
 
วิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เพื่อจัดทำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563 รหัสวชิา  พ30103 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 5 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ ความรู้ K ทักษะ/กระบวนการ P คุณลักษณะ A สมรรถนะสำคัญ C 

พ.1.1 ม.4-6/1 อธ ิบาย
กระบวนการสร้างเสริมและ
ดำรงประสิทธิภาพการทำงาน
ของระบบอวัยวะต่าง ๆ  

1. กระบวนการทำงานของ
ระบบประสาทและสมอง 
ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบ
สืบพันธุ์ 

2. กระบวนการสร้างเสริม
และดำรงประสิทธภิาพการ
ทำงานของระบบประสาท
และสมอง ระบบต่อมไร้ท่อ 

และระบบสืบพันธุ ์

1. ปฏิบัติตนเพื่อสร้าง
เ ส ร ิ ม แ ล ะ ด ำ ร ง
ประส ิ ทธ ิ ภาพการ
ทำงานของระบบ
ประสาทและสมอง 
ระบบต่อมไร้ท่อ และ
ระบบสืบพันธุ์ได้อย่าง
เหมาะสม 
 

1. เห็นความสำคัญของ
การปฏ ิบ ัต ิตนเพ่ือ
สร ้างเสร ิมและดำรง
ประส ิ ทธ ิ ภาพการ
ทำงานของระบบ
ประสาทและสมอง 
ระบบต่อมไร้ท่อ และ
ระบบสืบพันธุ์ 

1. ความสามารถในการ
คิด 
2. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

พ 4.1 ม. 4-6/5 วางแผนและ
ปฏิบัติตามแผนการพัฒนา
ส ุ ขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 

1. สภาวะสุขภาพของตนเอง
และบุคคลในครอบครัวได้ 
 

1. วางแผนการพัฒนา
สุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 
2. ปฏิบัติตามแผนการ
พ ัฒนาส ุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 

1. เห็นความสำคัญใน
การพัฒนาสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 

1. ความสามารถในการ
คิด 
2. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

พ 4.1 ม. 4-6/6 มีส่วนร่วมใน
การส ่ งเสร ิมและพ ัฒนา
สุขภาพของบุคคลในชุมชน 
 
 
 

1. ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ
ความสำคัญของการสร้าง
เสริมสุขภาพ  
2. แนวคิดของการสร้างเสริม
สุขภาพในชุมชน 

1. มีส ่วนร ่วมในการ
ส ่งเสร ิมและพัฒนา
สุขภาพของบุคคลใน
ชุมชน 
 

1. ตระหนักถึงบทบาท
ตนเองของการมีส่วน
ร่วมในการสร้างเสริม
และพัฒนาสุขภาพของ
บุคคลในชุมชน 

1. ความสามารถในการ
คิด 
2. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 



ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ ความรู้ K ทักษะ/กระบวนการ P คุณลักษณะ A สมรรถนะสำคัญ C 

พ 2.1 ม.4-6/3 เลือกใช้ทักษะ
ที่เหมาะสมในการป้องกัน  

ลดความขัดแย้งและ
แก้ปัญหาเรื่องเพศและ

ครอบครัว 

1. ความหมายและสาเหตุของ
ความขัดแย้ง เรื ่องเพศ และ
ครอบครัว 
2. ทักษะเพ่ือชีวิต 
 

1. ปฏิบัต ิตนเพื ่อลด
ความข ั ดแย ้ งและ
แก้ปัญหาเรื่องเพศและ
ครอบครัว 
2. เล ือกใช ้ท ักษะได้
อย่างเหมาะสมในการ
ป ้ องก ั น ลดความ
ขัดแย้งและแก้ปัญหา
เรื่องเพศและครอบครัว 

1. เห็นความสำคัญของ
การเลือกใช้ทักษะที่
เหมาะสมในการลด
ปัญหาความข ัดแย้ง
และแก้ปัญหาเรื่องเพศ
และครอบครัว 

1. ความสามารถในการ
สื่อสาร  
2. ความสามารถในการ
คิด 
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

พ 5.1 ม. 4-6/7 แสดง 
การช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่าง 
ถูกวิธี 

1. การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
ด้วยการ CPR 
2. การช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ 
จมน้ำ 
3. การช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ 
ถูกไฟฟ้าดูด 
4. การช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ที่ 
สมองขาดเลือดไปเลี้ยง 
5. การช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ที่ 
มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้น 
ทางเดินหายใจ 

1. ปฏิบัติการช่วย 
ฟ้ืนคืนชีพใน  
สถานการณ์ต่าง ๆ  ได้
อย่างถูกวิธี 

1. เห็นความสำคัญ 
ของการช่วยชีวิต 
ผู้อื่นให้กลับฟ้ืนคืน 
ชีพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสรา้งรายวิชา 

รหัสวชิา พ30103            รายวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา 3         กลุ่มสาระการเรยีนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   ปีการศึกษา   2563  ภาคเรียนที ่ 1                       เวลาเรียน 0.5 หน่วยกิต/ชัว่โมง 
ครูผู้สอน  นายวชัรพงศ์  หอมนาน 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการเรยีนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู ้

สาระสำคัญ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ 

สาระเพ่ิมเติม 

เวลา 
คาบ/ชั่วโมง 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 My Body มาตรฐาน พ.1.1 เข้าใจธรรมชาติ
ของการเจริญเตบิโตและพัฒนาการ
ของมนุษย์  
ตัวชี้วัด ม.4-6/1 อธบิาย
กระบวนการสรา้งเสริมและดำรง
ประสิทธภิาพการทำงานของระบบ
อวัยวะต่าง ๆ  

กระบวนการสรา้งเสริมและดำรง
ประสิทธภิาพการทำงานของระบบอวัยวะ
ต่าง ๆ  
- การทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ  
- การสร้างเสริมและดำรงประสิทธภิาพ
การทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ   

4 15 

2 Family Health มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมี
ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  
การดำรงสุขภาพ  การป้องกันโรค 
และการสรา้งเสริมสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพ     
ตัวชี้วัด ม. 4-6/5 วางแผนและ
ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพ
ของตนเองและครอบครวั 

การวางแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเอง
และครอบครัว 

3 15 

3 ชุมชนสุขภาพด ี มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมี
ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  
การดำรงสุขภาพ  การป้องกันโรค 
และการสรา้งเสริมสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพ 
ตัวชี้วัด ม.4-6/6  มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของ
บุคคลในชุมชน 

การมีส่วนรว่มในการส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพของบุคคลในชุมชน 

3 15 



หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการเรยีนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู ้

สาระสำคัญ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ 

สาระเพ่ิมเติม 

เวลา 
คาบ/ชั่วโมง 

น้ำหนัก 
คะแนน 

4 ทักษะเพ่ือชีวิต มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเหน็
คุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา 
และมีทักษะในการดำเนินชวีิต    
ตัวชี้วัด ม.4-6/3 เลือกใช้ทักษะที่
เหมาะสมในการป้องกัน  ลดความ
ขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและ
ครอบครัว 

แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่าง ๆ   ใน
การป้องกัน ลดความขัดแย้ง และ
แก้ปัญหาเรื่องเพศ  และครอบครวั 
-  ทักษะการสื่อสารและสร้าง
สัมพันธภาพ 
-  ทักษะการต่อรอง 
-  ทักษะการปฏิเสธ 
-  ทักษะการคิดวิเคราะห ์
-  ทักษะการตัดสินใจ  และแก้ไขปัญหา     
ฯลฯ 

4 15 

5 Save a life มาตรฐาน พ 5.1  ป้องกันและ
หลีกเลี่ยงปจัจัยเสี่ยง พฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ  การใช้
ยา สารเสพติดและความรุนแรง 
ตัวชี้วัด ม. 4-6/7 แสดงวิธีการชว่ย
ฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 

วิธีการชว่ยชีวิตอย่างถูกวิธี 4 15 

 การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 

(PBL) 

   5 

วัดผลปลายภาค 20 คะแนน 

                                                               รวมทั้งสิ้น 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      

 

วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 3 รหัสวชิา พ 30103   จำนวน 1 คาบ/สัปดาห ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ / ชัว่โมง : ภาคเรียน 

 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะห์ กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ
สืบพันธุ์ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการ
ป้องกันและลดความขัดแย้ง ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว ตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์เสี่ยงต่อสุขภาพและความ
รุนแรง รวมไปถึงแสดงการช่วยฟ้ืนคืนขีพได้อย่างถกูต้อง 
 โดยใช้กระบวนการ  คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  การอภิปราย  ปฏิบัติทักษะ  สื่อการเรียนรู้  วัดและ
ประเมินผล   ตามสภาพจริง คือ การอ่านออก การเขียนได้ การคิดเลขเป็น และมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะใน
การแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ Google Classroom และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
 เพื่อให้เกิด ความรู้  ความเข้าใจ  เจตคติ  สมรรถภาพทางกาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้าน  ความ
รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   ความซื่อสัตย์ สุจริต ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ นำความรู้ที่ไดร้ับไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสุขภาพร่างกายและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข  
 
