
 
โรงเรียนสตรีภเูก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา พ 21101 รายวิชา สุขศึกษา1  สาระ พื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  เวลาเรียน 20 คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน นางจรัสศรี  มณีรวม  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

  

 ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับความส าคัญของระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ  การ
เจริญเติบโต  และพัฒนาการของวัยรุ่น  วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่ อให้ท างานตามปกติ  
 วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน  แสวงหาแนวทางในการ
พัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย  เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย  วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม  แสดงทักษะการปฏิเสธเพ่ือป้องกัน
ตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ      

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ส านึกในคุณค่ามีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต 

 
ตัวช้ีวัด 
 พ 1.1 ม 1/1 ,  ม 1/2  , ม 1/3 ,  ม 1/4  

 พ 2.1 ม 1/1 ,ม 1/2  

 พ 4.1 ม 1/1  

 

 
 



 
ก าหนดการสอน 

 

สัปดาห์ 
ที ่ เนื้อหา / สาระที่สอน 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1-2 ระบบประสาท พ 1.1 ม.1/1  อธิบาย
ความส าคัญของระบบ
ประสาทและระบบ
ต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อ
สุขภาพ                                  
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ            พ 
1.1 ม.1/2  อธิบายวิธี
ดูแลระบบประสาทและ
ระบบต่อมไร้ท่อให้
ท างานตามปกติ 

2 ใบงาน 
 

8 

3-4 ระบบต่อมไร้ท่อ พ 1.1 ม.1/1  อธิบาย
ความส าคัญของระบบ
ประสาทและระบบ
ต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อ
สุขภาพ                                  
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ            พ 
1.1 ม.1/2  อธิบายวิธี
ดูแลระบบประสาทและ
ระบบต่อมไร้ท่อให้
ท างานตามปกติ 

2 ใบงาน 
 

7 

5-6 การเจริญเติบโตของวัยรุ่น พ 1.1 ม.1/3  
วิเคราะห์ภาวะการ
เจริญเติบโตทาง
ร่างกายของตนเองกับ
เกณฑ์มาตรฐาน 

2 ใบงาน 
แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพด้วยตนเอง 

5 



 
 

สัปดาห์ 
ที ่ เนื้อหา / สาระที่สอน 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

7-8 การพัฒนาตนเองให้
เจริญเติบโตสมวัย 

พ 1.1 ม.1/4  
แสวงหาแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้
เจริญเติบโตสมวัย 

2 ใบงาน 5 

9,11 ก้าวสู่วัยรุ่น พ 2.1 ม.1/1  
อธิบายวิธีการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  และ
พัฒนาการ                            
ทางเพศอย่าง
เหมาะสม 

2 ใบงาน 5 

10 สอบกลางภาคเรียน 
1/2564 

 1 แบบทดสอบ 20 

12-13 วัยรุ่นกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทางเพศ 

พ 2.1 ม.1/1  
อธิบายวิธีการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  และ
พัฒนาการ                            
ทางเพศอย่าง
เหมาะสม 

2 ใบงาน 5 

14-15 ฝันร้าย พ 2.1 ม.1/2   
แสดงทักษะการ
ปฏิเสธเพ่ือป้องกัน
ตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ  

2 การแสดงบทบาท
สมมุติ 

5 

 



 
 
 

สัปดาห์ 
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน 
ตัวช้ีวัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

16-17 อาหารและโภชนาการ พ 4.1 ม.1/1   
เลือกกินอาหารที่
เหมาะสมกับวัย 

2 ใบงาน 5 

18-19 การบริโภคอาหารที่
เหมาะสมกับวัย 

พ 4.1 ม.1/1   
เลือกกินอาหารที่
เหมาะสมกับวัย 

2 ใบงาน 5 

20 สอบปลายภาคเรียน 
1/2564 

  แบบทดสอบ 30 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  

1. กระบวนการกลุ่ม 
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. การสืบค้นข้อมูล 
4. การบรรยาย  
5. การแสดงบทบาทสมมุติ 

 
การวัดและประเมินผล 
 อัตราส่วนคะแนนที่ใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบด้วย  

1.1  ใบงานที่ 1 เรื่องระบบประสาท    8 คะแนน 
1.2 ใบงานที่ 2 เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ    7 คะแนน 
1.3 ใบงานที่ 3 เรื่องการเจริญเติบโตของวัยรุ่น และชิ้นงาน/ภาระงาน   
                    แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง  5 คะแนน 

  1.4 ใบงานที่ 4 เรื่องแนวทางการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย   5 คะแนน 
 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 

3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบด้วย 
-   3.1 ใบงานที่ 5 เรื่องก้าวสู่วัยรุ่น      5

 คะแนน 

  3.2 ใบงานที่ 6 เรื่องวัยรุ่นกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ    5 คะแนน 



  3.3 ชิ้นงาน/ภาระงาน แสดงบทบาทสมมุติการใช้ทักษะในการหลีกเลี่ยงจากการถูกล่วง 
                           ละเมิดทางเพศ        5 คะแนน 
  3.4 ใบงานที่ 7.1 เรื่องอาหารและโภชนาการ   5 คะแนน 
  3.5 ใบงานที่ 7.2 เรื่องการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับวัย  5 คะแนน 
 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

1. ใบงานที่ 1 เรื่องระบบประสาท 

2. ใบงานที่ 2 เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ 

3. ใบงานที่ 3 เรื่องการเจริญเติบโตของวัยรุ่น 

4. ใบงานที่ 4 เรื่องแนวทางการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 

5. ใบงานที่ 5 เรื่องก้าวสู่วัยรุ่น 

6. ใบงานที่ 6  เรื่องวัยรุ่นกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ   

7. ใบงานที่ 7.1  เรื่องอาหารและโภชนาการ 

8. ใบงานที่ 7.2  เรื่องการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับวัย 

9. รูปภาพอวัยวะระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 

10.  สื่อออนไลน์ เรื่องระบบประสาท 

11.  สื่อออนไลน์ เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ 

12. สื่อออนไลน์ เรื่องแนวทางการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 

13.  สื่อออนไลน์ เรื่องก้าวสู่วัยรุ่น 

14.  สื่อออนไลน์ เรื่องวัยรุ่นกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ     

15.  สื่อออนไลน์ เรื่องอาหารและโภชนาการ 

16.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สุขศึกษา 1 ชั้นม. 1 

17.  อินเตอร์เน็ต  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

18.  ภาพหรืออุปกรณ์ของจริง ได้แก่ ที่ชั่งน้ าหนัก ที่วัดส่วนสูง แผ่นภาพแสดงเกณฑ์อ้างอิง 

 การเจริญเติบโต ภาพธงโภชนาการ 


