
หนวยการเรียนที่ 6 
“โรคภัยไมเบียดเบียน” 

 

ชุดการสอนท่ี 15 
เรื่อง  การจัดการกับอารมณและความเครียด  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ของ 

นายฉัตรชัย  ยะภริะ 
ผูสอน 

 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1 

 



คํานํา 
 
 ชุดการสอนวิชาสุขศึกษา (พ 41101) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หนวยการเรียนท่ี 6           
ชุดการสอนท่ี 15 เร่ือง การจัดการกับอารมณและความเครียด ไดจัดทําข้ึนเพื่อใชในการเรียนการ
สอนวิชาพื้นฐาน ในกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โดยไดนําประสบการณจากการท่ีไดสอน                    
ในช้ันเรียนและศึกษาคนควาเพิ่มเติมมารวบรวมเปนชุดการสอน โดยเร่ิมทดลองสอนใชกับนักเรียน
ท่ีเรียนวิชานี้ และไดปรับปรุงใหมีความทันสมัยตรงกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544           
จนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรายวิชานี้ 
 ชุดการสอนชุดนี้จะเปนประโยชนตอผูศึกษาเปนอยางมาก และสามารถพัฒนาทักษะ           
ดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอครูผูสอนและเปนโยชนดานดานการศึกษา 
ของชาติตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําช้ีแจง 
 
 คูมือการใชชุดการสอนท่ี 15 เร่ือง การจัดการกับอารมณและความเครียด วิชาสุขศึกษา  
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เลมนี้ ไดเรียบเรียง
และจัดทําข้ึนเพื่อใชรวมกับชุดการสอน ครูผูสอนจะตองศึกษาคูมือเลมนี้ใหละเอียดถ่ีถวน กอนท่ีจะนํา
ชุดการสอนไปใช เพ่ือใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติกิจกรรมไดถูกตอง ซ่ึงจะทําใหการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอผูเรียน 
 คูมือการใชชุดการสอนเลมนี้ มีเนื้อหาสาระประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

1. คูมือครู 
2. คูมือนักเรียน 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
4. ใบความรูท่ี 1 – ใบความรูท่ี 3 
5. ใบงานท่ี 1 – ใบงานท่ี 7  
6. ส่ือประกอบการเรียนรูประกอบดวย 

6.1 รูปภาพ 
6.2 การแสดงบทบาทสมมุติ 
6.3 การสาธิตและปฏิบัติตาม 

7. แบบประเมินการทําใบงาน 
8. แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
9. แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม 
10. แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
11. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยการเรียนท่ี 6 
12. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหนวยการเรียนท่ี 6 
13. แผนการจัดการเรียนรูท่ี 15 

 
 
 
 
 
 
 

 



 หนวยการเรียนที่ 6 “โรคภัยไมเบียดเบียน” 
ชุดการสอนที่ 15 

เร่ือง  การจดัการกับอารมณและความเครียด 
2  ช่ัวโมง 

 
  
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 

สาระท่ี 4 :  การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค 
มาตรฐาน  พ 4.1 :  เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ 
     การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

    

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
มีความรูความเขาใจในเร่ืองอารมณและความเครียด ตระหนกัถึงปญหาและผลกระทบท่ี

เกิดข้ึน และสามารถจัดการกับอารมณและความเครียดดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

อธิบายและสาธิตวิธีการจัดการกับอารมณและความเครียดท่ีเกิดจากสาเหตุดานตาง ๆ ได 1. 
สามารถปฏิบัติตนในการจัดการกับอารมณและความเครียดได 2. 

 



หนวยการเรียนที่ 6 “โรคภัยไมเบียดเบียน” 
ชุดการสอนที่ 15 

เร่ือง  การจดัการกับอารมณและความเครียด 
 
 
 
 

เนื้อหา รายการท่ีครูปฏิบัตติามขั้นตอนของกิจกรรม ส่ือ/วัสดุท่ีใช 
ขั้นเตรียม -  1.  รูปภาพ

ความเครียด 
วิธีการ

จัดการกับ
อารมณและ
ความเครียดที่
เกิดจากสาเหตุ
ทางกาย ทาง
จิตใจและจาก
ปญหาตาง ๆ 
ในชีวิต 

1.  ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูท่ี 15 ใหเขาใจ 
2.  จัดเตรียมความพรอมของอุปกรณ ชุดการสอนเอกสาร
ประกอบการสอน ส่ือประกอบการสอน ซ่ึงประกอบดวย 

2.  รูปภาพการนั่ง
สมาธิ 

2.1  รูปภาพความเครียด 3.  ใบความรูท่ี 1 – 3 
2.2  รูปภาพนัง่สมาธิ บริหารจิต 4.  ใบงานท่ี  1 – 6  
2.3  ใบความรูท่ี 1 – ใบความรูท่ี 3 5.  ใบงานท่ี 7 
2.4  ใบงานท่ี 1 – ใบงานท่ี 6 6.  แบบประเมินใบ

งาน 2.5  ใบงานท่ี 7 
-  เทคนิคการ
จัดการกับ
อารมณและ
ความเครียด 

2.6  แบบประเมินใบงาน 7.  แบบประเมินการ
นําเสนอผลงาน 2.7  แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 

2.8  แบบประเมินการทํางานกลุม 8.  แบบประเมินการ
ปฏิบัติงานกลุม 2.9  แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

2.10  แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 9. แบบประเมิน
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 15 จํานวน 2 ช่ัวโมง 2.11  
ขั้นสอน 
ขั้นนํา 

 
3.  ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  
4.  ครูตั้งประเด็นคําถาม “เม่ือนักเรียนมีอาการเครียด 
นักเรียนทําอยางไรบาง” โดยดูภาพความเครียดประกอบ  
ท่ีครูถือ 
5.  ใหนกัเรียนอาสาสมัคร 2 – 3 คน พูดแสดงความรูสึก
ตามประเด็นคําถาม            

คูมือครู 



เนื้อหา รายการท่ีครูปฏิบัตติามขั้นตอนของกิจกรรม ส่ือ/วัสดุท่ีใช 

 6.  ครูกลาวชมเชยนักเรียนอาสาสมัครท่ีไดพูดแสดง
ความรูสึกของตนเอง 
7.  ครูถามคําถามเดิมกับนกัเรียนท้ังช้ันอีกคร้ัง 
8.  เม่ือไดคําตอบแลว ครูกลาวชมเชยและสรุปความสําคัญ
ของการจดัการกับความเครียดในชีวิต ประจําวนัดวยวิธีการ
ตาง ๆ  แลวเชือ่มโยงนําเขาสูบทเรียน 
9.  แจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและจุดประสงคการเรียนรู 
ขั้นสอน 
10.  ครูใหนักเรียนเขากลุม 6 กลุม และเลือกหัวหนากลุม 
11.  ใหหวัหนากลุมจับสลากลําดับท่ีของกลุม (ลําดับท่ี      1-6) 

12.  หัวหนากลุมท่ี 1, 2 และ 3 รับใบงานและใบความรูท่ี 
1 – 3 ดังนี ้
 -  กลุมท่ี 1 รับใบความรูท่ี 1 เร่ือง วิธีการจัดการกับ
อารมณและความเครียดท่ีเกดิจากสาเหตุทางรางกายและ
ใบงานท่ี 1 
 -  กลุมท่ี 2 รับใบความรูท่ี 2 เร่ือง วิธีการจัดการกับ
อารมณและความเครียดท่ีเกดิจากสาเหตุทางจิตใจและ      
ใบงานท่ี 2 
 –  กลุมท่ี 3 รับใบความรูท่ี 3 เร่ือง วิธีการจัดการกับ
อารมณและความเครียดท่ีเกดิจากปญหาตาง ๆ ในชีวิต 
และใบงานท่ี 3 
13.  หัวหนากลุมท่ี 4, 5 และ 6 รับใบงานท่ี 4, 5 และ 6 
เพื่อศึกษาภาระงานท่ีมอบหมายตามใบงาน 
14.  ครูผูสอนช้ีแจงการปฏิบัติกิจกรรมกลุมใหเขาใจและ
รับทราบ ดังน้ี 
 -  กลุมท่ี 1, 2 และ 3 ศึกษาใบความรูท่ีไดรับและ
ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานและนําเสนอผลงานในช่ัวโมงนี ้
 -  กลุมท่ี 4, 5 และ 6 ใหศึกษาภาระงานจากใบงาน     
ท่ีไดรับและนาํเสนอผลงานในสัปดาหตอไป 

 

 



 