รหัสตัวชี้วัด 
     พ 1.1 ม. 4 – 6/1, 2 
     พ 2.1 ม. 4 – 6/3, 4  
     พ 3.1 ม. 4 – 6/1, 2, 3, 4, 5 
     พ 3.2 ม. 4 – 6/1, 2, 3, 4 
     พ 4.1 ม. 4 – 6/5, 6 
     พ 5.1 ม. 4 – 6/6, 7 
รวม  17  ตัวชี้วัด 

 

 



 
 

หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่  5                     เรื่อง   Save a life 
รหัสวิชา   พ 30103                  รายวิชา   สุขศึกษาและพลศึกษา 5         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา       
ปีการศึกษา   2563             ภาคเรียนที่  1                            เวลา  3  ชั่วโมง 
ผู้สอน    นายวัชรพงศ์     หอมนาน 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    1.1 มาตรฐานการเรียนรู ้

มาตรฐาน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา สารเสพติด  และความ         

รุนแรง 

    1.2 ตัวชี้วัด             

พ 5.1 ม. 4-6/7 แสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 

2. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 

การปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่างถูกวิธี และสามารถช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยและกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ ซึ่งต้องได้รับ

การฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องและเกิดความชำนาญ เพ่ือประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตที่ดี 

3. สาระการเรียนรู้ 

    3.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

  วิธีการช่วยชีวิตอย่างถูกวิธี 
     
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

      4.1  ความสามารถในการสื่อสาร                     4.2  ความสามารถในการคิด            4..3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

       4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต         4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 

    5.1 คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์(ตามหลักสูตรแกนกลาง) 

            1)  รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์             2)  ซื่อสัตย์สุจริต                   3)  มีวินัย                     4)  ใฝ่เรียนรู้ 

            5)  อยู่อย่างพอเพียง                     6)  มุ่งมั่นในการทำงาน            7)  รักความเป็นไทย       8)  มีจิตสาธารณะ 



    5.2 คุณลักษณะตามหลักสูตรมาตรฐานสากล  

            1)  มีความรู้พื้นฐานในยุคดิจิตอล วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี รู้ภาษา พหุวัฒนธรรม ตระหนักสำนึกระดับโลก 

            2)  สามารถคิดประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ ปรับตัว ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป สร้างองค์ความรู้ 

       3)  มีทักษะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

       4)  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

       5)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

6. ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) 

        6.1 ทักษะการอ่าน (Reading)     

        6.2 ทักษะการ เขียน (Writing) 

     6.3 ทักษะการคิดคำนวณ (Arithmetic) 

      6.4 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical thinking and problem   

             solving) 

      6.5 ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and innovation) 

      6.6ทักษะด้านความร่วมมือการทางานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration , teamwork and leadership) 
        6.7 ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding) 

     6.8 ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy) 

        6.9 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing) 

        6.10 ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้(Career and learning self-reliance, change)                                          

           6.11 ความมีคุณธรรม มีเมตตา มีระเบียบวินัย (Compassion)      

7. การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   

            7.1 บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

            7.2 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง    

      7.3 อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ) วิชา ศิลปะ (การแสดง) 

8. ชิ้นงาน / ภาระงาน (รวบยอด) 

   การแสดงการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน                                                   

9. การวัดและประเมินผล 

   9.1 การวัดและประเมินผลชิ้นงาน/ภาระงาน(รวบยอด)  

       1 )  วิธีการ  การแสดงบทบาทสมมุติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

       2)  เครื่องมือ  แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ 

       3)  เกณฑ ์ผ่านเกณฑ์ท่ีระดับคุณภาพ ดี 



9..2 การวัดและประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ลำดับ รายการที่วดัและประเมินผล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์

1. ทดสอบความรู้ก่อนเรียน ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

ใน Application  quizizz 

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใน Application quizizz 

ประเมินตามสภาพจริง 

2. พฤติกรรมการฝึกปฏิบัติ สังเกตพฤติกรรมการฝึก

ปฏิบัติ 

แบบประเมินพฤติกรรม

การฝึกปฏิบัติ 

ผ่านเกณฑ์ท่ีระดับคุณภาพ 

ดี 

3. ปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ แสดงบทบาทสมมุติ การ

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ

ในสถานการณ์ต่างๆ  

แบบประเมิน การแสดง

บทบาทสมมุติ 

ผ่านเกณฑ์ท่ีระดับคุณภาพ 

ดี 

4. ทดสอบความรู้หลังเรียน ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ใน Application quizizz 

แบบทดสอบหลังเรียน

ใน Application quizizz 

นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีข้ึน

จากการทดสอบก่อนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. กิจกรรมการเรียนรู้  

 เรื่องที ่ 1                         เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการช่วยฟื้นคนืชีพ 

                                                                                                                   จำนวนเวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

 

วิธีสอน สืบเสาะหาความรู้ Inquiry Method : 5E 

ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

 1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนใน  Application Quizizz ผ่าน smartphone 

 2. นักเรียนดูคลิปวิดิโอ การชว่ยเหลือผู้ป่วย จากซีรีส์เรื่อง รักฉุดใจ นายฉุกเฉิน เป็นฉากที่มีการทำ CPR  

 3. ครูใช้คำถาม กระตุ้นความสนใจและอยากรู้อยากเรียน 

ขั้นที่ 2   ขั้นสำรวจและค้นหา 

 1. นักเรียนจับกลุ่ม 3 คน ร่วมกันสืบค้น ในหัวข้อ “การทำ CPR สำคัญไฉน เหตุใดจึงต้องรีบทำ” 

 2. นักเรียนจับกลุ่ม 6 คน โดยรวมกลุ่ม 3 คน จำนวน 2 กลุ่ม เป็น 1 กลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่ครูให้ศึกษาและสรุปเป็น

ผัง G.O. ของกลุ่ม 

ขั้นที่ 3   ขั้นอธิบายความรู้  

 1. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มตนเอง  

 2. ครูเสริมความรู้ในประเด็นที่แตกต่างหรือขาดหายไป 

ขั้นที่ 4   ขั้นขยายความเข้าใจ 

 1. ครูให้นักเรียนดูคลปิวิดิโอ เพ่ิมเติม กรณีช่วยชีวิตดว้ยการทำ CPR แล้วผู้ป่วยฟ้ืนคืนชีพ 

ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล (Evaluate) 

 1. ครูและนักเรียนอภิปรายสรปุร่วมกัน เรื่อง “การทำ CPR สำคัญไฉน เหตุใดจึงต้องรีบทำ” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



เรื่องที่  2                                เรื่อง การช่วยฟืน้คืนชีพในสถานการณ์ต่างๆ  

                                                                                                                           จำนวนเวลาเรียน  3 ชั่วโมง 

 

วิธีสอน GPAS 5 STEPs 

ชั่วโมงที่ 1 

ขั้นที่ 1 Gathering การตั้งคำถาม  

 1. นักเรียนดูคลิปวิดิโอ การช่วยฟ้ืนคืนชีพของมิสเตอร์บีน 

 2. ครูตั้งคำถามว่า นักเรียนเห็นอะไรจากคลิปวิดิโอนี้บ้าง  

ขั้นที่ 2 Processing การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ 
 1. นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน ถกเถียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพของมิสเตอร์บีน โดยการจัดทำแผนผัง 
G.O. เปรียบเทียบวิธีของมิสเตอร์บีนและวิธีที่ถูกต้อง 
 3. ครูแนะนำและเสริมความรู้เพ่ิมเติม 
ขั้นที่ 3 Applying การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู ้

 1. นักเรียนแต่ละกลุ่ม อภิปรายวิธีการและขั้นตอนการช่วยฟ้ืนคืนชีพด้วยวิธีการ CPR โดยสรุปลงในใบกิจกรรมที่ 1  

 2. แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอข้อมูล โดยกลุ่มถัด ไๆป ให้นำเสนอข้อมูลที่แตกต่างจากกลุ่มที่นำเสนอไปแล้ว เพื่อความ

สมบูรณ์ของข้อมูล 

 3. ครเูสริมความรู ้ข้อมูลที่แตกต่างและขาดหายไปจากการนำเสนอขอ้มูลของนักเรียน 

ชั่วโมงที่ 2 

ขั้นที่ 3 Applying การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ (ต่อ) 

 1. ครูนำหุ่นเพ่ือการฝึกการปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพมาให้นักเรียนดู เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย 

 2. ครูปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพด้วยการทำ CPR ให้นักเรียนดู 1 รอบ ซึ่งมีทั้งการปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง 

 3. ครูขอตัวแทนนักเรียน 1-2 คน มาสาธิตการปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพด้วยการทำ CPR ที่ตนเองเคยเรียนรู้มา 

 4. ร่วมกันอภิปรายวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพของทุกคนที่สาธิต ว่า วิธีใดถูกต้องหรือไม่ถูกต้องบ้าง 

