
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42 
อุบัติเหตุทางน ้า 

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา                    รายวชิา สุขศึกษา (พ 12101) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2              ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  อุบัติเหตุและการป้องกัน                   เวลา  1  ชั่วโมง 
วันที่ ..... เดือน............... พ.ศ........           ครูผู้สอน นายนิยม  ชมชืน่ 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 พ.5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยายา สารเสพติด 
และความรุนแรง 

2. ตัวชี วัดชั นปี 
 ป.2/1 ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นทางน้้า  และทางบก 
3. สาระส้าคัญ 
 อุบัติเหตุทางน้้าเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ จึงต้องมีวิธีป้องกันอย่างถูกต้อง  
4. สมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการด้าเนินชีวิต 

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการท้างาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

6. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1. บอกความหมายของอุบัติเหตุได้(K) 
    2. อธิบายสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางน้้าได้(P) 
    3. บอกวิธีการปฏิบัติตนในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้้าได้(A) 
      
 



 
7. องค์ประกอบทักษะชีวิต : องค์ประกอบที่ 2 การวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
พฤติกรรมที่คาดหวัง วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม 
ตัวชี วัด วิเคราะห์จ้าแนกแยกแยะข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่าง ๆรอบตัวด้วยเหตุผลที่เชื่อถือได้ 
8. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) Jigsaw  
ขั นที่ 1 ขั นน้า   

1. ครูเล่าข่าวและให้ดูคลิปเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเรือโดยสาร และเด็กจมน้้าให้นักเรียนดู เพ่ือให้ 

นักเรียนตระหนักถึงอุบัติเหตุที่สามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 
  2. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางน้้ามีสาเหตุส้าคัญมาจากอะไร 

3.  นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนกับเรือโดยสาร และเด็ก
จมน้้า โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย 
        4. ครูถามนักเรียนถึงอุบัติเหตุทางน้้า กับอุบัตเิหตุทางจักยาน (ในแผนการสอนที่ 41) มีความแตกต่าง
และเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร  
        5. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย 
ขั นที ่2 ขั นส้ารวจและค้นหา (Exploration)  
  6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิมจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40) ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง 
อุบัติเหตุทางน้้า จากหนังสือเรียน และให้นักเรียนดูคลิปการป้องกันอุบัติเหตุทางน้้า  ตามประเด็นที่ก้าหนด 
ดังนี้ 
   1) สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้้า 
          2)   การป้องกันตัวเองจากอุบัติเหตุทางน้้า 
 ขั นที ่3 ขั นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)   
        7. ครูถามนักเรียนว่าเสื้อชูชีพมีประโยชน์อย่างไร 
        8. นักเรียนตอบค้าถามกระตุ้นความคิด 

        9. ครูให้นักเรียนดูคลิปการช่วยเหลือคนจมน้้า 

        10. ครใูห้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาแสดงบทบาทสมมติในการช่วยเหลือคนจมน้้าให้เพื่อนดู 
        11. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท้าใบงานที่ 10.3 เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุทางน ้า โดยให้สมาชิกแต่ละ
คนหาค้าตอบด้วยตนเองจนครบทุกข้อ จากนั้นจับคู่กับเพ่ือนในกลุ่มผลัดกันอธิบายค้าตอบของตนเอง 

        12. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม  ผลัดกันอธิบายค้าตอบของคู่ตนเองให้เพ่ือนอีกคู่หนึ่งภายในกลุ่มฟัง เพื่อหา
ข้อสรุปของค้าตอบแล้วบันทึกลงในใบงานที่ 10.3 (เทคนิค Jigsaw) 
        13. ครูเฉลยค้าตอบที่ถูกต้อง และกล่าวชมเชยกลุ่มที่ท้าใบงานที่ 10.3 ได้ถูกต้องทุกข้อ 
 
 



ขั นที ่4 ขั นขยายความรู้ (Elaboration)   

         14. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบแผนผังความคิดแสดงสาเหตุของอุบัติเหตุทางน้้า และการ 
ป้องกันตัวเอง จากอุบัติเหตุทางน้้า ลงในกระดาษ A4        
ขั นที ่5 ขั นประเมิน (Evaluation)   
        15.  นักเรียนแต่ละกลุ่มน้าเสนอแผนผังความคิดแสดงสาเหตุของอุบัติเหตุทางน้้า และการป้องกันตัวเอง 
จากอุบัติเหตุทางน้้า 
     16.  นักเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ และครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง  
ขั นสรุป 
        17. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการอุบัติเหตุทางน้้า และแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางน้้า 
โดยครูเขียนเป็น แผนผังความคิด แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบค้าถาม 
9) สนทนาด้วยเทคนิคค้าถาม R-C-A เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต วิเคราะห์จ้าแนกแยกแยะข้อมูลข่าวสารและ
สถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัวด้วยเหตุผลที่เชื่อถือได้ 
 ค้าถามเพ่ือการสะท้อน (R) 
 - จากที่นักเรียนได้ฟังเรื่องเล่าและดูคลิป นักเรียนจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไร 
 ค้าถามเพ่ือการเชื่อมโยง (C) 
 - นักเรียนเคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้ หรือเห็นข่าวแบบนี้มาก่อนหรือไม่ 
 ค้าถามเพ่ือการปรับไปใช้ (A) 
 - ในอนาคตหากนักเรียนเจอเหตุการณ์แบบนี้โดยตรง นักเรียนจะท้าอย่างไร 
10. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
  1. หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2  
  2. กระดาษA4 
  3. คลิปวีดีโอ 
11. ภาระ/ชิ นงาน 
 ใบงานที่ 10.3 เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุทางน้้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ตัวชี วัด/ผลการเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
1. บอกความหมายของ
อุบัติเหตุได้ 
(ด้านความรู้: K) 