เนื้อหา รายการท่ีครูปฏิบัตติามขั้นตอนของกิจกรรม ส่ือ/วัสดุท่ีใช 

 15.  สมาชิกทุกคนในกลุมท่ี 1, 2 และ 3 รวมกันศึกษาใบ
ความรูและศึกษาภาระงานท่ีไดรับ และรวมกันระดม
สมองเพ่ือสรุปเนื้อหาสาระและแบงหนาท่ีรับผิดชอบใน
การทํากิจกรรมตามท่ีมอบหมาย โดยบันทึกเนื้อหาสาระ
ท้ังหมดลงในใบงานของแตละกลุมเพื่อนําเสนอผลงาน
ดวยการอธิบายและแสดงบทบาทสมมุติประกอบใน
ช่ัวโมงนี ้
16.  สมาชิกทุกคนในกลุมท่ี 4, 5 และ 6 รวมกันศึกษา
ภาระงานตามใบงานท่ีไดรับ และรวมกันระดมสมอง เพือ่
ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยบันทึกเนื้อหา
สาระลงในใบงานของกลุมตนเอง เพื่อนําเสนอผลงาน
ดวยการอธิบายและสาธิตประกอบการอธิบาย โดยให
นักเรียนท้ังช้ันไดฝกปฏิบัติตามในสัปดาหหนา 
17.  เม่ือทุกกลุมไดปฏิบัติกิจกรรมกลุมเรียบรอยแลว 
ตัวแทนกลุมท่ี 1, 2  และ 3 นาํเสนอผลงานดวยการอธิบาย
และแสดงบทบาทสมมุติประกอบท่ีหนาช้ันเรียน
ตามลําดับท่ีของกลุม 
18.  เม่ือแตละกลุมนําเสนอผลงานของกลุมเสร็จเรียบรอย
แลว เปดโอกาสใหเพื่อนกลุมอ่ืนไดซักถามปญหา 
19.  ตัวแทนของกลุมตอบคําถามท่ีเพื่อนไดซักถาม โดย
ครูผูสอนคอยเพ่ิมเติมคําตอบใหถูกตองสมบูรณ 
20. ตัวแทนนกัเรียนแตละกลุมและครูผูสอนประเมินผล
การนําเสนอผลงานของทุกกลุม (นักเรียนไมตอง
ประเมินผลงานของกลุมตนเอง) 
21.  นักเรียนสงแบบประเมินการนําเสนอผลงานให
ครูผูสอน 
 

 

 
 



เนื้อหา รายการท่ีครูปฏิบัตติามขั้นตอนของกิจกรรม ส่ือ/วัสดุท่ีใช 

 ขั้นสรุป 
22.  เม่ือทุกกุลมนําเสนอผลงานครบทุกกลุมแลว (กลุมท่ี 
1, 2 และ 3) นกัเรียนและครูรวมกันสรุปเนือ้หา
สาระสําคัญและเพิ่มเติมสาระใหครบถวนสมบูรณ 
23.  นักเรียนทุกคนจดบันทึกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกของ
ตนเอง 
24.  เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหา 
25.  เปดโอกาสใหตัวแทนกลุมท่ี 4, 5 และ 6 พูดขอความ
รวมมือจากเพือ่นทุกคนในช้ันใหนําอุปกรณประกอบการ
ฝกปฏิบัติมาใหพรอมในสัปดาหหนา 
 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นนํา 
26.  ครูนําเขาสูบทเรียนดวยการซักถามเก่ียวกับเนื้อหาที่
ไดเรียนมาในสัปดาหท่ีแลว เร่ือง การจัดการกับอารมณ
และความเครียดทางดานตาง ๆ 
27.  ครูเช่ือมโยงเขาสูบทเรียนท่ีจะเรียนและฝกปฏิบัติการ
บริหารจิตในช่ัวโมงนี ้
28.  ครูแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและจดุประสงคการ
เรียนรู 
ขั้นสอน 
29.  ใหนกัเรียนเขากลุมเดิม 6 กลุม เหมือนสัปดาหท่ีแลว 
30.  ครูช้ีแจงการปฏิบัติกิจกรรมตอจากช่ัวโมงท่ีแลว ซ่ึง
ในช่ัวโมงนี้จะแตกตางจากช่ัวโมงท่ีแลว เพราะจะมีการ
สาธิตและใหปฏิบัติตาม 
31.  ตัวแทนกลุมท่ี 4, 5 และ 6 นําเสนอผงงานดวยการ
อธิบายพรอมสาธิตประกอบและใหสมาชิกทุกคนในช้ัน
เรียนไดฝกปฏิบัติการบริหารจิตตามลําดับข้ันตอน 
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 32.  เม่ือแตละกลุมอธิบายพรอมสาธิตประกอบโดยให
นักเรียนทุกคนฝกปฏิบัติตาม เสร็จเรียบรอยแลวเปด
โอกาสใหเพื่อน ๆ กลุมอ่ืนซักถาม 
33.  ตัวแทนกลุมตอบขอซักถาม โดยมีครูผูสอนคอย
เพิ่มเติมคําตอบใหถูกตองสมบูรณ 
34.  นักเรียนตัวแทนแตละกลุมและครูผูสอนประเมินผล
การนําเสนอผลงานของนักเรียนทุกกลุม (นักเรียนไมตอง
ประเมินผลงานของกลุมตนเอง) 
35.  นักเรียนสงแบบประเมินผลการนําเสนอผลงานให
ครูผูสอน 
ขั้นสรุป 
36.  เม่ือทุกกลุมนําเสนอผลงานเสร็จเรียบรอยแลว ครู
และนักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของเน้ือหาและ
วิธีการปฏิบัติและผลดีของการจัดการกับอารมณและ
ความเครียดดวยเทคนิคท้ัง 3 วิธี ท่ีท้ัง 3 กลุมไดนําเสนอ 
37.  ครูเนนย้ําใหนกัเรียนทุกคนไดฝกสมาธิและการฝก
บริหารจิตบอย ๆ จะชวยใหสภาพอารมณคอย ๆ มีความ
ม่ันคงข้ึน ลดความเครียดและความกดดนัจากปญหาท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตประจําวนัไดเปนอยางดี โดยครูใชภาพการ
ฝกบริหารจิต เชน การนั่งสมาธิประกอบการอธิบาย 
38.  นักเรียนทุกคนจดบันทึกเนื้อหาสาระสําคัญลงใน
สมุดงานของตนเอง 
39.  ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนวิเคราะหตนเองวา
นักเรียนมีความเครียดเกีย่วกบัเร่ืองใดมากที่สุดและมี
วิธีการจัดการกับความเครียดของตนเองในเร่ืองนั้นอยาง
ถูกตองอยางไรบาง โดยบันทึกสรุปลงในใบงานท่ี 7 นี ้
40.  นัดหมายใหนักเรียนทุกคนสงผลงานใบงานท่ี 7 ให
ครูผูสอนในสัปดาหตอไป 
41.  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 



หนวยการเรียนที่ 6 “โรคภัยไมเบียดเบียน” 
ชุดการสอนที่ 15 

เร่ือง  การจดัการกับอารมณและความเครียด 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการมีสวนรวมของนักเรียนในการเรียนโดยใชชดุการสอน 
1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน  
2. ฟงประเดน็คําถามจากครูผูสอน “เม่ือนักเรียนมีอาการเครียด นกัเรียนทําอยางไรบาง” 

และดูภาพประกอบที่ครูผูสอน 
3. นักเรียนอาสาสมัคร 2 – 3 คน ใหความรวมมือกับครูผูสอนอยางเต็มใจในการพูดแสดง

ความคิดเหน็ตามประเด็นคําถามท่ีครูถาม 
4. นักเรียนท้ัง 3 คน รับคํากลาวชมเชยจากครูผูสอน 
5. นักเรียนท้ังช้ันใหความรวมมือในการแสดงความคิดเหน็และตอบตามประเด็นคําถามเดิม

อยางกวางขวาง 
6. รับคํากลาวชมเชยจากครูผูสอนและรับฟงการสรุปคําตอบของทุกคนท่ีรวมแสดงความ

คิดเห็นและความสําคัญของการจัดการกับอารมณและความเครียดดวยวิธีการตาง ๆ 
7. ฟงครูผูสอนสรุปเนื้อหาและเช่ือมโยงเขาสูบทเรียนท่ีจะเรียนในช่ัวโมงนี้ 
8. รับแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและจุดประสงคการเรียนรู 
9. นักเรียนเขากลุมจํานวน 6 กลุม และเลือกหวัหนากลุม 
10. หัวหนากลุมทุกกลุมจับสลากลําดับท่ีของกลุม (กลุมท่ี 1 – 6) 
11. หัวหนากลุมท่ี 1, 2 และ 3 รับใบความรูท่ี 1, 2 และ 3 และใบงานท่ี 1, 2  และ 3 ตามลําดับ

ท่ีของกลุม 
12. หัวหนากลุมท่ี 4, 5 และ 6 รับใบงานท่ี 4, 5 และ 6 ตามลําดับท่ีของกลุม 
13. รับทราบคําช้ีแจงจากครูผูสอนในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
14. สมาชิกทุกคนในกลุมท่ี 1, 2 และ 3 ใหความรวมมือกับกลุมของตนเองในการรวมระดม

สมอง เพื่อสรุปเนื้อหาสาระจากใบความรูและกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในการนําเสนอผลงาน
ดวยการอธิบายและแสดงบทบาทสมมุติประกอบการอธิบายเปนของกลุมตนเอง และเตรียมนําเสนอ
ผลงานในช่ัวโมงน้ี 

คูมือนักเรียน 



15. สมาชิกทุกคนในกลุมท่ี 4, 5 และ 6 ใหความรวมมือกับกลุมตนเองในการรวมระดม
สมองศึกษาภาระงานจากใบงานท่ีมอบหมาย และเตรียมนําเสนอผลงานดวยการสาธิตการบริหารจติ
และใหเพื่อนในช้ันและเตรียมนําเสนอผลงานดวยการสาธิตการบริหารจิตและใหเพื่อนในช้ันเรียน
ปฏิบัติตามในสัปดาหหนา 