 5. ครูเสริมความรู้ โดยการสาธิตและอธิบายวิธีการที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย ให้

นักเรียนดู 1 รอบ 

 6. นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพด้วยการทำ CPR ทั้งหมด 6 ขั้นตอน  

 7. ครูทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตและผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติ เพ่ือความถูกต้อง 

 

 
ครูมอบหมายให้นักเรยีนจับกลุ่ม 5 กลุ่ม เท่าๆ กัน และฝึกปฏิบัติพร้อมเตรียมนำเสนอผ่านบทบาทสมมตุิในชั่วโมงถัดไป 



ชั่วโมงที่ 3 

ขั้นที่ 4 Applying the Communication skill การเรียนรูเ้พื่อการสื่อสาร 

 1. แตล่ะกลุ่มจับสลากลำดับการแสดงและการสาธิต 

 2. แตล่ะกลุ่มออกมาสาธิตและแสดงบทบาทสมมุติ การชว่ยฟ้ืนคืนชีพในสถานการณ์ต่างๆ  

 3. ทำแบบทดสอบหลงัเรียนใน Application quizizz ผ่าน smartphone 

ขั้นตอนที่ 5 Self Regulating การเรียนรู้เพื่อการตอบแทนสังคม 

 1. ครูให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกนัอภิปรายปัญหา จุดเด่น และจุดด้อยของกลุ่มตนเองในการสาธติและการแสดงที่ผ่านมา 

โดยสรุปลงในกระดาษ A4 ของกลุ่มตนเอง 

 2. ครูให้คำแนะนำ และให้นักเรยีนแก้ไขและปรับปรุงให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเสร็จแลว้นำมาให้ครตูรวจสอบความถูกต้อง และ

กลุ่มใดที่ถูกต้องแล้ว ให้แต่ละกลุม่ UPLOAD คลิปวิดิโอสาธิต ลงใน YOUTUBE และแชร์ความรู้ผ่าน FACEBOOK ของตนเองพร้อม

แท๊กเพ่ือนในกลุ่ม เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น  

11. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 

     11.1 สื่อการเรียนรู้           

           1)  คลิปวิดิโอ การช่วยชีวิต จากซีรีส์ รักฉุดใจ นายฉุกเฉิน 

           2)  คลิปวิดิโอ Mr.Beam CPR 

           3)  คลิปวิดิโอการชวยฟ้ืนคืนชีพ ตามกระบวนการ CPR 

           4)  ภาพขั้นตอนการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

           5)  คลิปวิดิโอ การช่วยชีวิตในสถานการณ์ต่างๆ   

           6)  Application quizizz 

           7)  หุ่นจำลองช่วยฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

           8)  เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (สำหรับการใช้ฝึก) 

     11.2 แหล่งเรียนรู้ 

           1)  https://www.youtube.com/watch?v=gb-boQWhmhU 

           2)  https://www.youtube.com/watch?v=gNjz8JoYjlU 

           3)  https://www.youtube.com/watch?v=Wg9D7O0f0Us 

           4) https://www.youtube.com/watch?v=t3XO8CXIqUU 

           5)  https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-Thai.pdf 

           6)  ห้องสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

           7)  Google Classroom 



การประเมนิชิน้งาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

แบบประเมินบทบาทสมมุติ การช่วยฟื้นคืนชีพในสถานการณ์ต่างๆ  

รายการประเมนิ 
คำอธบิายระดบัคุณภาพ/ระดบัคะแนน 

ดีมาก  ( 4 ) ดี  ( 3 ) พอใช้  ( 2 ) ปรับปรงุ  ( 1 ) 
1. การช่วยเหลือใน
สถานการณ์ตา่งๆ  

เลือกใช้การชว่ยเหลือได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ถูกต้องและสามารถ
ช่วยเหลือได้จริงในระดบั 
ดีมาก 

เลือกใช้การชว่ยเหลือได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ถูกต้องและสามารถ
ช่วยเหลือได้จริงในระดบัด ี

เลือกใช้การชว่ยเหลือได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ถูกต้องและสามารถ
ช่วยเหลือได้จริงในระดบั
ปานกลาง 

เลือกใช้การชว่ยเหลือได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ถูกต้องและสามารถ
ช่วยเหลือได้จริงในระดบั 
พอใช ้

2. การปฏบิัติการชว่ยฟืน้
คืนชพีด้วยการทำ CPR 
ขั้นตอนกดนวดหัวใจหรือ 
Circulation ปฏิบัติดงันี ้
1. นัง่ทา่เทพบตุรบริเวณ
หัวไหลผู่้ปว่ย 
2. ใช้สนัมือประสาน วาง
ตำแหนง่กึ่งกลางใต้ราวนม 
3. แขนตึง ตั้งฉาก 
4. กดลึก 2-2.4 นิว้ 
5. กดอัตราเร็ว 100-120 
ครั้ง/นาท ี

ปฏิบัตไิด้ถูกต้องครบ  
5 ข้อ 

ปฏิบัตไิด้ถูกต้อง 4 ข้อ ปฏิบัตไิด้ถูกต้อง 3 ข้อ ปฏิบัตไิด้ถูกต้อง 2-1 ข้อ 

3. การปฏบิัติการชว่ยฟืน้
คืนชพีด้วยการทำ CPR 
ขั้นตอนเปดิทางเดนิหายใจ 
หรือ Airway และ ขั้นตอน
การชว่ยหายใจ (เป่าปาก) 
หรือ Breathing ปฏิบตัิดังนี ้
1. ใช้มือขา้งหนึ่งกดหนา้ผาก 
เว้นนิว้ชีแ้ละนิว้โปง้ไว ้
2. ใชน้ิ้วชี้และนิ้วกลางอีก
ข้างหนึ่งเชยคางขึน้ 
3. ใชน้ิ้วชี้และนิ้วโปง้ มือที่
กดหนา้ผาก บบีจมูก 
4. เปา่ปากโดยการหายใจเข้า
แล้วเปา่ จำนวน 2 ครั้ง  

ปฏิบัตไิด้ถูกต้องครบ  
4 ข้อ 

ปฏิบัตไิด้ถูกต้อง 3 ข้อ ปฏิบัตไิด้ถูกต้อง 2 ข้อ ปฏิบัตไิด้ถูกต้อง 1 ข้อ 

4. ขั้นตอนการช่วยชีวติ ปฏิบัตไิด้ครบ 6 ข้อ ปฏิบัตไิด ้5 ข้อ ปฏิบัตไิด ้4-3 ข้อ ปฏิบัตไิด ้2-1 ข้อ 



รายการประเมนิ 
คำอธบิายระดบัคุณภาพ/ระดบัคะแนน 

ดีมาก  ( 4 ) ดี  ( 3 ) พอใช้  ( 2 ) ปรับปรงุ  ( 1 ) 
(ต่อ)   
ขั้นที่ 1 ปลุกผูป้่วย 
ขั้นที่ 2 โทร/ขอความ
ช่วยเหลือ 
ขั้นที่ 3 ประเมนิอาการ 
ขั้นที่ 4 กดนวดหัวใจ 
ขั้นที่ 5 เปิดทางเดินหายใจ 
ขั้นที่ 6 เปา่ปาก 

 

หมายเหตุ  ให้นิยามความหมายของระดับคุณภาพให้เป็น (rubric  score) 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน 16 - 13 12 - 10 9 - 6  5 - 0 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายหนว่ยการเรียนรู ้

1. แบบทดสอบกอ่นการเรียน 

2. แบบทดสอบหลงัการเรียน 

3. ใบความรู ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน  หน่วยที่ 5 เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ 

1.  C (Circulation) หมายถึงอะไร 

1    การนวดหวัใจ      

2    การผายปอด 

3    การเปิดทางเดินหายใจใหโ้ล่ง    

4    การชว่ยในการหายใจเนื่องจากเกิดการหยุดหายใจ 

2. “จบัให้ผู้ปว่ยนอนราบ เอียงหนา้-กดคาง เพ่ือให้อ้าปากค้าง ล้วงสิ่งแปลกปลอมออก แล้วจึงดึงขากรรไกรล่างขึ้น แล้วกดหน้าผาก

ให้แหงนหนา้ขึ้น” ข้อความนี้กล่าวถึงขั้นตอนการกู้ชีพขั้นตอนใด 

1    Circulation     2    Airway 

3    Breathing     4    Mouth to Mask 

3. ถ้านักเรยีนพบเหน็คนกำลังจมนำ้แต่ตนเองว่ายน้ำไม่เป็น ควรช่วยเหลืออย่างไรจึงจะถูกวิธี 

1    รบีกระโดดน้ำลงไปชว่ยทันท ี   2    รบีไปหาเรือมาช่วย 

3    รบีวิ่งไปขอความชว่ยเหลือจากผู้อื่น   4    หากิ่งไม้มายื่นให้ผู้กำลังจมน้ำเกาะ 

