายความหมายของความเครียดได้ถูกต้อง  
 ก. ภาวะท่ีจิตใจถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าที่ท าให้รู้สึกกลัว  
 ข. ภาวะท่ีจิตใจถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าที่ท าให้มีความสุข  
 ค. ภาวะท่ีจิตใจถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าที่ท าให้ตื่นเต้น หรือวิตกกังวล  
 ง. ภาวะท่ีจิตใจถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าที่ท าให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจ  
2. การกระท าของบุคคลในข้อใดเห็นได้ชัดว่า เริ่มเกิดความเครียดแล้ว  
 ก. น้ าชารู้สึกเบื่ออาหาร  
 ข. น้ าอบอยู่กลางแจ้งได้ไม่นาน  
 ค. น้ าฝนรับประทานอาหารบ่อยมาก  
 ง. น้ าหวานอารมณ์เสียบ่อย และหงุดหงิดง่าย  
3. หากปล่อยให้ตนเองมีความเครียดสะสมไว้เป็นเวลานาน จะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยท่ีรุนแรงได้  
 ยกเว้น ข้อใด 

ก. โรคจิต           ข. โรคเก๊าท์  
ข. โรคประสาทบางชนิด       ง. โรคกระเพาะอาหาร  

4. การที่บุคคลรู้จักควบคุมอารมณ์ สามารถยอมรับได้ทั้งความส าเร็จและความผิดหวัง แสดงให้เห็นอะไร  
 ก. การรู้จักและเข้าใจตนเอง  
 ข. การรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น  
 ค. ความสามารถในการเผชิญปัญหา  
 ง. การยอมรับความเป็นจริงของชีวิต  
5. ปัญหาสุขภาพจิตก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางร่างกาย ยกเว้น ข้อใด 
 ก. ฉุนเฉียว โมโหง่าย        ข. หายใจติดขัด ใจสั่น  
 ค. ยิ้ม และหัวเราะตลอดเวลา     ง. อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง  
6. ใครจัดการกับความเครียดได้เหมาะสมที่สุด  
 ก. กายปา และท าลายข้าวของ  
 ข. แก้วซื้อของที่ตนเองอยากได้ทุกอย่าง  
 ค. เกดออกไปเที่ยวสถานเริงรมย์กับเพื่อน  
 ง. กุ๊กอ่านหนังสือที่ตนเองชอบ แม้จะเคยอ่านแล้ว  
7. การออกก าลังกายช่วยผ่อนคลายความเครียดได้อย่างไร  
 ก. ท าให้ลืมความเครียดไปชั่วขณะหนึ่ง     ข. ท าให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย  
 ค. ท าให้เกิดความสนุกสนาน         ง. ท าให้รู้สึกสดชื่น  



 
 
8. ข้อใด  ไม่ใช ่ประโยชน์ของการหัวเราะ 
 ก. ขจัดความเครียด           
 ข. ลดความดันโลหิต  
 ค. ท าให้เป็นที่สนใจของคนรอบข้าง      
 ง. กระตุ้นการท างานของสมองท าให้พัฒนาการทางสมองดีขึ้น  
9. คุณค่าของการฝึกบริหารจิตในข้อใดมีความชัดเจนท่ีสุด  
 ก. หมากเรียนหนังสือได้ปกติ  
 ข. ปุ๊กลุกสามารถท างานได้สม่ าเสมอ  
 ค. น้ าหวานอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้โดยไม่มีปัญหา  
 ง. กุ๊บกิ๊บสามารถก าจัดสิ่งที่มารบกวนจิตให้น้อยลงได้  
10. ข้อใดอธิบายประโยชน์ของการจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ชัดเจนที่สุด  
 ก. มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส โกรธยาก       ข. รับประทานอาหารได้มากขึ้น  
 ค. มีสมรรถภาพทางกายที่ดี         ง. หัวใจเต้นช้าลง  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
    

 
 

 

  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 

1. ค   2. ง   3. ข   4. ก   5. ค  
6. ง   7. ข   8. ค   9. ง   10. ก 
 

 

 

 

เฉลย 