16. บันทึกสรุปเนือ้หาสาระลงในใบงานของกลุมตนเองใหเรียบรอย 
17. ตัวแทนกลุมท่ี 1, 2 และ 3 นาํเสนอผลงานดวยการอธิบายและแสดงบทบาทสมมุติ

ประกอบการอธิบายท่ีหนาช้ันเรียนตามลําดับท่ีของกลุม 
18. เม่ือแตละกลุมนําเสนอผลงานเสร็จเรียบรอยแลวเปดโอกาสใหเพื่อนกลุมอ่ืนซักถาม

ปญหา 
19. ตอบคําถามของเพื่อนกลุมอ่ืนท่ีมีขอสงสัยหรือมีปญหา 
20. ตัวแทนนักเรียนทุกกุลม ๆ ละ 1 คน รวมประเมินการนําเสนอผลงานของเพ่ือนทุกกลุม 

(ยกเวนกลุมตนเอง) 
21. เม่ือประเมินครบทุกกลุมแลว สงแบบประเมินใหครูผูสอน 
22. ใหความรวมมือกับครูผูสอนในการสรุปเนือ้หาสาระสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองท่ีท้ัง 3 กลุมได

นําเสนอ 
23. นักเรียนทุกคนจดบันทึกเนือ้หาสาระสําคัญลงในสมุดบันทึกของตนเอง 
24. ซักถามปญหาตาง ๆ ท่ีนักเรียนตองการทราบ 
25. นักเรียนตัวแทนกลุมท่ี 4, 5 และ 6 พูดขอความรวมมือจากเพ่ือนในช้ันเรียนใหนํา

อุปกรณประกอบการฝกบริหารจิตเพื่อปฏิบัติกิจกรรมการบริหารจิตในสัปดาหหนา  
 
ชั่วโมงท่ี 2 

26. ใหความรวมมือกับครูผูสอนในการทบทวนบทเรียนในช่ัวโมงกอนดวยการตอบ
คําถามเก่ียวกบั “การจัดการกับอารมณและความเครียดดานตาง ๆ”  อยางต้ังใจ 

27. รับฟงครูผูสอนพูดสรุปเนื้อหาเดิมจากสัปดาหกอนเช่ือมโยงเขาสูบทเรียนท่ีจะเรียน
และฝกปฏิบัตกิารบริหารจิตในช่ัวโมงนี ้

28. รับทราบผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและจุดประสงคการเรียนรู 
29. นักเรียนเขากลุมเดิม 6 กลุม 
30. รับฟงการช้ีแจงเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมตอจากช่ัวโมงท่ีแลว 
31. ตัวแทนกลุม 4, 5 และ 6 นําเสนอผลงานดวยการอธิบาย สาธิตและใหนักเรียนท้ัง

หองเรียนปฏิบัติตามเกี่ยวกับการบริหารจิตเพื่อคลายอารมณและความเครียด ตามลําดบัท่ีของกลุม 



32. เม่ือแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบรอย เปดโอกาสใหเพื่อนกลุมอ่ืนไดซักถาม
ปญหาท่ีตองการทราบ 

33. ตัวแทนกลุมและสมาชิกทุกคนในกลุมรวมกันตอบขอซักถามจากเพื่อนกลุมอ่ืน 
34. ตัวแทนแตละกลุมประเมินผลการนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียนของเพือ่นทุกกลุม 

(ยกเวนกลุมตนเอง) รวมกับครูผูสอน 
35. สงแบบประเมินการนําเสนอผลงานใหครูผูสอน 
36. ใหความรวมมือกับครูผูสอนในการรวมสรุปเนื้อหาสาระสําคัญเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ

และผลดีของการจัดการกับอารมณและความเครียดท้ัง 3 วิธี 
37. นําขอเนนย้ําเกีย่วกับการฝกบริหารจิตท่ีครูผูสอนย้ําเตือนไปใชใหเปนประโยชนใน

ชีวิตประจําวันเพื่อลดความเครียดและความกดดัน 
38. จดบันทึกสาระสําคัญลงในสมุดบันทึกของตนเองทุกคน 
39. นักเรียนทุกคนรับใบงานท่ี 7 เพื่อวิเคราะหความเครียดของตนเอง แลวใชความรูท่ีได

ศึกษามาจดัการกับความเครียดนัน้อยางถูกตอง โดยบันทึกลงในแบบใบงานท่ี 7 
40. สงผลงานของตนเอง (ใบงานท่ี 7) ใหครูผูสอนตรงตามเวลาท่ีครูผูสอนัดหมายใน

สัปดาหตอไป 
41. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
หนวยการเรียนที่ 6 “โรคภัยไมเบียดเบียน” 

ชุดการสอนที่ 15 
เร่ือง  การจดัการกับอารมณและความเครียด 

 
ขั้นนํา 

1. ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  
2. ครูตั้งประเด็นคําถาม “เม่ือนกัเรียนมีอาการเครียด นกัเรียนทําอยางไรบาง” โดยดภูาพ

ความเครียดประกอบ  ท่ีครูถือ 
3. ใหนกัเรียนอาสาสมัคร 2 – 3 คน พูดแสดงความรูสึกตามประเด็นคําถาม            
4. ครูกลาวชมเชยนักเรียนอาสาสมัครท่ีไดพูดแสดงความรูสึกของตนเอง 
5. ครูถามคําถามเดิมกับนกัเรียนท้ังช้ันอีกคร้ัง 
6. เม่ือไดคําตอบแลว ครูกลาวชมเชยและสรุปความสําคัญของการจัดการกับความเครียดใน

ชีวิตประจําวันดวยวิธีการตาง ๆ  แลวเช่ือมโยงนําเขาสูบทเรียน 
7. แจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวงัและจุดประสงคการเรียนรู 

 
ขั้นสอน 

8. ครูใหนักเรียนเขากลุม 6 กลุม และเลือกหวัหนากลุม 
9. ใหหวัหนากลุมจับสลากลําดับท่ีของกลุม (ลําดับท่ี      1-6) 
10. หัวหนากลุมท่ี 1, 2 และ 3 รับใบงานและใบความรูท่ี 1 – 3 ดังนี ้

-   กลุมท่ี 1 รับใบความรูท่ี 1 เร่ือง วิธีการจัดการกับอารมณและความเครียดท่ีเกดิจากสาเหตุ
ทางรางกายและใบงานท่ี 1 

-  กลุมท่ี 2 รับใบความรูท่ี 2 เร่ือง วิธีการจัดการกับอารมณและความเครียดท่ีเกดิจากสาเหตุ
ทางจิตใจและใบงานท่ี 2 

-  กลุมท่ี 3 รับใบความรูท่ี 3 เร่ือง วิธีการจัดการกับอารมณและความเครียดท่ีเกดิจากปญหา 
ตาง ๆ ในชีวิต และใบงานท่ี 3 

11. หัวหนากลุมท่ี 4, 5 และ 6 รับใบงานท่ี 4, 5 และ 6 เพื่อศึกษาภาระงานท่ีมอบหมายตามใบงาน 
12. ครูผูสอนช้ีแจงการปฏิบัติกิจกรรมกลุมใหเขาใจและรับทราบ ดังนี ้



 -   กลุมท่ี 1, 2 และ 3 ศึกษาใบความรูท่ีไดรับและปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานและนําเสนอ
ผลงานในช่ัวโมงน้ี 
 -   กลุมท่ี 4, 5 และ 6 ใหศึกษาภาระงานจากใบงาน ท่ีไดรับและนําเสนอผลงานในสัปดาห
ตอไป 

13. สมาชิกทุกคนในกลุมท่ี 1, 2 และ 3 รวมกันศึกษาใบความรูและศึกษาภาระงานท่ีไดรับ และ
รวมกันระดมสมองเพ่ือสรุปเนื้อหาสาระและแบงหนาท่ีรับผิดชอบในการทํากิจกรรมตามท่ีมอบหมาย 
โดยบันทึกเนือ้หาสาระท้ังหมดลงในใบงานของแตละกลุมเพื่อนําเสนอผลงานดวยการอธิบายและ
แสดงบทบาทสมมุติประกอบในช่ัวโมงนี ้

14. สมาชิกทุกคนในกลุมท่ี 4, 5 และ 6 รวมกันศึกษาภาระงานตามใบงานท่ีไดรับ และรวมกัน
ระดมสมอง เพื่อปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยบันทึกเนื้อหาสาระลงในใบงานของกลุม
ตนเอง เพื่อนําเสนอผลงานดวยการอธิบายและสาธิตประกอบการอธิบาย โดยใหนกัเรียนท้ังช้ันไดฝก
ปฏิบัติตามในสัปดาหหนา 

15. เม่ือทุกกลุมไดปฏิบัติกิจกรรมกลุมเรียบรอยแลว ตวัแทนกลุมท่ี 1, 2  และ 3 นําเสนอผลงาน
ดวยการอธิบายและแสดงบทบาทสมมุติประกอบท่ีหนาช้ันเรียนตามลําดับท่ีของกลุม 

16. เม่ือแตละกลุมนําเสนอผลงานของกลุมเสร็จเรียบรอยแลว เปดโอกาสใหเพื่อนกลุมอ่ืนได
ซักถามปญหา 

17. ตัวแทนของกลุมตอบคําถามท่ีเพื่อนไดซักถาม โดยครูผูสอนคอยเพ่ิมเติมคําตอบใหถูกตอง
สมบูรณ 

18. ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมและครูผูสอนประเมินผลการนําเสนอผลงานของทุกกลุม 
(นักเรียนไมตองประเมินผลงานของกลุมตนเอง) 

19. นักเรียนสงแบบประเมินการนําเสนอผลงานใหครูผูสอน 
 

ขั้นสรุป 
20.  เม่ือทุกกลุมนาํเสนอผลงานครบทุกกลุมแลว (กลุมท่ี 1, 2 และ 3) นกัเรียนและครูรวมกัน

สรุปเนื้อหาสาระสําคัญและเพิ่มเติมสาระใหครบถวนสมบูรณ 
21. นักเรียนทุกคนจดบันทึกเนือ้หาลงในสมุดบันทึกของตนเอง 
22. เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหา 
23. เปดโอกาสใหตัวแทนกลุมท่ี 4, 5 และ 6 พดูขอความรวมมือจากเพื่อนทุกคนในช้ันใหนํา

อุปกรณประกอบการฝกปฏิบัติมาใหพรอมในสัปดาหหนา 
 



ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นนํา 

24. ครูนําเขาสูบทเรียนดวยการซักถามเก่ียวกบัเนื้อหาท่ีไดเรียนมาในสัปดาหท่ีแลว เร่ือง             
การจัดการกับอารมณและความเครียดทางดานตาง ๆ 

25. ครูเช่ือมโยงเขาสูบทเรียนท่ีจะเรียนและฝกปฏิบัติการบริหารจิตในช่ัวโมงนี้ 
26. ครูแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและจุดประสงคการเรียนรู 

 
ขั้นสอน 

27. ใหนกัเรียนเขากลุมเดิม 6 กลุม เหมือนสัปดาหท่ีแลว 
28. ครูช้ีแจงการปฏิบัติกิจกรรมตอจากช่ัวโมงท่ีแลว ซ่ึงในช่ัวโมงนี้จะแตกตางจากช่ัวโมง               

ท่ีแลว เพราะจะมีการสาธิตและใหปฏิบัติตาม 
29. ตัวแทนกลุมท่ี 4, 5 และ 6 นาํเสนอผลงานดวยการอธิบายพรอมสาธิตประกอบและให

สมาชิกทุกคนในช้ันเรียนไดฝกปฏิบัติการบริหารจิตตามลําดับข้ันตอน 
30. เม่ือแตละกลุมอธิบายพรอมสาธิตประกอบโดยใหนักเรียนทุกคนฝกปฏิบัติตาม เสร็จ

เรียบรอยแลวเปดโอกาสใหเพื่อน ๆ กลุมอ่ืนซักถาม 
31. ตัวแทนกลุมตอบขอซักถาม โดยมีครูผูสอนคอยเพ่ิมเติมคําตอบใหถูกตองสมบูรณ 
32. นักเรียนตัวแทนแตละกลุมและครูผูสอนประเมินผลการนําเสนอผลงานของนักเรียน                 

ทุกกลุม (นกัเรียนไมตองประเมินผลงานของกลุมตนเอง) 
33. นักเรียนสงแบบประเมินผลการนําเสนอผลงานใหครูผูสอน 

 
ขั้นสรุป 

34. เม่ือทุกกลุมนําเสนอผลงานเสร็จเรียบรอยแลว ครูและนักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของ
เนื้อหาและวิธีการปฏิบัติและผลดีของการจัดการกับอารมณและความเครียดดวยเทคนิคท้ัง 3 วิธี ท่ี
ท้ัง 3 กลุมไดนําเสนอ 

35. ครูเนนย้ําใหนกัเรียนทุกคนไดฝกสมาธิและการฝกบริหารจิตบอย ๆ จะชวยใหสภาพ
อารมณคอย ๆ มีความม่ันคงขึ้น ลดความเครียดและความกดดันจากปญหาท่ีเกดิข้ึนใน
ชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี โดยครูใชภาพการฝกบริหารจิต เชน การนัง่สมาธิประกอบการอธิบาย 

36. นักเรียนทุกคนจดบันทึกเนือ้หาสาระสําคัญลงในสมุดงานของตนเอง 



37. ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนวิเคราะหตนเองวานกัเรียนมีความเครียดเก่ียวกับเร่ืองใด
มากท่ีสุดและมีวิธีการจัดการกับความเครียดของตนเองในเร่ืองนั้นอยางถูกตองอยางไรบาง โดย
บันทึกสรุปลงในใบงานท่ี 7 นี้ 

38. นัดหมายใหนกัเรียนทุกคนสงผลงานใบงานท่ี 7 ใหครูผูสอนในสัปดาหตอไป 
39. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 
ส่ือ/อุปกรณ 

1. รูปภาพความเครียด 
2. รูปภาพการนั่งสมาธิ 
3. ใบความรูท่ี 1 – 3  
4. ใบงานท่ี 1 – 6 
5. ใบงานท่ี 7 

 
การวัดผล/ประเมินผล 

1. ทดสอบโดยใชแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
2. ประเมินการทําใบงาน โดยใชแบบประเมินการทําใบงาน 
3. สังเกตการปฏิบัติงานกลุม โดยใชแบบสังเกตการปฏิบัตงิานกลุม 
4. ประเมินการนาํเสนอผลงาน โดยใชแบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
5. สังเกตพฤติกรรมการเรียน โดยใชแบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบความรูที่ 1 
เร่ือง  วิธีการจัดการกับอารมณและ 

ความเครียดท่ีเกิดจากสาเหตุทางรางกาย 
 
 

วิธีการจัดการกับอารมณและความเครียดท่ีเกิดจากสาเหตุทางรางกาย  ทําไดดังน้ี 
 

1. รวมกิจกรรมนันทนาการกับบุคคลอ่ืน ๆ หรือทองเท่ียวชมธรรมชาติ เปลี่ยน
บรรยากาศเพ่ือผอนคลายความเครียดและหลีกเลี่ยงความจําเจบาง 

2. ออกกําลังกายใหสุขภาพแข็งแรงเปนประจํา สม่ําเสมอ 
3. นอนหลับพักผอนใหเพียงพออยางนอยวันละ  6 – 8 ชั่วโมง 
4. หลีกเลี่ยงการเสพสารเสพติดทุกชนิด 
5. การเจ็บปวยทางกายตองปรึกษาแพทยและรักษาใหหายโดยเร็ว 
6. เสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง โดยการรับประทานอาหารท่ีเปนประโยชนใหครบ

ทุกหมูและหลากหลายชนิด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การพักผอนหยอนใจเปนการจัดการกับอารมณและความเครียดท่ีด ี

 
 

ภาพประกอบจาก 
www.diarylove.com 



ใบงานที่ 1 
จุดประสงค 
 นักเรียนสามารถอภิปราย สรุปและแสดงบทบาทสมมุติประกอบการอธิบายเร่ือง วิธีการ
จัดการกับอารมณและความเครียดจากสาเหตุทางรางกาย 
 

คําชี้แจง   1.  ใหสมาชิกในกลุมท่ี 1 ศึกษาเนื้อหาจากใบความรูท่ี 1 ใหเขาใจ 
 2.  รวมกันระดมสมองเพ่ือสรุปเนื้อหาและกําหนดบทบาทสมมุติใหตรงกับเนื้อหา 
      ในแตละขอท่ีสามารถแสดงบทบาทสมมุติประกอบได 
 3.  เขียนสรุปเนื้อหาและแบงหนาท่ีผูรับผิดชอบในการนําอภิปรายและแสดง 
      บทบาทสมมุติลงในใบงานนี้และนําเสนอผลงานตามลําดับท่ีกลุมในช่ัวโมงนี ้
 

วิธีการจัดการกับอารมณและความเครียดจากสาเหตุทางรางกาย มีดงันี้ 

ขอ
ท่ี 

วิธีการจัดการกับอารมณและความเครียดฯ กําหนดบทบาทสมมุติ 
ผูรับผดิชอบแสดง
บทบาทสมมุต ิ

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมาชิกกลุมท่ี ....................................... ชั้น ...................   
หัวหนากลุม)  2.............................................. 3.............................................. 1......................................(

4…………………………..…   5…………………………….. 6……………………………. 