4. บุคคลใดปฏิบัติตนในการทำ CPR ไม่ถูกต้อง 

1    สมหมาย จบัผู้ป่วยนอนหงายราบบนพ้ืนที่แข็ง 

2    สมหญิง จับผู้ปว่ยนอนหงายให้ศีรษะสูงกว่าอวัยวะอ่ืน ๆ  

3    สมภพ กดหน้าอกผู้ปว่ย 100 ครั้ง ต่อนาที 

4    สมาพร กดหน้าอกผู้ปว่ยจนลกึ 3-5 เซนติเมตร 

5. เมื่อนักเรียนพบผู้ปว่ยหมดสติหรือไม่เคลื่อนไหว สิ่งแรกที่นักเรียนต้องทำคืออะไร 

1    รบีเดินหนเีพราะไม่ใช่เรื่องของตนเอง 

2    เขยา่ตัวผู้ปว่ยแรง ๆ  เพ่ือตรวจดูว่าผู้ป่วยหมดสติจริงหรือไม่ 

3    รบีโทรแจ้ง 1619 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มาดูอาการ 

4    รบีนวดหัวใจทันท ี

6. ถ้านักเรยีนวา่ยน้ำออกไปลากผูจ้มน้ำแลว้พบว่าผูจ้มน้ำดิ้นมาก นกัเรียนควรใชว้ิธีใดในการชว่ยเหลือ 

1    กอดไขว้หนา้อกลากเข้าหาฝั่ง   2    ดึงแขนสองข้างลากเข้าหาฝั่ง 

3    จบัคาง ลากเข้าหาฝั่ง    4    จบัผมลากเข้าหาฝั่ง 

 



7. ถ้านักเรยีนพบเหน็เด็กทารกเอาวัสดุแปลกปลอมเข้าปากหรือจมูก ควรชว่ยเหลืออย่างไร 

1    ให้ดื่มน้ำตามมาก ๆ  เพ่ือให้วัสดุนั้นหลุดออกจากลำคอ 

2    ใช้กำปั้นกระแทกระหว่างลิน้ปี่และสะดือแรง ๆ  5 ครั้ง 

3    จบัเด็กวางบนท่อนแขน แลว้ใช้มืออีกข้างหนึ่งตบหลังบริเวณสะบัก 5 ครั้ง 

4    ใช้สันมือทั้ง 2 ข้างวางทบักันให้สันมือตรงกับกระบังลมดันขึ้นไปทางศีรษะผู้ป่วยดว้ยสนัมือ 5 ครัง้ 

8. ถ้านักเรยีนพบเหน็คนกำลังถูกไฟฟ้าดูด ควรทำอะไรเป็นลำดับแรก 

1    รบีดึงตัวผู้ปว่ยออกมาทันที   2    รบียกสะพานไฟลง 

3    ใช้ขวานฟันสายไฟฟ้าให้หลุดออกจากตัวผู้ป่วย  4    ใช้เท้าถีบผู้ป่วยออกจากบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้า 

9. เมื่อนักเรียนชว่ยเหลือผู้จมนำ้ขึ้นมาบนฝั่งแล้ว สิ่งแรกที่ควรทำคืออะไร 

1    รบีเอาน้ำออกจากปอด    2    รบีตรวจสอบการหายใจและการเต้นของหัวใจ 

3    รบีให้ความอบอุ่นแก่ผู้จมนำ้   4    รบีนำส่งโรงพยาบาล 

10. สิ่งแรกที่นักเรียนควรทำเมือ่นำตัวผู้ป่วยออกจากที่ถูกไฟฟ้าดูดแล้ว คืออะไร 

1    นำส่งโรงพยาบาล    2    ผายปอดหรือนวดหวัใจ 

3    นำผ้ามาคลุมเพ่ือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย  4    นำน้ำเยน็มาประคบให้ทัว่ตัว 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อน - หลังเรียน   

1.     1   2.     2   3.     4        4.    2   5.   2 

6.     4   7.     3   8.     2   9.    2              10.   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบความรู ้เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
หน่วยที่ 5 Save a life          รายวิชา สุขศึกษาและพลศกึษา 3         ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
การปฏิบัติในการช่วยฟื้นคนืชีพเบื้องต้น 

1. เมื่อพบคนนอนอยู่ คล้ายหมดสติ ต้องลองตรวจดูวา่หมดสติจริงหรือไม่ โดยการเรียกและเขย่าตัว เขย่าหรือตบที่ไหล่ ถ้า
หมดสติจะไม่มีการโต้ตอบ หรือมีเสียงคราง หรือมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย 

 
 
 

 
 
 

2. ขอความช่วยเหลือ โทร 1669  
3. ประเมินสัญญาณชีพ โดยการท า Look Listen and Feel 

                  - Look คือ ดูการเคลื่อนไหวของทรวงอกและหน้าท้องว่ามีการยกตัวขึ้นหรือไม่ หรือหายใจหรือไม่ 
                 - Listen คือ ฟังเสียงลมหายใจ โดยเอียงหูของผู้ช่วยเหลือเข้าไปใกล้บริเวณจมูกและปากของผู้ป่วย ว่าได้ยินเสียงอากาศ
ผ่านออกมาทางจมูกหรือปากหรือไม ่
                - Feel คือ สัมผัส โดยการใช้แก้มของผู้ช่วยเหลือสัมผัสกับความรู้สึกว่ามีลมหายใจที่ผ่านออกจากปากหรือจมูก อาจใช้
ส าลีหรือวัสดุบางเบาจ่อบริเวณจมูก 
 ในปัจจุบัน ให้ใช้วิธีจับชีพจรหรือสัมผัสจมูก แล้วสังเกตหน้าอกพร้อมกัน โดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด 
 4. ท าการ CPR ตามขั้นตอนดังนี้คือ 
  4.1 จัดท่านอนของผู้ป่วย ให้นอนหงายบนพ้ืนราบแข็ง ผู้ช่วยเหลือ นั่งคุกเข่าข้างล าตัวบริเวณหัวไหล่ของผู้ป่วย  
 
 
 

  
 
 



4.2 กดนวดหวัใจ จ านวน 30 ครั้ง โดยใช้อัตราเรว็ 100 - 120 ครั้ง/นาที กดลึก 2 - 2.4 นิว้ แขนตั้งฉากกับล าตัว
ผู้ป่วย ดังภาพ 

 
 
 
 
 

4.3 เมื่อกดนวดหวัใจครบ 30 ครั้ง ให้ท าการเปิดทางเดนิหายใจ (Airway) โดยการเปิดทางเดินหายใจใหโ้ล่ง ด้วย
วิธีHead Tilt Chin Lift หรือ Jaw Thrust Maneuver (ถ้ามีการหักของกระดูกสันหลังสว่นคอ) 

 
 แสดงการท า Head Tilt Chin Lift 

 

 
แสดงการท า Jaw Thrust Maneuver 

               4.4 ท าการเปิดทางเดินหายใจพร้อมกับการช่วยหายใจ (Breathing) ใชว้ิธีการเป่าปาก การผายปอดด้วยวิธ ี
Mouth to Mouth ดว้ยวธิีบีบจมกูหายใจเข้าและเป่าลมลงไปทางปากของผู้ป่วย จ านวน 2 ครั้ง  
 
 
 
 
 
  
ท าสลับกันอย่างนี้ ไปจนครบ 4 รอบ (1 นาที) จึงประเมินการหายใจและการเต้นของชีพจรและประเมินอีกทุก 1 นาท ี
 5. ถ้ามีผู้ช่วยเหลือมาช่วยอีก ให้แบ่งการท าหน้าที่กัน เช่น ผู้ช่วยเหลือคนที่ 1 ผายปอด ผู้ช่วยเหลือคนที่ 2 กดนวดหวัใจ 
ถ้าผู้ช่วยเหลือแต่ละคนอาจเหนื่อยและต้องการเปลี่ยนหน้าที่กัน โดยการตะโกนว่า "เปลี่ยน" ก็จะสลับหน้าที่กัน 
 



 
การปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 2 คน 

 6. ให้ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีบุคลากรน าอุปกรณ์มาช่วยเหลือเพิ่มเติม และรีบ
น าส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที 
 
โดยการเปลี่ยนแปลงวิธีการ เพื่อปรับปรุงการช่วยชีวิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้  
1. ผู้ช่วยชีวิต ไม่จ าเป็นต้องเช็คอาการหรือสัญญาณชีพก่อน โดยให้รีบขอความช่วยเหลือ เช่น การโทร 1669 ได้เลย 
2. การเป่าปาก ไม่จ าเป็น ผู้ช่วยชีวิต อาจท าการกดนวดหัวใจเพียงอย่างเดียว โดยเช็คสัญญาณชีพเป็นระยะ 
3. ใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า หรือ AED ประกอบกับการกวดนวดหัวใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-Thai.pdf 

https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-Thai.pdf


 
 