- ประเมินการน้าเสนอ
ผลงาน 

- แบบประเมินการน้าเสนอ
ผลงาน 

-ได้ไม่น้อยกว่า 2 คะแนน  
ระดับคุณภาพดี ถือว่าผ่าน 
การประเมินด้านความรู้ 

2. อธิบายสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุทางน้้าได้ 
(ด้านกระบวนการ: P) 

- ประเมินการน้าเสนอ
ผลงาน 

- แบบประเมินการน้าเสนอ
ผลงาน 

-ได้ไม่น้อยกว่า 2 คะแนน  
ระดับคุณภาพดี ถือว่าผ่าน 
การประเมินด้านกระบวนการ 

3. บอกวิธีการปฏิบัติตน
ในการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางน้้าได้(ด้าน
เจตคติ: A) 

- ตรวจใบงานที่ 10.3 - ใบงานท่ี 10.3 
 

ได้ไม่น้อยกว่า 2 คะแนน  
ระดับคุณภาพดี ถือว่าผ่าน 
การประเมินด้านเจตคติ 

 
 
เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน  เกณฑ์การประเมิน (Rubrics Score)  

ประเด็นการประเมิน 
ค่า

น ้าหนัก
คะแนน 

แนวทางการให้คะแนน 

การให้คะแนนตอบค้าถาม
ท้ายกิจกรรมที่ 10.3 
 

3 ตอบค้าถามท้ายกิจกรรมที่ 10.3 ถูกต้องทุกข้อ จ้านวน 4 ข้อ  
2 ตอบค้าถามท้ายกิจกรรมที่ 10.3 ถูกต้อง จ้านวน 2 ข้อ  
1 ตอบค้าถามท้ายกิจกรรมที่ 10.3 ถูกต้อง จ้านวน 1 ข้อ หรือไม่ถูกต้อง 

การให้คะแนนการน้าเสนอ
ผลงาน 

น้าเสนอเนื้อหาในผลงานได้อย่างถูกต้อง มีการล้าดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง มีการ
น้าเสนอท่ีน่าสนใจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม การตรงต่อเวลา 

ระดับคะแนน 
           3                                       2                                    1 
 

 
ระดับคุณภาพ (โดยน้าคะแนนรวมทุกด้าน K P A แล้วหาค่าเฉลี่ย) 
     คะแนนรวมเฉลี่ย      3.00  หมายถึง     ดีมาก 
     คะแนนรวมเฉลี่ย   2.00 - 2.99 หมายถึง     ดี 
         คะแนนรวมเฉลี่ย   0.01 - 1.99 หมายถึง     พอใช้ 



13. ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ท้าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของนายนิยม  ชมชื่น แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้น้าเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  น้าไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนน้าไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 

                                                                                 ลงชื่อ.................................................. 
     (นางสาวอัครจรรยา มัวคลาด) 

                                                                                ต้าแหน่ง หัวหน้าบรหิารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ....................................................................... 
ปัญหาที่พบ 
.............................................................................................. ................................................................................ 
.............................................................................................. ................................................................................ 
ข้อดีของแผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
.............................................................................................. ................................................................................ 
................................................................................... ........................................................................................... 
ข้อควรปรับปรุงและพัฒนา 
.............................................................................................. ................................................................................ 
.............................................................................................. ................................................................................ 
ด้านผู้เรียน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................. ................................................................................ 
ด้านครูผู้สอน 
.............................................................................................. ................................................................................ 
.............................................................................................. ................................................................................ 
ด้านสื่อและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................. ................................................................................ 
ด้านสื่อและกระบวนการการจัดกิจกรรม 
.............................................................................................. ................................................................................ 
.............................................................................................. ................................................................................ 
ด้านกระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต 
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาสู่การวิจัย 
.............................................................................................. ................................................................................ 
 
        ลงชื่อ.................................................. 
                   (นายนิยม     ชมชื่น) 
                  ต้าแหน่ง ครู อัตราจ้าง 
 



ใบกิจกรรมที่ 10.3 การป้องกันอุบัติเหตทุางน ้า 
 

ค้าชี แจง  ให้นักเรียนระบายสีข้อความท่ีควรปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุทางน้้า 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ชื่อ...................................................................................ชั น.................เลขที่.................. 