ใบความรูที่ 2 
เร่ือง  วิธีการจัดการกับอารมณและ 

ความเครียดท่ีเกิดจากสาเหตุทางจิตใจ 
 
 

วิธีการจัดการกับอารมณและความเครียดท่ีเกิดจากสาเหตุทางจิตใจ  ทําไดดังน้ี 
 

1. ฝกใหกลาสูกับปญหา เผชิญกับความจริง แกปญหาดวยเหตุผล 
2. มีความพึงพอใจและม่ันใจในความสามารถของตน 
3. ฝกจิตใจใหเขมแข็ง ควบคุมอารมณของตนเองใหได ไมออนไหวงาย 
4. ทําจิตใจใหสดชื่น แจมใสอยูเสมอ 
5. ไมหวาดวิตกกังวล หรือหวาดระแวงเรื่องตาง ๆ ที่ยังมาไมถึง 
6. ฝกมองคนในแงดี เห็นใจคนอ่ืน ไมเอาแตใจตนเอง 
7. นับถือและเคารพเชื่อฟงพอแมและผูปกครอง ครูอาจารยและผูใหญ 
8. มีปญหาปรึกษาและพูดคุยกับผูที่เรานับถือ เชื่อฟง อยาคิดและทําคนเดียว 
9. ประพฤติตนใหอยูในระเบียบประเพณีและศาสนา 
10. ใชหลักธรรมในศาสนาเปนที่พ่ึง ทางใจ ฝกสมาธิ รูจักอดกลั้นและอดทน 
11. ฟงเพลงหรือทํางานศิลปะที่สนใจ เชน วาดภาพ ปลูกตนไม ทํางานศิลปะ เปนตน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบจาก 
www.cameraphonesplaza.com 

การฟงเพลงเปนอีกวิธีหนึ่งในการ
จัดการกับอารมณและความเครียด 



ใบงานที่ 2 
จุดประสงค 
 นักเรียนสามารถอภิปราย สรุปและแสดงบทบาทสมมุติประกอบการอธิบายเร่ือง วิธีการ
จัดการกับอารมณและความเครียดจากสาเหตุทางจิตใจ 
 

คําชี้แจง   1.  ใหสมาชิกในกลุมท่ี 2 ศึกษาเนื้อหาจากใบความรูท่ี 2 ใหเขาใจ 
 2.  รวมกันระดมสมองเพ่ือสรุปเนื้อหาและกําหนดบทบาทสมมุติใหตรงกับเนื้อหา 
      ในแตละขอท่ีสามารถแสดงบทบาทสมมุติประกอบได 
 3.  เขียนสรุปเนื้อหาและแบงหนาท่ีผูรับผิดชอบในการนําอภิปรายและแสดง 
      บทบาทสมมุติลงในใบงานนี้และนําเสนอผลงานตามลําดับท่ีกลุมในช่ัวโมงนี ้
 

วิธีการจัดการกับอารมณและความเครียดจากสาเหตุทางจิตใจ มีดงันี ้

ขอ
ท่ี 

วิธีการจัดการกับอารมณและความเครียดฯ กําหนดบทบาทสมมุติ 
ผูรับผดิชอบแสดง
บทบาทสมมุต ิ

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมาชิกกลุมท่ี ....................................... ชั้น ...................   
หัวหนากลุม)  2.............................................. 3.............................................. 1......................................(

4…………………………..…   5…………………………….. 6……………………………. 



ใบความรูที่ 3 
 
 
 

วิธีการจัดการกับอารมณและความเครียดท่ีเกิดจากปญหาตาง ๆ ในชีวิต  ทาํไดดังน้ี 
 
 

1. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในทุกเรื่อง ถือวาเปนเรื่องธรรมดา 

2. เรียนรูการแกปญหาจากชีวิตคนอ่ืน 

3. ใหกําลังใจตนเองโดยพยายามคิดในทางบวกและคิดวาปญหาทุกอยางมีวิธีแกไข 

4. คิดและลงมือแกปญหาโดยการคิดหาทางเลือกในการแกปญหาหลาย ๆ วิธีและ
พิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสมท่ีสุดกับสถานการณที่เผชิญอยู 

5. ฝกการผอนคลายความเครียดเปนประจํา เชน ฝกสมาธิ เลนกีฬา ดนตรี เปนตน 

6. ใหความรวมมือทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสวนรวม เพ่ือใชเวลาอยางมีคุณคาและ
เบี่ยงเบนความคิดจากความหมกมุนกับปญหาที่เผชิญอยู 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบจาก 
www.agalico.com 



ใบงานที่ 3 
จุดประสงค 
 นักเรียนสามารถอภิปราย สรุปและแสดงบทบาทสมมุติประกอบการอธิบายเร่ือง วิธีการ
จัดการกับอารมณและความเครียดจากปญหาตาง ๆ ในชีวิต 
 

คําชี้แจง   1.  ใหสมาชิกในกลุมท่ี 3 ศึกษาเนื้อหาจากใบความรูท่ี 3 ใหเขาใจ 
 2.  รวมกันระดมสมองเพ่ือสรุปเนื้อหาและกําหนดบทบาทสมมุติใหตรงกับเนื้อหา 
      ในแตละขอท่ีสามารถแสดงบทบาทสมมุติประกอบได 
 3.  เขียนสรุปเนื้อหาและแบงหนาท่ีผูรับผิดชอบในการนําอภิปรายและแสดง 
      บทบาทสมมุติลงในใบงานนี้และนําเสนอผลงานตามลําดับท่ีกลุมในช่ัวโมงนี ้
 

วิธีการจัดการกับอารมณและความเครียดจากปญหาตาง ๆ มีดังนี ้

ขอ
ท่ี 

วิธีการจัดการกับอารมณและความเครียดฯ กําหนดบทบาทสมมุติ 
ผูรับผดิชอบแสดง
บทบาทสมมุต ิ

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมาชิกกลุมท่ี ....................................... ชั้น ...................   
หัวหนากลุม)  2.............................................. 3.............................................. 1......................................(

4…………………………..…   5…………………………….. 6……………………………. 



ใบงานที่ 4 
จุดประสงค 

สาธิตและปฏิบัติวิธีการจัดการกับอารมณและความเครียด  
 
 

คําชี้แจง   1.  สมาชิกในกลุมท่ี 4 รวมกนัระดมสมองเพ่ือคนหาขอมูลจากส่ือตาง ๆ เกี่ยวกับ 
      การบริหารดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อคลายความเครียดมา 1 วิธี 
 2.  สรุปเนื้อหาและบันทึกข้ันตอนวิธีการปฏิบัติลงในใบงานนี ้
 3.  นักเรียนตัวแทนกลุมสาธิตวิธีการบริหารจิตของกลุมตนเองและใหเพื่อนรวมช้ันเรียน 
      ไดฝกปฏิบัติตามในสัปดาหหนา 

 

กิจกรรมการบริหารจิต 
1.   กิจกรรมการบริหารจิต คือ.................................................  มีขั้นตอนปฏิบัติดงันี ้
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
2.  ประโยชนของกิจกรรมนี้ คือ 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 

สมาชิกกลุมท่ี ....................................... ชั้น ...................   
หัวหนากลุม)  2.............................................. 3.............................................. 1......................................(

4…………………………..…   5…………………………….. 6……………………………. 



ใบงานที่ 5 
จุดประสงค 

สาธิตและปฏิบัติวิธีการจัดการกับอารมณและความเครียด  
 
 

คําชี้แจง   1.  สมาชิกในกลุมท่ี 5 รวมกนัระดมสมองเพ่ือคนหาขอมูลจากส่ือตาง ๆ เกี่ยวกับ 
      การบริหารดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อคลายความเครียดมา 1 วิธี 
 2.  สรุปเนื้อหาและบันทึกข้ันตอนวิธีการปฏิบัติลงในใบงานนี ้
 3.  นักเรียนตัวแทนกลุมสาธิตวิธีการบริหารจิตของกลุมตนเองและใหเพื่อนรวมช้ันเรียน 
      ไดฝกปฏิบัติตามในสัปดาหหนา 

 

กิจกรรมการบริหารจิต 
1.   กิจกรรมการบริหารจิต คือ.................................................  มีขั้นตอนปฏิบัติดงันี ้
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
2.  ประโยชนของกิจกรรมนี้ คือ 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 

สมาชิกกลุมท่ี ....................................... ชั้น ...................   
หัวหนากลุม)  2.............................................. 3.............................................. 1......................................(

4…………………………..…   5…………………………….. 6……………………………. 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.dek-d.com/contentimg/general/MEDIATION.jpg&imgrefurl=http://www.dek-d.com/content/view.php%3Fid%3D1224&h=272&w=300&sz=13&hl=th&start=7&usg=__DzDaI2Zykj_oLn97mtAxg2iJsOg=&tbnid=s243TiikVDr5vM:&tbnh=105&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B4%26gbv%3D2%26hl%3Dth�


ใบงานที่ 6 
จุดประสงค 

สาธิตและปฏิบัติวิธีการจัดการกับอารมณและความเครียด  
 
 

คําชี้แจง   1.  สมาชิกในกลุมท่ี 6 รวมกนัระดมสมองเพ่ือคนหาขอมูลจากส่ือตาง ๆ เกี่ยวกับ 
      การบริหารดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อคลายความเครียดมา 1 วิธี 
 2.  สรุปเนื้อหาและบันทึกข้ันตอนวิธีการปฏิบัติลงในใบงานนี ้
 3.  นักเรียนตัวแทนกลุมสาธิตวิธีการบริหารจิตของกลุมตนเองและใหเพื่อนรวมช้ันเรียน 
      ไดฝกปฏิบัติตามในสัปดาหหนา 

 

กิจกรรมการบริหารจิต 
1.   กิจกรรมการบริหารจิต คือ.................................................  มีขั้นตอนปฏิบัติดงันี ้
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
2.  ประโยชนของกิจกรรมนี้ คือ 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 

สมาชิกกลุมท่ี ....................................... ชั้น ...................   
หัวหนากลุม)  2.............................................. 3.............................................. 1......................................(

4…………………………..…   5…………………………….. 6……………………………. 