ใบความรู ้เรื่อง การช่วยเหลือในสถานการณ์จมน้ำ 
หน่วยที่ 5 Save a life          รายวิชา สุขศึกษาและพลศกึษา 3         ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
จมน ้า (Drowning) หมายถึง การตายเนื่องจากการส าลักน ้าที่จมเข้าไปในปอดท าให้ถึงแก่ชีวิตได้ 
อาการและอาการแสดง 
      โดยทั่วไป เมื่อน าผู้จมน ้าขึ้นมาจากน ้า มักจะพบว่ามีฟองน ้าลายรอบบริเวณริมฝีปากและรูจมูก หายใจช้าลง ชีพจรเบาคล า
ไม่ชัดเจน ซีด หมดสติ 

 เมื่อพบคนก าลังจะจมน ้าการช่วยเหลือให้หลีกเลี่ยงการช่วยเหลือโดยลงน ้าเข้าไปช่วยเหลือ เพราะคนตก
น ้าจะอยู่ในอาการตื่นตระหนก หากผู้ช่วยเหลือว่ายน ้าเข้าไปหาอาจถูกคนที่ตกน ้ากอดรัดจนไม่สามารถช่วยตัวเอง
ได้ หรืออาจจมน ้าไปด้วยกัน การช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือเองก็ต้องตั้งสติให้ดี แล้วตะโกนบอกให้คนที่ตกน ้าตั้งสติ
พยายามพยุงตัวเอง หรือปลดเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับที่มีน ้าหนักมาก หรือเป็นอุปสรรคในการลอยตัว
ออกไป และบอกเขาว่าเราก าลังจะช่วย ซึ่งวิธีการช่วยเหลือมี 4 วิธี คือ ยื่น – โยน – พาย – ไปลาก 
          ยื่น  เช่นการยื่นแขน ขา ให้เขาจับ แต่ผู้ช่วยเหลือต้องยึดตัวเองให้มั่นคง หรือมีคนช่วยจับหรือรั้งไว้ เพ่ือ
ไม่ให้ถูกดึงตกน ้าไปด้วย หรือใช้ท่อนไม้ ท่อนเหล็กยื่นลงไปช่วย 

 
การช่วยเหลือคนตกน ้าโดยการยื่นไม้ให้เขาจับแล้วลากเข้ามา 

 
          โยน  โดยการโยนสิ่งของที่เป็นทุ่นลอยน ้าได้ให้เขาเกาะ เช่นห่วงชูชีพ ขอนไม ้ยางในรถยนต์ ลูก
มะพร้าว  ลูกบอล ถังพลาสติกปิดฝา ขวดน ้าพลาสติกปิดฝา(หลายๆขวด)  เชือก (ปลายข้างหนึ่งควรขมวดปม
ใหญ่ๆ หรือมีวัสดุบางอย่างเช่น รองเท้าแตะ แกลลอน ขวดพลาสติก ผูกถ่วงไว้) โดยโยนสิ่งของดังกล่าวให้ตกลง
บริเวณด้านหน้าของเขา แล้วให้เขาเกาะลอยตัวว่ายเข้าหาฝั่ง หรือรอการช่วยเหลือ หรือลากเขาเข้ามา 
          พาย  คือการใช้เรือพาย หรือเรือยนต์เข้าไปช่วยเหลือ โดยผู้ตกน ้าอาจต้องลอยคอ หรือเกาะวัสดุสิ่งของ
ลอยน ้าคอยอยู่ 

  



 
ห่วงชูชีพผูกเชือก 

 
          ไปลาก  ผู ้ช ่วยเหลือต้องลงไปในน ้า  ซึ ่งว ิธ ีการนี ้ ให ้ใช ้เป็นทางเลือกสุดท้าย  ซึ ่งมี 2 กรณี คือ  
           ก. เดินลุยน ้าลงไปช่วย  ใช้ในกรณีน ้าตื้นพอยืนถึง ไม่เกินระดับอก ส่วนคนตกน ้าอาจเป็นเด็ก หรือคนตัว
เตี้ยหยั่งน ้าไม่ถึง โดยผู้ช่วยเหลือควรปลดหรือถอดเสื้อผ้า เครื่องประดับท่ีเป็นตัวถ่วงออกก่อนแล้วเดินลุยน ้าไปช่วย
ดึง หรืออาจใช้คนหลายคนเกี่ยวแขนต่อกันเป็นโซ่ หรือมีอุปกรณ์ลงไปช่วยด้วย 

ข. ว่ายน ้าออกไปช่วย   ในกรณีน ้าลึก วิธีการนี้ขอย ้าว่า ผู้ช่วยเหลือต้องมีทักษะการว่ายน ้าที่ดี และควร
ได้รับการฝึกวิธีการช่วยเหลือมาแล้ว มิฉะนั้นผู้ช่วยเหลืออาจหมดแรง จมน ้า หรือถูกคนที่ตกน ้ากอดรัดให้จมน ้าไป
ด้วย การช่วยเหลือต้องเข้าทางด้านหลังของคนที่ตกน ้าเสมอ และถ้าหากถูกคนที่ตกน ้ากอดรัดไว้ ให้เราด าน ้าลง จะ
ท าให้เขาปล่อยเราเพราะเขาต้องการขึ้นผิวน ้า การว่ายน ้าลากคนที่ตกน ้ามี 3 แบบ 

การช่วยเหลือผู้จมน ้า ขณะจมให้เข้าฝั่ง 
     วิธีที่ 1 ใช้วิธีดึงเข้าหาฝั่งโดยการกอดไขว้หน้าอก 
          วิธีการนี้ผู้ช่วยเหลือต้องเข้าด้านหลังผู้จมน ้า ใช้มือข้างหนึ่งพาดบ่าไหล่ด้านหลังไขว้ทะแยงหน้าอก จับข้างล าตัวด้านตรงข้าม
ผู้จมน ้า มืออีกข้างใช้ว่ายเข้าหาฝั่ง ในขณะที่พยุงตัวผู้จมน ้าเข้าหาฝั่งต้องให้ใบหน้า โดยเฉพาะปากและจมูกผู้จมน ้าอยู่พ้นเหนือผิว
น ้า 

 
 

วิธีที่ 2 วิธีดึงเข้าหาฝั่งด้วยวิธีจับคาง 



              วิธีนี้ผู้ช่วยเหลือเข้าทางด้านหลังของผู้จมน ้า ใช้มือทั้ง 2 ข้าง จับขากรรไกรทั้ง 2 ข้างของผู้จมน ้า แล้วใช้เท้าตนี ้าช่วย
พยุงเข้าหาฝั่ง และพยายามให้ใบหน้าของผู้จมน ้าลอยเหนือผิวน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     วิธีที่ 3 วิธีดึงเข้าหาฝั่งด้วยวิธีจับผม 
          ผู้ช่วยเหลือเข้าด้านหลังผู้จมน ้า ใช้มือข้างหนึ่งจับผมผู้จมน ้าไว้ให้แน่น แล้วใช้มืออีกข้างว่ายพยุงตัวเข้าหาฝั่ง โดยที่ปากและ
จมูกผู้จมน ้าลอยเหนือผิวน ้า วิธีเหมาะส าหรับผู้ที่ดิ้นมาก หรือ พยายามกอดรัดผู้ช่วยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา http://www.nurse.nu.ac.th/web11/E-learning/FirstAid/cai/firstaid022.html 



 
 

ใบความรู ้เรื่อง การช่วยเหลือในสถานการณ์จมน้ำ 
หน่วยที่ 5 Save a life          รายวิชา สุขศึกษาและพลศกึษา 3         ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
การส าลักสิ่งแปลกปลอมตกเขาไปติดอยูในทางเดินหายใจท าใหเกิดการอุดกั้น อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตจากการขาด

ออกซิเจนถาช่วยเหลือไม่ทัน 
การรัดกระตุกหน้าท้อง  : มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. ยืนด้านหลังผู้ป่วย โดยใช้แขนทั้งสองข้างโอบรอบสะโพกของเขาไว้ 
2. โน้มตัวผู้ป่วยไปทางด้านหน้า 
3. ก ามือข้างหนึ่งของคุณให้กลม แล้ววางไว้ที่ท้องผู้ป่วยที่ระดับเหนือสะดือ 
4. น ามืออีกข้างหนึ่งก ารอบก าปั้น แล้วกระตุกแรงๆ  กดที่ท้องของผู้ป่วยเฉียงขึ้นด้านบน 
5. ท าซ ้าวิธีนี้ห้าครั้ง 
6. หากวัตถุแปลกปลอมยังติดคออยู่ ให้ท าซ ้าขั้นตอนดังกล่าวอีกห้าครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน่วยที่ 5      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 

                   การช่วยฟื้นคืนชีพ 
รหัสวิชา   พ 301033           รายวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 5                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศกึษา 
ปีการศึกษา  2563                                             ภาคเรียนที่  1            เวลาเรียน  1  ชั่วโมง
ครูผู้สอน   นายวัชรพงศ ์ หอมนาน 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชี้วดั 

    1.1 มาตรฐานการเรยีนรู ้

 มาตรฐาน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจยัเสี่ยง  พฤติกรรมเสีย่งตอ่สุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา สารเสพติด  และความ

รุนแรง 

    1.2 ตัวชีว้ัด 

 พ 5.1 ม. 4-6/7 แสดงวธิีการชว่ยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 

