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โรงเรียนสตรีภเูก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา พ231๐3 รายวิชา สุขศึกษา  สาระ พื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  เวลาเรียน 2๐ คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน นางจรัสศรี  มณีรวม , นายสันติสุข  ทั่งกลาง , นางสาวจุฬรมภัฒน์  ประทุมรัตน์  
และนายอัครพล  ซื่อตรง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและ
ความรุนแรง (คลิปวิดีโอ การทะเลาะวิวาท อินเทอร์เน็ต เกม ฯลฯ) ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้
ความรุนแรงในการแก้ปัญหา  รวบรวมปัญหาสุขภาพในชุมชนหาแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน  แสดง
วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 

โดยกระบวนการค้นคว้า สืบหา รวบรวม คิด วิเคราะห์ วางแผนและน าเสนอ  เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจและเห็นคุณค่าของพฤติกรรมต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีทั้งต่อตนเองและชุมชน มีจิตสาธารณะในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นทั้งในการช่วยฟื้นคืนชีพ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ปัญหาความขัดแย้งและความ
รุนแรง เท่าทันสังคมและสื่อ เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมโลก 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ น าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกวิธี 
 

 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
พ 4.1 ม 3/3, ม.3/4, ม.3/5  
พ 5.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
 
รวม 7 ตัวช้ีวัด 
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ก าหนดการสอน 
 

สัปดาห์ 
ที ่ เนื้อหา / สาระที่สอน 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1 ปฐมนิเทศนักเรียน 
- ชี้แจงวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ และการวัด
ประเมินผล ในรายวิชาสุข
ศึกษา รวมทั้งข้อตกลงใน
การเรียนร่วมกัน  
- ทดสอบก่อนเรียน 

- 1 แบบทดสอบก่อน
เรียน 

- 

2-3 ปัญหาสุขภาพในชุมชน พ 4.1 ม.3/3 
รวบรวมข้อมูลเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหา
สุขภาพในชุมชน 

2 ใบงาน เรื่อง ปัญหา
สุขภาพในชุมชน 
 

7 

4-5 พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อ
สุขภาพ 

พ 5.1 ม.3/1 
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
และพฤติกรรมเสี่ยงที่
มีผลต่อสุขภาพและ
แนวทางป้องกัน 

2 ใบงาน เรื่อง 
พฤติกรรมเสี่ยงที่มี
ผลต่อสุขภาพ 
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6-7 การแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงของเยาวชน 

พ 5.1 ม.3/2 
หลีกเลี่ยงการใช้ความ
รุนแรงและชักชวน
เพ่ือนให้หลักเลี่ยงการ
ใช้ความรุนแรงในการ
แก้ไขปัญหา 
พ 5.1 ม.3/3 
วิเคราะห์อิทธิพลของ
สื่อต่อพฤติกรรม
สุขภาพและความ
รุนแรง 

2 ใบงาน วิเคราะห์การ
แก้ปัญหาการใช้

ความรุนแรง 

5 

8-9 การดื่มแอลกอฮอล์กับการ
เกิดอุบัติเหตุ 

พ 5.1 ม.3/4 
วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของการ
ดื่มเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล์ต่อ
สุขภาพและการเกิด
อุบัติเหตุ 

2 แบบทดสอบ 8 

10 สอบกลางภาค 2/2564 - 1 แบบทดสอบ 20 
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11-14 หลักการช่วยฟื้นคืนชีพ พ 5.1 ม.3/5 แสดง
วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ
อย่างถูกวิธี 

4 การแสดงบทบาท
สมมติ การช่วยฟื้น
คืนชีพตามหัวข้อที่
ได้รับมอบหมาย 

10 

15-16 การวางแผนการสร้างเสริม
สุขภาพ 

พ 4.1 ม.3/4 
วางแผนและจัดเวลา
ในการออกก าลังกาย 
การพักผ่อน และการ
เสริมสร้างสมรรถภาพ 

2 ใบงาน เรื่องการ
วางแผนสร้างเสริม

สุขภาพ 

5 

17-19 การพัฒนาสมรรถภาพทาง
กาย 

พ 4.1 ม.3/5 
ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายและพัฒนาได้
ตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

3 แบบทดสอบ
สมรรถภาพ 

1๐ 

2๐ สอบปลายภาค 2/2564 - 1 แบบทดสอบ 3๐ 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  

1. การบรรยาย  
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. การสืบค้นข้อมูล 
4. การแสดงบทบาทสมมติ 
5. การสาธิต 
6. การใช้เกม 
7. การใช้สถานการณ์จ าลอง 
8. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
9. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 
การวัดและประเมินผล 
 อัตราส่วนคะแนนที่ใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบด้วย  
  1.1 ใบงานเรื่อง ปัญหาสุขภาพในชุมชน   5 คะแนน 
  1.2 ใบงานเรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ  7 คะแนน 
  1.3 กิจกรรมวิเคราะห์การแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรง 5 คะแนน 
  1.4 แบบทดสอบหลังเรียน    8 คะแนน 
 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 
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3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบด้วย 
  3.1 การแสดงบทบาทสมมติการช่วยฟื้นคืนชีพตามสถานการณ์  10 คะแนน 
  3.2 น าเสนอรายการสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย    5   คะแนน 
  3.3 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย      1๐ คะแนน 
 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

1. ข้อตกลง การวัดประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาสุขศึกษา 3 
2. ใบความรู้ เรื่องปัญหาสุขภาพในชุมชน 
3. Power point หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 , VDO คลิป ,รูปภาพเปรียบเทียบชุมชนเมือง ชุมชน

ชนบท 
4. ใบงานเรื่อง ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
5. Power point หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 , VDO คลิปตัวอย่างพฤติกรรมต่างๆ 
6. ใบงานเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพในชุมชน 
7. Power point หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 , VDO ปัญหาความรรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
8. แบบประเมินกิจกรรมวิเคราะห์การแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรง 
9. Power point หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ,VDO คลิป  
10.  ใบความรู้ ประเภทของเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอออล์ ข้อดี ข้อเสียและผลกระทบ 
11.  Power point หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ,ตัวอย่างรูปแบบการช่วยฟิ้นคืนชีพตามสถานการณ์

ต่างๆ( ส าลักควันไฟ คนจมน้ า กระดูกหัก สัตว์มีผิด CPR) 
12. แบบประเมินบทบาทสมมติการช่วยฟื้นคืนชีพตามสถานการ์ณ์ท่ีได้รับมอบหมาย 
13.  Power point หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ,ตัวอย่างการวางแผนการสร้างเสริมสมรรถภาพ 
14.  Power point หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 , VDO คลิปเกี่ยวกับสมรรถภาพ หลักการทดสอบ 

ประโยชน์ของการมีสมรรถภาพร่างกายที่ดี 
15.  ตัวอย่างการออกแบบนวัตกรรม 
16.  แหล่งสื่อออนไลน์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
17.  อุปกรณ์ของจริง เช่น ข้อมูลปัญหาสุขภาพในชุมชน,โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถภาพ,อุปกรณ์

การทดสอบสมรรถภาพ เป็นต้น 
 

 
 