ใบงานที่ 7 
 
จุดประสงค 

จัดการกับอารมณและความเครียดดวยวิธีการและกระบวนการที่เหมาะสมและถูกตอง  
 
 

คําชี้แจง   ใหนกัเรียนทุกคนวิเคราะหตนเองวา นกัเรียนมีความเครียดเกี่ยวกับเร่ืองใดมากท่ีสุด  
 ใหเขียนลงในใบงานนี้ และนักเรียนจะมีวธีิการจัดการความเครียดอยางถูกตองอยางไร 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
จากเรื่องดังกลาว นักเรียนจะจัดการอยางไรใหถูกตอง 
 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
 

ช่ือ.......................................................  นามสกุล...................................  ช้ัน...............  เลขท่ี.............  

ปญหาและความเครียดของขาพเจา 
 



ภาพประกอบ “ความเครียด”  
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบ “การฝกสมาธ”ิ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมินการทําใบงาน 
 

ชื่อ / กลุม...............................................................................ชั้น .............................. 
 

คําชี้แจง    ใหผูประเมิน  ประเมินการทําใบงานตามประเด็นท่ีกําหนด โดยทําเคร่ืองหมาย      
ลงในชองระดบัคะแนน  พรอมใหขอคิดเหน็เพิ่มเติม 

ระดับคะแนน ประเด็นการประเมิน 

4  (ดีมาก)  3  (ดี) 2  (พอใช) 1  (ปรับปรุง) 
1.  เนื้อหา สรุปเนื้อหา สรุปเนื้อหา

สวนใหญ 
สรุปเนื้อหา
บางสวน 

สรุปเนื้อหา   
ไมถูกตอง ไดถูกตอง

ครอบคลุม ถูกตอง ขาดหายไป ไมครอบคลุม 
2.  ความคิดสรางสรรค ผลงานได

เรียบเรียง 
ผลงาน ผลงาน 
สวนใหญ
เรียบเรียง 

เรียบเรียง 
ข้ึนมาใหม ข้ึนมาใหม

บางสวน  ข้ึนมาใหม 

ผลงานไมได
มีเรียบเรียง
ข้ึนมาใหม 

3.  ความประณีต  เรียบรอย ผลงานมี
ความสะอาด
เรียบรอย   

ผลงานมี
ความสะอาด
เรียบรอย  

เปนสวนใหญ 

ผลงานมี
ความสะอาด
เรียบรอย  
บางสวน 

ผลงานขาด
ความสะอาด
และขาดความ
เรียบรอย   

รวม     

 

สรุปคะแนนท่ีได..................... คะแนน 
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

เกณฑการประเมิน 
10 – 12  คะแนน  =  ดีมาก  7 – 9      คะแนน    =   ด ี
  4 – 6    คะแนน  =  พอใช  ต่ํากวา 4 คะแนน   =  ตองปรับปรุง 

ไดคะแนนจากการประเมินการทําใบงานต้ังแต 6 คะแนนขึ้นไปถือวาผานเกณฑ 
 

         ( .............................................................) 



 

ชื่อกลุม...............................................................................ชั้น .............................. 
 

คําชี้แจง    ใหผูประเมิน  ประเมินการนําเสนอผลงานตามประเด็นท่ีกําหนด โดยทําเคร่ืองหมาย   
    ลงในชองระดับคะแนน พรอมใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

ระดับคะแนน ประเด็น           
การประเมิน 4  (ดีมาก)  3  (ดี) 2  (พอใช) 1  (ปรับปรุง) 

1.  เนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระ         
สวนใหญถูกตอง
ตามหัวขอท่ีกําหนด 

เนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระ 
ถูกตองตรงตาม
หัวขอท่ีกําหนด 

ตรงตามหัวขอ ไมตรงตามหัวขอ 
ท่ีกําหนดบางสวน ท่ีกําหนด 

2.  วิธีการนําเสนอ การนําเสนอมีลาํดับ
ข้ันตอน 

การนําเสนอมีลาํดับ
ข้ันตอน 

การนําเสนอมีลาํดับ
ข้ันตอนแตไมมีสื่อ

ประกอบ และมีสื่อประกอบ
นาสนใจ     

และมีสื่อประกอบ 

และเหมาะสม 

การนําเสนอไมเปน
ลําดับข้ันตอนและ
ไมมีสื่อประกอบ 

3.  การใชภาษา สื่อความหมาย สื่อความหมาย สื่อความหมาย  สื่อความหมาย  
ไดเขาใจ ออกเสียง
ชัดเจน ถูกตอง 

 ไดเขาใจ ออกเสียง ไดเขาใจบาง แตการ
ออกเสียงสวนใหญ สวนใหญ 

ชัดเจน  ถูกตอง ไมชัดเจน 

ไดเขาใจ แตการ
ออกเสียงไมชัดเจน 

4.  บุคลิกทาทาง มีความเช่ือมั่น มีความเช่ือมั่น มีความเช่ือมั่น 
เปนสวนใหญ นอย 

ขาดความเช่ือมั่น 

รวม     

 
สรุปคะแนนท่ีได ............................ คะแนน 
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
เกณฑการประเมิน 

  13 – 16   คะแนน =  ดีมาก  10 – 12 คะแนน    =   ดี 
  8 – 11    คะแนน  =  พอใช  ต่ํากวา 8 คะแนน   =  ตองปรับปรุง 

ไดคะแนนจากการประเมินการนําเสนอผลงานต้ังแต 8 คะแนนข้ึนไปถือวาผานเกณฑ 

ลงช่ือ ................................................................ผูประเมิน 
         ( .............................................................) 

แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 



ชื่อกลุม...............................................................................ชั้น .............................. 

คําชี้แจง   ใหผูประเมินประเมินภาพรวมของการทํางานกลุมตามประเด็นที่กําหนด  และทําเครื่องหมาย  
ลงในชองระดับคะแนน   พรอมใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ระดับคะแนน ประเด็นการประเมิน 

4  (ดีมาก)  3  (ดี) 2  (พอใช) 1  (ปรับปรุง) 
สมาชิกมีสวนรวม สมาชิกสวนใหญ 1.  การวางแผน สมาชิกทุกคน 
วางแผนนอย มีสวนรวมในการ

วางแผน 
มีสวนรวมในการ

วางแผน 

สมาชิกขาดการ
วางแผนในการ

ทํางาน 
สมาชิกมีสวน สมาชิกมีสวนรวม

ในการแสดงความ
คิดเห็นนอย 

สมาชิกสวนใหญมี
สวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น 

2.  การแสดงความคิดเห็น สมาชิกทุกคนมี
สวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น 

รวมในการแสดง 
ความคิดเห็น 
นอยมาก 
สมาชิกไม

ชวยเหลือแนะนํา 
สมาชิกชวยเหลือ
แนะนาํซ่ึงกันและ

กันนอย 

สมาชิกสวนใหญ
ชวยเหลือแนะนํา
ซ่ึงกันและกนั 

3.  การชวยเหลือแนะนาํซ่ึงกัน
และกนั 

สมาชิกทุกคน
ชวยเหลือแนะนํา
ซ่ึงกันและกนั ซ่ึงกันและกนั 

สมาชิกสวนนอย
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น 

สมาชิกสวนใหญ
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น 

4.  ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอื่น สมาชิกทุกคน
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น 

สมาชิกไมยอมรับ
ฟงความคิดเห็น

ของผูอื่น 
สมาชิกไมรวมกนั สมาชิกสวนนอย 

รวมกันปรับปรุง  
แกไขขอบกพรอง 

สมาชิกสวนใหญ
รวมกันปรับปรุง
แกไขขอบกพรอง 

5.  รวมกันปรับปรุงแกไข สมาชิกทุกคน
รวมกันปรับปรุง
แกไขขอบกพรอง 

ขอบกพรอง ปรับปรุงแกไข
ขอบกพรอง 
สมาชิกกลุม สมาชิกสวนนอยมี

การพัฒนาการ
ปฏิบัติงานบาง   

สมาชิกสวนใหญมี
การพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

6.  มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สมาชิกทุกคน 
มีการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

แตไมตอเนื่อง อยางตอเนือ่ง อยางตอเนือ่ง 

ไมพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

รวม     

สรุปคะแนนท่ีได  ..........................  คะแนน 
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
เกณฑการประเมิน 

19 – 24  คะแนน  =  ดีมาก  13 – 18      คะแนน   =   ดี 
  7 – 12    คะแนน  =  พอใช  ตํ่ากวา 7 คะแนน   =  ตองปรับปรุง 

ไดคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติงานกลุมต้ังแต 12 คะแนนขึ้นไปถือวาผานเกณฑ 
 

(.............................................) 

แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

ชื่อ - สกุล...............................................................................ชั้น .............................. 
 