2. จดุประสงค์การเรียนรู ้

    2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)  

         1)  บอกความหมายและความสำคัญของการชว่ยฟ้ืนคืนชีพได้ 

    2.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 

          1)  ร่วมกันสบืค้นความสำคญัของการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

          2)  ร่วมฝึกปฏิบัติการชว่ยฟ้ืนคืนชีพได้ 

    2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคต ิค่านิยม  (A) 

    .         1)  เห็นความสำคัญในการชว่ยเหลือผู้อื่นให้ปลอดภัย 

3. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 

การปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่างถูกวิธี และสามารถช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยและกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ ซึ่งต้องได้รับ

การฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องและเกิดความชำนาญ เพ่ือประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตที่ดี 

4. สาระการเรียนรู ้

    4.1 สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 

 วิธีการชว่ยชวีิตอย่างถูกวิธี 



5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรยีน  

         5.1 ความสามารถในการสื่อสาร                   5.2 ความสามารถในการคิด        5.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

         5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต         5.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

    6.1  คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง  

              1)  รักชาต ิ ศาสน ์กษัตริย์              2)  ซื่อสัตย์สุจริต                  3)  มีวินัย                        4)  ใฝเ่รียนรู ้

              5)  อยู่อย่างพอเพียง                       6)  มุ่งมั่นในการทำงาน           7)  รักความเป็นไทย          8)  มีจิตสาธารณะ 

  6.2  คุณลักษณะตามหลักสูตรมาตรฐานสากล  

 1)  มีความรู้พื้นฐานในยุคดิจิตอล วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร ์เทคโนโลยี รูภ้าษา พหุวัฒนธรรม ตระหนกัสำนึกระดับโลก 

 2)  สามารถคิดประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ ปรับตวั ใฝ่รู ้ใฝเ่รียน วิเคราะห์ สังเคราะห ์สรปุ สร้างองค์ความรู้ 

         3)  มีทักษะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

         4)  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

         5)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

7. ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (3R 8C)  

        7.1 ทักษะการอ่าน (Reading)     

        7.2 ทักษะการ เขียน (Writing) 

     7.3 ทักษะการคิดคำนวณ (Arithmetic) 

      7.4 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical thinking and problem solving) 

      7.5 ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and innovation) 

      7.6ทักษะด้านความร่วมมือการทางานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration , teamwork and leadership) 
        7.7 ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding) 

        7.8 ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy) 

        7.9 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing) 

        7.10 ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้(Career and learning self-reliance, change) 

      7.11 ความมีคุณธรรม มีเมตตา มีระเบียบวินัย (Compassion) 

8.  การบรูณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    

            8.1 บูรณาการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน   

            8.2 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

            8.3 อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ) ..................................................................................... 
                              

    



9. กิจกรรมการเรียนรู ้

วิธีสอน สืบเสาะหาความรู้ Inquiry Method : 5E 

ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

 1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนใน  Application Quizizz ผ่าน smartphone 

 2. นักเรียนดูคลิปวิดิโอ การชว่ยเหลือผู้ป่วย ในซีรีส์ รักฉุดใจ นายฉุกเฉิน ซึ่งเป็นตอนที่มีการช่วยชีวติโดยการทำ CPR  

 

 

 

  

 

 

 

 

 3. ครูใช้คำถาม ถามนักเรียนว่า “นักเรียนเห็นอะไรในคลิปวิดิโอบ้าง” (แนวคำตอบ...การช่วยชีวิต การปั๊มหัวใจ เป็นต้น) 

 4. ครูใช้คำถาม ถามนักเรียนต่อ ว่า “นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ในคลิปวิดิโอ และหากคนในคลิปเป็นคนรักของเรา 

เราจะทำอย่างไร” 

ขั้นที่ 2   ขั้นสำรวจและค้นหา 

 1. นักเรียนจับกลุ่ม 3 คน ร่วมกันสืบค้น ในหัวข้อ “การทำ CPR สำคัญไฉน เหตุใดจึงต้องรีบทำ” 

 2. นักเรียนจับกลุ่ม 6 คน โดยรวมกลุ่ม 3 คน จำนวน 2 กลุ่ม เป็น 1 กลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่ครูให้ศึกษาและสรุปเป็น

ผัง G.O. ของกลุ่ม 

ขั้นที่ 3   ขั้นอธิบายความรู้  

 1. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มตนเอง ในประเด็นหัวข้อที่ครูกำหนด โดยกลุ่มถัดไปให้นำเสนอ

ข้อมูลที่แตกต่างจากกลุ่มที่นำเสนอไปแล้ว (การนำเสนอ จะให้ลำดับการนำเสนอตามความสมัครใจของแต่ละกลุ่ม) 

 2. ครูเสริมความรู้ในประเด็นที่แตกต่างหรือขาดหายไป 

ขั้นที่ 4   ขั้นขยายความเข้าใจ 

 1. ครูให้นักเรียนดูคลปิวิดิโอ เพ่ิมเติม  

              กรณีช่วยชีวติด้วยการทำ CPR แลว้ผู้ปว่ยฟ้ืนคืนชีพ 

 

ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล (Evaluate) 

 1. ครูและนักเรียนอภิปรายสรปุร่วมกัน เรื่อง “การทำ CPR สำคัญไฉน เหตุใดจึงต้องรีบทำ” 



 

10. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรยีนรู ้

    10.1 สื่อการเรยีนรู ้     

 1) คลิปวิดโิอ การชว่ยเหลือผู้ป่วย ในซีรีส์ รักฉุดใจ นายฉุกเฉิน ซึ่งเปน็ตอนที่มีการช่วยชีวติโดยการทำ CPR  

 2) คลิปวิดโิอ เพ่ิมเติม กรณีช่วยชวีิตด้วยการทำ CPR แลว้ผู้ปว่ยฟ้ืนคืนชีพ 

    10.2 แหล่งเรียนรู ้

               1) http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/cpr/content/CPRnurse2015.pdf 

 2) https://www.youtube.com/watch?v=9ms1PY9tKuA 

 3) https://www.youtube.com/watch?v=wMM8BipMgWM 

 4) https://www.youtube.com/watch?v=DY-1VpgwWkc 

 5) https://www.youtube.com/watch?v=t3XO8CXIqUU 

 6) Google Classroom 

11. การวัดและประเมินผล 
 

ลำดับ รายการที่วดัและประเมินผล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์

1. บอกความหมายและความสำคัญของ

การช่วยฟ้ืนคืนชีพได้ 

1. การทำแผนผัง G.O. 

2. การถาม-ตอบ ใน

กิจกรรมการเรยีนรู ้

1. แบบประเมินการทำ

แผนผัง G.O. 

2. คำถาม 

1. ผ่านเกณฑ์ในระดับ

คุณภาพ ด ี

2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 

2. ร่วมกันสืบค้นความสำคัญของการช่วย

ฟ้ืนคืนชีพ 

และร่วมฝึกปฏิบัต ิ

ประเมินกิจกรรมกลุ่ม แบบประเมินกิจกรรม

กลุ่ม 

1. ผ่านเกณฑ์ในระดับ

คุณภาพ ด ี

3. เห็นความสำคัญในการชว่ยเหลือผูอ่ื้น

ให้ปลอดภยั 

การถาม-ตอบ ใน

กิจกรรมการเรยีนรู ้

คำถามและแนวคำตอบ 1. ตอบคำถามได้โดย

สังเกตได้ถึงการเห็น

ความสำคัญ 

 

ลงชื่อ                    ผู้จัดทำ 

                         ( นายวชัรพงศ์   หอมนาน  )                    

                                          ตำแหนง่  คร ู

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้  

   1. เกณฑ์การประเมิน การทำแผนผัง G.O.  

   2. แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เกณฑก์ารประเมินกจิกรรมกลุ่ม การทำแผนผงั G.O. เรื่อง ความหมายและความสำคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพ 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 4 ระดับคุณภาพ 3 ระดับคุณภาพ 2 ระดับคุณภาพ 1 

1. ความหมายและ
ความสำคัญของการช่วยฟ้ืน
คืนชีพ ประกอบด้วยหัวข้อ
ดังนี้ 
  1.1 การหายใจ 
  1.2 การเต้นของหวัใจและ
การสูบฉีดเลือด 
  1.3 การชว่ยให้กลบัคืนอีก
ครั้งหนึ่ง 
  1.4 ชื่อเต็มของ CPR 
  1.5 ความสำคัญของการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

มีหัวข้อครบ 5 

ประเด็นนี้ขึ้นไป 

มีหัวข้อเพียง 4 

ประเด็น 

มีหัวข้อเพียง 3

ประเด็น 

มีหัวข้อเพียง 2-1 

ประเด็น 

 

หมายเหตุ  ให้นิยามความหมายของระดับคุณภาพให้เป็น (rubric  score) 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน 4 3 2 1 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบประเมินกจิกรรมกลุ่ม หน่วยที ่5 Save a life 

กลุม่ที่......... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/......... 
 