ฝึกว่ายน ้าให้เป็น แกล้งเพ่ือนขณะเล่นน ้า 

เล่นน ้าขณะฝนตก สวมเสื อชูชีพทุกครั ง 

กระโดดจากที่สูงลงน ้า ตะโกนดังๆเมื่อเห็นคนจมน ้า 

ไม่ลงเล่นน ้าคนเดียว แกล้งจมน ้า 

1 2

 
 1 

3

 
 1 

4

 
 1 

5

 
 1 

6

 
 1 

7

 
 1 

8

 
 1 



ค้าถามท้ายกิจกรรม 
 

1. ท้าไมเราจะต้องฝึกว่ายน้้าให้เป็น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. การสวมเสื้อชูชีพมีผลดีต่อนักเรียนอย่างไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. เราไม่ควรเล่นน้้าในขณะท่ีฝนตก เพราะอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบกิจกรรมที่ 10.3 การป้องกันอุบัติเหตทุางน ้า 
 

ค้าชี แจง  ให้นักเรียนระบายสีข้อความท่ีควรปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุทางน้้า 

 

 

 
  

ฝึกว่ายน ้าให้เป็น แกล้งเพ่ือนขณะเล่นน ้า 

เล่นน ้าขณะฝนตก สวมเสื อชูชีพทุกครั ง 

กระโดดจากที่สูงลงน ้า ตะโกนดังๆเมื่อเห็นคนจมน ้า 

ไม่ลงเล่นน ้าคนเดียว แกล้งจมน ้า 

1 2

 
 1 

3

 
 1 

4

 
 1 

5

 
 1 

6

 
 1 

7

 
 1 

8

 
 1 



 
 
 

 

 

ล้าดับ 
 

ชื่อ-สกลุ 

รายการประเมิน รวม 

คะแนน 

เต็ม 

๑๐ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

การมีส่วน
ร่วม 

๒ คะแนน 

ความ
รับผิดชอบ 

๒ คะแนน 

ความคิด
ริเริม่

สร้างสรรค ์

๒ คะแนน 

งานเสร็จ
ตรงเวลา 

๒ คะแนน 

การน้าเสนอ
งาน 

๒ คะแนน 

1 เด็กชายพลาธิป ค้าหลวง        
2 เด็กหญิงญาดา แซ่จ๋าว        
3 เด็กชายธเนศพล สมวงษ ์        
4 เด็กชายธนภัทร ใจด ี        
5 เด็กชายพีรวิชญ์ อนัณปภา        
6 เด็กชายธเนตร กาฬศิร ิ        
7 เด็กหญิงวรกมล แซเ่ติ๋น        
8 เด็กหญิงวรพิชชา แซ่เตม็        
9 เด็กหญิงธนภรณ์ แซจ่๋าว        
10 เด็กชายวชิรวิชญ์ รุ่งอรณุ

พิพัฒน์ 
       

         
 
 

       ลงชื่อ............................................ผู้ประเมิน 
                นักเรียน                     ครูผู้สอน 
        ………/……../………. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 ค้าชี แจง ใหบ้ันทึกคะแนน ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมท่ีนักเรียนปฏิบัติ 

 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน  ๙-๑๐   ระดบั ดีมาก   
   คะแนน  ๗-๘    ระดบั ดี   
      คะแนน  ๕-๖ ระดบั พอใช ้
   คะแนน  ๐-๔ ระดบั ควรปรับปรุง 
 
  
   



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล้าดับ  
ชื่อ-สกลุ 

 

รายการประเมิน สรุปผลการ
ประเมิน ร่วมมือในการท้า

กิจกรรม 
ความตั งใจในการ
เรียน และการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

ความ
กระตือรือล้นใน
การเรียนการเข้า

ร่วมกิจกรรม 
ผ่าน ไม่ผา่น ผ่าน ไม่ผา่น ผ่าน ไม่ผา่น ผ่าน ไม่ผา่น 

1 เด็กชายพลาธิป ค้าหลวง         

2 เด็กหญิงญาดา แซ่จ๋าว         

3 เด็กชายธเนศพล สมวงษ ์         

4 เด็กชายธนภัทร ใจด ี         

5 เด็กชายพีรวิชญ์ อนัณปภา         

6 เด็กชายธเนตร กาฬศิร ิ         

7 เด็กหญิงวรกมล แซเ่ติ๋น         

8 เด็กหญิงวรพิชชา แซ่เตม็         

9 เด็กหญิงธนภรณ์ แซจ่๋าว         

10 เด็กชายวชิรวิชญ์ รุ่งอรณุ
พิพัฒน์ 

        

          

แบบสังเกตพฤตกิรรม 

ค้าชี แจง ให้ท้าเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 เกณฑ์การประเมิน 
           ผ่านตั้งแต ่๒ รายการ  ถือว่า  ผ่าน 
            ผ่าน   ๑ รายการ   ถือว่า  ไม่ผ่าน 

ลงช่ือ ....................................... ผู้ประเมิน 
        (.........................................) 
           ............./............./........... 