คําชี้แจง   ใหผูประเมินสังเกตพฤติกรรมตามประเด็นท่ีกาํหนด  และทําเคร่ืองหมาย    ลงในชอง 
                ระดบัคะแนน  พรอมใหขอคิดเหน็เพิ่มเติม 

ระดับคะแนน ประเด็นการประเมิน 

4  (ดีมาก)  3  (ดี) 2  (พอใช) 1  (ปรับปรุง) 
1.  ความรับผิดชอบ มีความรับ 

ผิดชอบ 
ตองานที่ไดรับ
มอบหมาย 
ทุกครั้ง 

มีความรับ 
ผิดชอบ 

ตองานที่ไดรับ
มอบหมาย 

เปนสวนใหญ 

มีความรับ 
ผิดชอบ 

ตองานที่ไดรับ
มอบหมาย 
บางครั้ง 

มีความรับ 
ผิดชอบ 

ตองานที่ไดรับ
มอบหมาย 

 
2.  มีนํ้าใจ  เอื้อเฟอ    เผ่ือ
แผ 

มีนํ้าใจ  
 เอื้อเฟอ  เผ่ือแผ   

ตอเพ่ือน 
อยางสมํ่าเสมอ 

มีนํ้าใจ  
 เอื้อเฟอ  เผ่ือแผ   

ตอเพ่ือน 
เปนสวนใหญ 

มีนํ้าใจ   
เอื้อเฟอ  เผ่ือแผ   

ตอเพ่ือน 
บางบางครั้ง 

มีนํ้าใจ   
เอื้อเฟอ  เผ่ือแผ  

ตอเพ่ือน 
บางแตนอย 

3.  สนใจ  ต้ังใจเรียน สนใจต้ังใจเรียน
อยางสมํ่าเสมอ 

สนใจต้ังใจเรียน 
เปนสวนใหญ 

สนใจต้ังใจเรียน
บางบางครั้ง 

ไมสนใจ   และไม
ต้ังใจเรียน 

รวม     
 

สรุปคะแนนท่ีได ............................ คะแนน 
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
เกณฑการประเมิน 

10 – 12  คะแนน  =  ดีมาก  7 – 9      คะแนน    =   ด ี
  4 – 6    คะแนน  =  พอใช  ต่ํากวา 4 คะแนน   =  ตองปรับปรุง 

ไดคะแนนจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตั้งแต 6 คะแนนขึ้นไปถือวาผานเกณฑ 
 

 ลงช่ือ ................................................................ผูประเมิน 
                               ( .......................................................) 



แบบทดสอบหลังเรียนหนวยการเรียนที่ 6 
“โรคภัยไมเบียดเบียน” 

 
ชื่อ ....................................................... ชั้น .......................... เลขท่ี .................. 
 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีคิดวาถูกตองท่ีสุดเพยีงขอเดียว 
 

 
1.  ขอใดเปนสาเหตุของความเครียดท่ีมี

สาเหตุมาจากดานจิตใจ 
3. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกบัความเครียด 
 ก.  ปญหาจราจรเปนสาเหตุหนึง่ของ

ความเครียด ก. วิตกกังวลกับส่ิงท่ียังไมเกดิข้ัน 
ข. พักผอนไมเพยีงพอ  ข.  โรคกระเพาะเปนโรคหน่ึงท่ีเกิดจาก

ความเครียด ค. สูญเสียส่ิงท่ีรัก 
ง. ปญหาจราจรและปญหามลพิษ  ค. ความเครียดไมไดเกดิจาก

บุคลิกลักษณะของตนเองแตเกิดจาก
สภาพแวดลอม 

  
2. วิธีการจัดการกับอารมณและความเครียด 

ทําไดอยางไร  ง. ผลกระทบจากความเครียดทําให
กลายเปนโรคจติและโรคประสาทได 

ก. ฝกทําจิตใจใหเปนสมาธิ                    
คิดแตส่ิงท่ีดี ๆ มีประโยชน 

 ข. ปลอยจิตใจไปตามอารมณ               
นาน ๆ ไปกห็ายเอง 4.  อาการตอไปนี้เปนอาการของความเครียด

ท่ีแสดงออก ยกเวนขอใด ค. ฝกจิตใหเขมแข็ง ควบคุมอารมณตนเอง 
ก.ง.  เคาะเทา เขยาขา เคาะนิว้ ฝกพึงพอใจกบัส่ิงท่ีตนมี                   

และส่ิงท่ีตนเปน ข. แคะเล็บ กดัฟน กําหมัด 
  ค. นอนหลับ กรน ฝนราย 
 ง. เบ่ืออาหาร ทองผูก ทองอืด ทองเฟอ 
  
  
  
  



9.  ถานักเรียนมีเพื่อนในกลุมบางคน                 
อารมณเสียอยูตลอดเวลา นักเรียน             
จะมีความรูสึกตอเพ่ือนคนนัน้อยางไร 

5.  อารมณไมดี กลัวความสูญเสีย เปน
สาเหตุของความเครียดดานใด 
ก. สาเหตุทางกาย 

 ก.    นาเบ่ือมาก ข. สาเหตุทางจิตใจ 
 ข.    นาจะปรับปรุงตนเอง ค. สาเหตุจากปญหาตาง ๆ ในชีวิต 
 ค.    นาเอ็นด ูง. สาเหตุจากทางสังคม 
 ง.    เปนคนไมนาคบ  

 6.  ขอใดเปนสาเหตุของความเครียดท่ีมี
สาเหตุมาจากดานจิตใจ 10.  โรคท่ีไมไดเกดิจากสาเหตุความเครียด 

คือโรคอะไร ก. วิตกกังวลกับส่ิงท่ียังไมเกดิข้ัน 
ข. พักผอนไมเพยีงพอ ก.
ค. สูญเสียส่ิงท่ีรัก 
ง. ปญหาจราจรและปญหามลพิษ 
 

7.   กิจกรรมใดท่ีชวยใหคลายเครียดไดดีท่ีสุด 
 ก.    ออกกําลังกาย 
 ข.    เสพสารเสพติด 
 ค.    รวมกิจกรรมนันทนาการ 
 ง.    นอนหลับ 
 
8.   อาการตอไปนีเ้ปนอาการของความเครียด

ท่ีแสดงออก ยกเวนขอใด 
ก. เคาะเทา เขยาขา เคาะนิว้ 
ข. แคะเล็บ กดัฟน กําหมัด 
ค. นอนหลับ กรน ฝนราย 
ง. 

 โรคประสาท  
ข. ถุงลมโปงพอง 
ค. โรคกระเพาอาหาร 
ง. โรคความดันโลหิตสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เบ่ืออาหาร ทองผูก ทองอดื ทองเฟอ 

 
     



เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหนวยการเรียนที่ 6 
“โรคภัยไมเบียดเบียน” 

 

 

 

1. ก 

2. ง 

3. ค 

4. ค 

5. ข 

6. ก 

7. ค 

8. ค 

9. ข 

10.  ข 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 
หนวยการเรยีนรูที่ 15 (โรคภัยไมเบียดเบียน)        วิชา  สขุศึกษา พ 41101 
เรื่อง   การจัดการกับอารมณและความเครียด      จํานวน  1  ชั่วโมง 
ชวงชั้นที่ 4   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4         นาย ฉัตรชัย   ยะภิระ    ผูสอน 
 
สาระสําคัญ 
 การเกิดอารมณและความเครียดเปนเร่ืองปกติธรรมดาของคนเรา แตเราจะตองรูจักจัดการ
กับอารมณและความเครียดท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดผลดีตอสุขภาพและเปนท่ียอมรับ
ของสังคม 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 สาระท่ี 4   การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค 
 มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ  

การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 มีความรูความเขาใจในเร่ืองอารมณและความเครียด ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน และสามารถจัดการกับอารมณและความเครียดดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
อธิบายและสาธิตวิธีการจัดการกับอารมณและความเครียดท่ีเกิดจากสาเหตุดานตาง ๆ ได 1. 
สามารถปฏิบัติตนในการจัดการกับอารมณและความเครียดได 2. 

 

สาระการเรียนรู 
1. วิธีการจัดการกับอารมณและความเครียดท่ีเกิดจากสาเหตุทางรางกาย ทางจิตใจและ

ปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
2. การจัดการกับอารมณและความเครียดดวยการบริหารจิต 
 



 

กระบวนการเรียนการสอน 
- กระบวนการสรางความตระหนัก 
- กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนํา 

1. ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  
2. ครูตั้งประเด็นคําถาม “เม่ือนกัเรียนมีอาการเครียด นกัเรียนทําอยางไรบาง” โดยดภูาพ

ความเครียดประกอบ  ท่ีครูถือ 
3. ใหนกัเรียนอาสาสมัคร 2 – 3 คน พูดแสดงความรูสึกตามประเด็นคําถาม            
4. ครูกลาวชมเชยนักเรียนอาสาสมัครท่ีไดพูดแสดงความรูสึกของตนเอง 
5. ครูถามคําถามเดิมกับนกัเรียนท้ังช้ันอีกคร้ัง 
6. เม่ือไดคําตอบแลว ครูกลาวชมเชยและสรุปความสําคัญของการจัดการกับความเครียดใน

ชีวิตประจําวันดวยวิธีการตาง ๆ  แลวเช่ือมโยง 
7. แจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวงัและจุดประสงคการเรียนรู 

 
ขั้นสอน 

8. ครูใหนักเรียนเขากลุม 6 กลุม และเลือกหวัหนากลุม 
9. ใหหวัหนากลุมจับสลากลําดับท่ีของกลุม (ลําดับท่ี      1-6) 
10. หัวหนากลุมท่ี 1, 2 และ 3 รับใบงานและใบความรูท่ี 1 – 3 ดังนี ้

-   กลุมท่ี 1 รับใบความรูท่ี 1 เร่ือง วิธีการจัดการกับอารมณและความเครียดท่ีเกดิจากสาเหตุ
ทางรางกายและใบงานท่ี 1 

-  กลุมท่ี 2 รับใบความรูท่ี 2 เร่ือง วิธีการจัดการกับอารมณและความเครียดท่ีเกดิจากสาเหตุ
ทางจิตใจและใบงานท่ี 2 