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน/หัวหน้ากลุ่ม สังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมของนักเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดบัคะแนน 

 
      

 ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  
  ............../.................../................ 

 
 

 

 

                                                 เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 

 

 

 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ของผู้รับการ 

ประเมนิ 

ความร่วมมือกนั
ทำกจิกรรม 

การแสดงความ
คิดเห็น 

การรับฟังความ
คิดเห็น 

การต้ังใจทำงาน การแก้ไข
ปัญหา/หรือ

ปรับปรุงผลงาน
กลุม่ 

รวม 
20 คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช้ 

ต่ำกวา่ 10 ปรับปรุง 
 



 
หน่วยที่ 5      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2               เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ 

       ในสถานการณ์ต่างๆ  
รหัสวิชา   พ 30103           รายวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 5                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศกึษา 
ปีการศึกษา  2563                                             ภาคเรียนที่  1            เวลาเรียน  3  ชั่วโมง
ครูผู้สอน   นายวัชรพงศ ์ หอมนาน 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชี้วดั 

    1.1 มาตรฐานการเรยีนรู ้

 มาตรฐาน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจยัเสี่ยง  พฤติกรรมเสีย่งตอ่สุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา สารเสพติด  และความ

รุนแรง 

    1.2 ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู ้

 พ 5.1 ม. 4-6/7 แสดงวธิีการชว่ยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 

2. จดุประสงค์การเรียนรู ้

    2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)  

         1)  บอกขั้นตอนของการช่วยฟ้ืนคืนชีพด้วยการทำ CPR ได ้

         2)  อธิบายการช่วยฟ้ืนคืนชพีในสถานการณ์ต่างๆ ประกอบการทำ CPR ได้อย่างถูกต้อง 

    2.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 

          1)  แสดงวิธีการชว่ยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธีได้ 

    2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคต ิค่านิยม  (A) 

    .         1)  เห็นความสำคัญในการชว่ยเหลือผู้อื่นให้ปลอดภัย 
 

3. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 

การปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่างถูกวิธี แจะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยและกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ ซึ่งต้องได้รับ

การฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องและเกิดความชำนาญ เพ่ือประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตที่ดี 
 

4. สาระการเรียนรู ้

    4.1 สาระการเรยีนรู้แกนกลาง  

 วิธีการชว่ยชวีิตอย่างถูกวิธี 



    

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรยีน  

         5.1 ความสามารถในการสื่อสาร                   5.2 ความสามารถในการคิด        5.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

         5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต         5.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

    6.1  คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง  

              1)  รักชาต ิ ศาสน ์กษัตริย์               2)  ซื่อสัตย์สจุริต                 3)  มีวินัย                      4)  ใฝ่เรยีนรู ้

              5)  อยู่อย่างพอเพียง                         6)  มุ่งมั่นในการทำงาน         7)  รักความเปน็ไทย        8)  มีจิตสาธารณะ 

  6.2  คุณลักษณะตามหลักสูตรมาตรฐานสากล  

 1)  มีความรู้พื้นฐานในยุคดิจิตอล วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร ์เทคโนโลยี รูภ้าษา พหุวัฒนธรรม ตระหนกัสำนึกระดับโลก 

 2)  สามารถคิดประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ ปรับตวั ใฝ่รู ้ใฝเ่รียน วิเคราะห์ สังเคราะห ์สรปุ สร้างองค์ความรู้ 

         3)  มีทักษะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

         4)  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

         5)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

7. ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (3R 8C)  

        7.1 ทักษะการอ่าน (Reading)     

        7.2 ทักษะการ เขียน (Writing) 

     7.3 ทักษะการคิดคำนวณ (Arithmetic) 

      7.4 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical thinking and problem solving) 

      7.5 ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and innovation) 

      7.6ทักษะด้านความร่วมมือการทางานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration , teamwork and leadership) 
        7.7 ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding) 

        7.8 ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy) 

        7.9 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing) 

        7.10 ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้(Career and learning self-reliance, change) 

      7.11 ความมีคุณธรรม มีเมตตา มีระเบียบวินัย (Compassion) 

8.  การบรูณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    

            8.1 บูรณาการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน   

            8.2 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

       8.3 อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ) บูรณาการวชิา ศิลปะ (การแสดง)                              

    



 

9. กิจกรรมการเรียนรู ้

วิธีสอน GPAS 5 STEPs 

ชั่วโมงที่ 1 

ขั้นที่ 1 Gathering การตั้งคำถาม  

 1. นักเรียนดูคลิปวิดิโอ การช่วยฟื้นคืนชีพของมิสเตอร์บีน (คลิปวิดิโอของการช่วยชีวิตผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ด้วยการ

ทำ ซีพีอาร์ แต่เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ครูตั้งคำถามว่า นักเรียนเห็นอะไรจากคลิปวิดิโอนี้บ้าง (แนวคำตอบ...การช่วยชีวิต การเป่าปาก การกดนวดหัวใจ     เป็น

ต้น) แล้วถามต่อว่า นักเรียนคิดว่า การช่วยชีวิตของมิสเตอร์บีนถูกต้องหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ...ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง พร้อมระบุ

เหตุผลของนักเรียน ตามความคิดของนักเรียนเอง) 

ขั้นที่ 2 Processing การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ 
 1. นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน (ใช้วิธีการกลุ่มโดยใช้การจับกระดาษสี)  
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน ถกเถียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพของมิสเตอร์บีน โดยการจัดทำแผนผัง 
G.O. เปรียบเทียบวิธีของมิสเตอร์บีนและวิธีที่ถูกต้อง 
 3. ครูแนะนำและเสริมความรู้เพ่ิมเติม 
ขั้นที่ 3 Applying การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู ้

 1. นักเรียนแต่ละกลุ่ม อภิปรายวิธีการและขั้นตอนการช่วยฟ้ืนคืนชีพด้วยวิธีการ CPR โดยสรุปลงในใบกิจกรรมที่ 2.1  

     1.1 ในขั้นตอนของกจิกรรม ให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ โดยให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม กำหนดให้

มีหัวหน้า 1 คน รองหัวหน้า 1 คน เลขานุการ 1 คน) 

 2. แตล่ะกลุ่มออกมานำเสนอข้อมูล โดยกลุ่มถัดๆ ไป ให้นำเสนอข้อมูลที่แตกต่างจากกลุ่มที่นำเสนอไปแลว้ เพ่ือความ

สมบูรณ์ของข้อมูล 



 3. ครเูสริมความรู ้ข้อมูลที่แตกต่างและขาดหายไปจากการนำเสนอขอ้มูลของนักเรียน 

ชั่วโมงที่ 2 

ขั้นที่ 3 Applying การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ (ต่อ) 

 1. ครูนำหุ่นเพ่ือการฝึกการปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพมาให้นักเรียนดู เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย 

 2. ครูสาธิตปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพด้วยการทำ CPR ให้นักเรียนดู 1 รอบ ซึ่งมีทั้งการปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง 

 3. ครูขอตัวแทนนักเรียน 1-2 คน มาสาธิตการปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพด้วยการทำ CPR ที่ตนเองเคยเรียนรู้มา 

 4. ร่วมกันอภิปรายวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพของทุกคนที่สาธิต ว่าวิธีใดถูกต้องหรือไม่ถูกต้องบ้าง 

 5. ครูเสริมความรู้ โดยการสาธิตและอธิบายวิธีการที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย ให้

นักเรียนดู 1 รอบ 

 6. นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพด้วยการทำ CPR ทั้งหมด 6 ขั้นตอนดังนี้ 

     6.1. ปลุกผู้ป่วย โดยการตบหัวไหล่เบาๆ  เรียก คุณ  ๆ

     6.2. ขอความช่วยเหลือ หรือ โทรหมายเลข 1669 

     6.3. ประเมินอาการผู้ป่วย ตาดู หูฟัง กายสัมผัส หรือจับชีพจร 

      6.4. ปั๊ม หรือ กดนวดหัวใจ โดยใช้สันมือข้างที่ไม่ถนัด 1ข้างวางบริเวณกึ่งกลางใต้ราวนม มืออีกข้างประสานและล๊อกนิ้ว 

กระดกปลายนิ้วขึ้น ทำการกดนวดหัวใจ ลึก 2-2.4 นิ้ว ในอัตราเร็ว 100-120 ครั้ง/นาที  

      6.5. เปิดทางเดินหายใจ โดยการกดหน้าผากและเชยคาง 

      6.6. เป่าปาก บีบจมูกและเป่าปาก จำนวน 2 ครั้ง 

 7. ครูทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตและผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติ เพ่ือความถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

ชั่วโมงที่ 3 

ขั้นที่ 4 Applying the Communication skill การเรียนรูเ้พื่อการสื่อสาร 

 1. แตล่ะกลุ่มจับสลากลำดับการแสดงและการสาธิต 

 2. แตล่ะกลุ่มออกมาสาธิตและแสดงบทบาทสมมุติ การชว่ยฟ้ืนคืนชีพในสถานการณ์ต่างๆ  

    2.1 แต่ละกลุ่มใช้เวลาในการแสดง ไม่เกิน 7 นาท ี

     2.2 ในระหว่างที่มีการสาธติและแสดงบทบาทสมมุติ ให้กลุ่มที่เปน็ผู้ชมสรปุความรู้เป็นของกลุ่ม 

ครูมอบหมายให้นักเรยีนจับกลุ่ม 5 กลุ่ม เท่าๆ กัน  
 1. แตล่ะกลุ่ม จับสลากสถานการณก์ารช่วยชีวติ ได้แก่ กรณีจมน้ำ กรณีถูกไฟฟ้าดูด กรณีมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้น
ทางเดินหายใจ กรณีสมองขาดเลือด และกรณีหมดสติทั่วไป  
 2. รว่มกันคิดบทบาทสมมุติและฝกึซ้อมจนชำนาญ ในการชว่ยเหลือประกอบกับการทำ cpr  
 3. นำเสนอผ่านบทบาทสมมุติและสรุปด้วยการสาธิต 



   2.3 เมื่อสาธิตหรือแสดงแต่ละกลุม่เสร็จสิน้ลง ครูสุ่มกลุ่มผูช้ม แสดงความคิดเห็น ให้การชี้แนะกับกลุ่มที่แสดง และครู

เสริมความรู้เพ่ิมเติม 

    2.4 ในการแสดงของแต่ละกลุ่ม ให้มีตัวแทนห้องอัดคลิปวิดิโอเก็บไว้ 

 3. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน Application Quizizz ใน Smartphone 

 

ขั้นตอนที่ 5 Self Regulating การเรียนรู้เพื่อการตอบแทนสังคม 

 1. ครูให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกนัอภิปรายปัญหา จุดเด่น และจุดด้อยของกลุ่มตนเองในการสาธติและการแสดงที่ผ่านมา 

โดยสรุปลงในกระดาษ A4 ของกลุ่มตนเอง 

 2. ครูให้คำแนะนำ และให้นักเรยีนแก้ไขและปรับปรุงให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเสร็จแลว้นำมาให้ครตูรวจสอบความถูกต้อง และ

กลุ่มใดที่ถูกต้องแล้ว ให้แต่ละกลุม่ UPLOAD คลิปวิดิโอสาธิต ลงใน YOUTUBE และแชร์ความรู้ผ่าน FACEBOOK ของตนเองพร้อม

แท๊กเพ่ือนในกลุ่ม เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น 

 3. นักเรียนสะท้อนคิดใน Google Classroom 
 

10. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรยีนรู ้

    10.1 สื่อการเรยีนรู ้     

 1) คลิปวิดโิอ Mister Bean CPR 

 2) หุ่นเพ่ือการฝึกปฏิบัติการชว่ยฟ้ืนคืนชีพ 

 3) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (สำหรับการฝึก) 

    10.2 แหล่งเรียนรู ้

               1) http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/cpr/content/CPRnurse2015.pdf 

 2) https://www.youtube.com/watch?v=Wg9D7O0f0Us 

 3) https://www.youtube.com/watch?v=gNjz8JoYjlU 

 4) Google Classroom 

11. การวัดและประเมินผล 
 

ลำดับ รายการที่วดัและประเมินผล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์

1. บอกขั้นตอนของการช่วยฟ้ืนคืน

ชีพด้วยการทำ CPR ได้ 

 

1. การทำแผนผัง G.O. 

2. การถาม-ตอบ ใน

กิจกรรมการเรยีนรู ้

1. แบบประเมินการทำ

แผนผัง G.O. 

2. คำถามและแนวคำตอบ 

1. ผ่านเกณฑ์ในระดับ

คุณภาพ ด ี

2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 



ลำดับ รายการที่วดัและประเมินผล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์

2. อธิบายการช่วยฟ้ืนคืนชีพใน

สถานการณ์ต่างๆ ประกอบการทำ 

CPR ได้อย่างถูกต้อง 

1. การถาม-ตอบ ใน

กิจกรรมการเรยีนรู ้

1. คำถามและแนวคำตอบ 1. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 

3. แสดงวธิีการชว่ยฟ้ืนคืนชีพอย่าง

ถูกต้องได้ 

ประเมินการแสดง

บทบาทสมมุต ิ

แบบประเมินการแสดง

บทบาทสมมุต ิ

1. ผ่านเกณฑ์ในระดับ

คุณภาพ ด ี

4. เห็นความสำคัญในการชว่ยเหลือ

ผู้อื่นให้ปลอดภัย 

การเผยแพร่ความรู้ให้กับ

ผู้อื่น 

ตรวจคลิปวิดโิอก่อนการ

อัพโหลด 

1. คลปิวิดโิอที่ถูกต้อง

ถูกอัพโหลดผ่านสื่อ  

5. การประมวลความรู ้ ทำแบบทดสอบก่อน-

หลังเรียน 

แบบทดสอบก่อน-หลัง

เรียน 

นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี

ขึ้นจากแบบทดสอบก่อน

เรียน 

 

ลงชื่อ                    ผู้จัดทำ 

                         ( นายวชัรพงศ์   หอมนาน  )                    

                                          ตำแหนง่  คร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายแผนการจัดการเรียนรู ้

   1. เกณฑ์การประเมินกิจกรรมกลุ่ม การทำแผนผงั G.O. 

   2. แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุต ิ

   3. แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม 

   4. ใบกิจกรรมที่ 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เกณฑก์ารประเมินกจิกรรมกลุ่ม การทำแผนผงั G.O. เรื่อง ขั้นตอนของการชว่ยฟื้นคืนชีพ 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 4 ระดับคุณภาพ 3 ระดับคุณภาพ 2 ระดับคุณภาพ 1 

1. ขั้นตอนของการชว่ยฟ้ืน
คืนชีพด้วยการทำ CPR 
ประกอบด้วย 
  1.1 ปลุกผู้ปว่ย 
  1.2 ขอความชว่ยเหลือ 
  1.3 ประเมินอาการ 
  1.4 ปั๊มหวัใจ 
  1.5 เปิดทางเดนิหายใจ 
  1.6 เป่าปาก 

เขียนแผนผัง G.O. ได้

ถูกต้องครบ 6 ขั้นตอน 

เขียนแผนผัง G.O. ได้

ถูกต้อง 4-5 ขั้นตอน 

เขียนแผนผัง G.O. ได้

ถูกต้อง 3-2 ขั้นตอน 

เขียนแผนผัง G.O. 

ได้ถูกต้อง 1 

ขั้นตอน 

 

หมายเหตุ  ให้นิยามความหมายของระดับคุณภาพให้เป็น (rubric  score) 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน 4 3 2 1 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมตุิ Save a life 

กลุม่ที่......... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/......... 

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมการการแสดงบทบาทสมมุติตามรายการ แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดบัคะแนน 

ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมิน  
  ............../.................../............... 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 **ตาม Rubric Score ในหน่วยการเรียนรู้ 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน 16 – 13  12 – 9  8 – 5  4 - 0 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 
 

ลำดั
บ ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ของผู้รับการ 

ประเมนิ 

การช่วยเหลือ
ในสถานการณ์

ต่างๆ  

การปฏิบัติการ
ช่วยฟ้ืนคืน

ชีพด้วยการทำ 
CPR  
ขั้น 

Circulation 

การปฏิบัติการ
ช่วยฟ้ืนคืน

ชีพด้วยการทำ 
CPR ขั้น 

Airway และ 
Breathing 

ขั้นตอนการ
ช่วยชีวิต 

รวม 
16 คะแนน 

หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



 
 

แบบประเมินกจิกรรมกลุ่ม หน่วยที ่5 Save a life 

กลุม่ที่......... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/......... 
 

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน/หัวหน้ากลุ่ม สังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมของนักเรียนแล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดบัคะแนน 

 
      

 ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  
  ............../.................../................ 

 
 

 

 

                                                 เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 

 

 

 

 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ของผู้รับการ 

ประเมนิ 

ความร่วมมือกนั
ทำกจิกรรม 

การแสดงความ
คิดเห็น 

การรับฟังความ
คิดเห็น 

การต้ังใจทำงาน การแก้ไข
ปัญหา/หรือ

ปรับปรุงผลงาน
กลุม่ 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช้ 

ต่ำกวา่ 10 ปรับปรุง 
 



 
 

ใบกจิกรรมที ่5.1 เรื่อง Save a life 

สมาชิกกลุ่ม ............... ชัน้................... 

1. ชื่อ ..................................................................................เลขที.่........... ประธาน     4. ชือ่ ..........................................................................เลขที.่........... ...........................  

2. ชื่อ ..................................................................................เลขที.่........... รองฯ         5. ชื่อ ..........................................................................เลขที.่........... ...........................  

3. ชื่อ ..................................................................................เลขที.่........... เลขาฯ        6. ชื่อ ..........................................................................เลขที่............ ...........................  

 

 

 

 

 
 