-  กลุมท่ี 3 รับใบความรูท่ี 3 เร่ือง วิธีการจัดการกับอารมณและความเครียดท่ีเกิดจากปญหา 
ตาง ๆ ในชีวิต และใบงานท่ี 3 

11. หัวหนากลุมท่ี 4, 5 และ 6 รับใบงานท่ี 4, 5 และ 6 เพื่อศึกษาภาระงานท่ีมอบหมายตามใบงาน 
12. ครูผูสอนช้ีแจงการปฏิบัติกิจกรรมกลุมใหเขาใจและรับทราบ ดังนี ้

 -   กลุมท่ี 1, 2 และ 3 ศึกษาใบความรูท่ีไดรับและปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานและนําเสนอ
ผลงานในช่ัวโมงน้ี 



 

 -   กลุมท่ี 4, 5 และ 6 ใหศึกษาภาระงานจากใบงาน ท่ีไดรับและนําเสนอผลงานในสัปดาห
ตอไป 

13. สมาชิกทุกคนในกลุมท่ี 1, 2 และ 3 รวมกันศึกษาใบความรูและศึกษาภาระงานท่ีไดรับ และ
รวมกันระดมสมองเพ่ือสรุปเนื้อหาสาระและแบงหนาท่ีรับผิดชอบในการทํากิจกรรมตามท่ี
มอบหมาย) โดยบันทึกเนื้อหาสาระท้ังหมดลงในใบงานของแตละกลุมเพื่อนําเสนอผลงานดวยการ
อธิบายและแสดงบทบาทสมมุติประกอบในช่ัวโมงนี ้

14. สมาชิกทุกคนในกลุมท่ี 4, 5 และ 6 รวมกันศึกษาภาระงานตามใบงานท่ีไดรับ และรวมกัน
ระดมสมอง เพื่อปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยบันทึกเนื้อหาสาระลงในใบงานของกลุม
ตนเอง เพื่อนําเสนอผลงานดวยการอธิบายและสาธิตประกอบการอธิบาย โดยใหนกัเรียนท้ังช้ันไดฝก
ปฏิบัติตามในสัปดาหหนา 

15. เม่ือทุกกลุมไดปฏิบัติกิจกรรมกลุมเรียบรอยแลว ตวัแทนกลุมท่ี 1, 2  และ 3 นําเสนอผลงาน
ดวยการอธิบายและแสดงบทบาทสมมุติประกอบท่ีหนาช้ันเรียนตามลําดับท่ีของกลุม 

16. เม่ือแตละกลุมนําเสนอผลงานของกลุมเสร็จเรียบรอยแลว เปดโอกาสใหเพื่อนกลุมอ่ืนได
ซักถามปญหา 

17. ตัวแทนของกลุมตอบคําถามท่ีเพื่อนไดซักถาม โดยครูผูสอนคอยเพ่ิมเติมคําตอบใหถูกตอง
สมบูรณ 

18. ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมและครูผูสอนประเมินผลการนําเสนอผลงานของทุกกลุม 
(นักเรียนไมตองประเมินผลงานของกลุมตนเอง) 

19. นักเรียนสงแบบประเมินการนําเสนอผลงานใหครูผูสอน 
 

ขั้นสรุป 
20.  เม่ือทุกกลุมนาํเสนอผลงานครบทุกกลุมแลว (กลุมท่ี 1, 2 และ 3) นกัเรียนและครูรวมกัน

สรุปเนื้อหาสาระสําคัญและเพิ่มเติมสาระใหครบถวนสมบูรณ 
21. นักเรียนทุกคนจดบันทึกเนือ้หาลงในสมุดบันทึกของตนเอง 
22. เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหา 
23. เปดโอกาสใหตัวแทนกลุมท่ี 4, 5 และ 6 พดูขอความรวมมือจากเพื่อนทุกคนในช้ันใหนํา

อุปกรณประกอบการฝกปฏิบัติมาใหพรอมในสัปดาหหนา 
 
 
 



 

 
ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นนํา 

24. ครูนําเขาสูบทเรียนดวยการซักถามเก่ียวกบัเนื้อหาท่ีไดเรียนมาในสัปดาหท่ีแลว เร่ือง การ
จัดการกับอารมณและความเครียดทางดานตาง ๆ 

25. ครูเช่ือมโยงเขาสูบทเรียนท่ีจะเรียนและฝกปฏิบัติการบริหารจิตในช่ัวโมงนี้ 
26. ครูแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและจุดประสงคการเรียนรู 

 
ขั้นสอน 

27. ใหนกัเรียนเขากลุมเดิม 6 กลุม เหมือนสัปดาหท่ีแลว 
28. ครูช้ีแจงการปฏิบัติกิจกรรมตอจากช่ัวโมงท่ีแลว ซ่ึงในช่ัวโมงนี้จะแตกตางจากช่ัวโมง               

ท่ีแลว เพราะจะมีการสาธิตและใหปฏิบัติตาม 
29. ตัวแทนกลุมท่ี 4, 5 และ 6 นาํเสนอผงงานดวยการอธิบายพรอมสาธิตประกอบและให

สมาชิกทุกคนในช้ันเรียนไดฝกปฏิบัติการบริหารจิตตามลําดับข้ันตอน 
30. เม่ือแตละกลุมอธิบายพรอมสาธิตประกอบโดยใหนักเรียนทุกคนฝกปฏิบัติตาม เสร็จ

เรียบรอยแลวเปดโอกาสใหเพื่อน ๆ กลุมอ่ืนซักถาม 
31. ตัวแทนกลุมตอบขอซักถาม โดยมีครูผูสอนคอยเพ่ิมเติมคําตอบใหถูกตองสมบูรณ 
32. นักเรียนตัวแทนแตละกลุมและครูผูสอนประเมินผลการนําเสนอผลงานของนักเรียน                 

ทุกกลุม (นกัเรียนไมตองประเมินผลงานของกลุมตนเอง) 
33. นักเรียนสงแบบประเมินผลการนําเสนอผลงานใหครูผูสอน 

 
ขั้นสรุป 

34. เม่ือทุกกลุมนําเสนอผลงานเสร็จเรียบรอยแลว ครูและนักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของ
เนื้อหาและวิธีการปฏิบัติและผลดีของการจัดการกับอารมณและความเครียดดวยเทคนิคท้ัง 3 วิธี ท่ี
ท้ัง 3 กลุมไดนําเสนอ 

35. ครูเนนย้ําใหนกัเรียนทุกคนไดฝกสมาธิและการฝกบริหารจิตบอย ๆ จะชวยใหสภาพ
อารมณคอย ๆ มีความม่ันคงขึ้น ลดความเครียดและความกดดันจากปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี โดยครูใชภาพการฝกบริหารจิต เชน การนัง่สมาธิประกอบการอธิบาย 

36. นักเรียนทุกคนจดบันทึกเนือ้หาสาระสําคัญลงในสมุดงานของตนเอง 



 

37. ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนวิเคราะหตนเองวานกัเรียนมีความเครียดเก่ียวกับเร่ืองใด
มากท่ีสุดและมีวิธีการจัดการกับความเครียดของตนเองในเร่ืองนั้นอยางถูกตองอยางไรบาง โดย
บันทึกสรุปลงในใบงานท่ี 7 นี้ 

38. นัดหมายใหนกัเรียนทุกคนสงผลงานใบงานท่ี 7 ใหครูผูสอนในสัปดาหตอไป 
39. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 

สื่อ/อุปกรณ 
1. ใบความรูท่ี 1 “การจัดการกบัอารมณและความเครียดท่ีเกิดจากสาเหตุทางรางกาย” 
2. ใบความรูท่ี 2 “การจัดการกบัอารมณและความเครียดท่ีเกิดจากสาเหตุทางจิตใจ” 
3. ใบความรูท่ี 3 “การจัดการกบัอารมณและความเครียดท่ีเกิดจากสาเหตุปญหาตาง ๆ                

ในชีวิต” 
4. ใบงานท่ี 1 – ใบงานท่ี 6 
5. ใบงานท่ี 7 
6. รูปภาพ “ความเครียด” 
7. รูปภาพ “การบริหารจิต” 
8. Internet 
9. หนังสือพิมพ 

 

การวัดและประเมินผล 
1. วิธีวัดผล 

ดานความรู (K) 
- การตรวจใบงานท่ี 1 – ใบงานท่ี 6 
ดานจิตพิสัย (A) 
- การตั้งใจเรียน 
- ความรับผิดชอบ 
- มีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
ดานความรู (P) 
- การใหความรวมมือในกลุม 
- การซักถามและตอบคําถามในช้ันเรียน 
 



 

2. เคร่ืองมือวัดผล 
- แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
- แบบประเมินใบงาน 
- แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
- แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม 
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

3. เกณฑการประเมินผล 
- ไดคะแนนจากการประเมินการทําใบงาน ตั้งแต 6 คะแนนข้ึนไป ถือวาผานเกณฑ 
- ไดคะแนนจากการประเมินผลการนําเสนอผลงาน ตั้งแต 8 คะแนนข้ึนไป ถือวา ผานเกณฑ 
- ไดคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติงานกลุม ตั้งแต 12 คะแนนข้ึนไป ถือวาผานเกณฑ 

ไดคะแนนจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ตั้งแต 6 คะแนนขึ้นไปถือวาผานเกณฑ 
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