
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลผลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) 

1. ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2  รหัสวิชา พ21103 

จ านวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวนหนว่ยกิต 0.5 หน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 2                                                                                  ปีการศึกษา 2565 

ผู้สอน นายอุเทน   อู่ขลิบ   

 

2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการและเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย 

สามารถควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ

ทางกายตามผลการทดสอบ มีทักษะการปฐมพยาบาล เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ลักษณะ

อาการของผู้ติดสารเสพติด การป้องกันการติดสารเสพติด ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการ

เกอดโรคและอุบัติเหตุ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ทักษะการสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง แสดงวิธี

ชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิกสารเสพติดโดยใช้ทักษะต่างๆ 

 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม การแสดง เพ่ือพัฒนาการเจริญเติบโตของ

ร่างกาย กระบวนการฝึกทักษะชีวิตในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

เห็นคุณค่าเกิดการพัฒนาพฤติกรรม ด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความมุ่งม่ันในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต 

 

 



3. ตัวชี้วัดของรายวิชา 

พ4.1 

ม1/1 เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย 

ม1/2 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

ม1/3 ควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ม1/4 การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ 

พ5.1 

ม1/1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 

ม1/2 อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติดสารเสพติด 

ม1/3 อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ 

ม1/4 แสดงวิธีการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิกสารเสพติด โดยใช้ทักษะต่าง ๆ 

 

รวม 8 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย.- 4 พ.ย. 2565 ชี้แจงเนื้อหาการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 

สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 พ.ย. 2565 
ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผ่านโปรแกรม LINE 

2 7 พ.ย.- 11 พ.ย. 2565 ทักษะการป้องกันตนเองจาการล่วงละเมิดทางเพศ 
3 14 พ.ย.- 18 พ.ย. 2565 ทักษะการป้องกันตนเองจาการล่วงละเมิดทางเพศ 
4 21 พ.ย.- 25 พ.ย. 2565 ทักษะการป้องกันตนเองจาการล่วงละเมิดทางเพศ 
5 28 พ.ย.- 2 ธ.ค. 2565 ทักษะการป้องกันตนเองจาการล่วงละเมิดทางเพศ 
6 5 ธ.ค.- 9 ธ.ค. 2565 อันตรายจากสารเสพติด 

สอนชดเชยวันหยุดที่ 5 ธันวาคม 2565  
ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผ่านโปรแกรม LINE 

7 12 ธ.ค.- 16 ธ.ค. 2565 อันตรายจากสารเสพติด 
สอนชดเชยวันหยุดที่ 12 ธันวาคม 2565  
ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผ่านโปรแกรม LINE 

8 19 ธ.ค.- 22 ธ.ค. 2565 
23 ธ.ค. 2565 

อันตรายจากสารเสพติด 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 

9 26 ธ.ค.- 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค.2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 
สอนชดเชยวันหยุดที่ 30 ธันวาคม 2565   
ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผ่านโปรแกรม LINE 

10 2 ม.ค.- 6 ม.ค. 2566 ชักชวนท าดีหลีกหนีสารเสพติด 
สอนชดเชยวันหยุดที่ 2 มกราคม 2566   
ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผ่านโปรแกรม LINE 

11 9 ม.ค.- 13 ม.ค. 2566 ชักชวนท าดีหลีกหนีสารเสพติด 
12 16 ม.ค.- 20 ม.ค. 2566 การปฐมพยาบาล 

สอนชดเชยวันหยุดที่ 16 มกราคม 2566   
ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผ่านโปรแกรม LINE 

13 23 ม.ค.- 27 ม.ค. 2566 การปฐมพยาบาล 
14 30 ม.ค.- 3 ก.พ. 2566 การปฐมพยาบาล 
15 6 ก.พ.- 10 ก.พ. 2566 เคลื่อนย้ายปลอดภัย 
16 13 ก.พ.- 17 ก.พ. 2566 ทดสอบสมรรถภาพ 
17 20 ก.พ.- 24 ก.พ. 2566 ทดสอบสมรรถภาพ 



สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
18 27 ก.พ.- 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 
19 6 มี.ค.- 10 มี.ค. 2566 ประมวนผลคะแนน พ21103 
20 13 มี.ค.- 17 มี.ค. 2566 ประมวนผลคะแนน พ21103 

 

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค 80:20 คะแนน 

คะแนนก่อนกลางภาค  30  คะแนน 

คะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน 

คะแนนหลังกลางภาค  30  คะแนน 

สอบปลายภาค          20   คะแนน 

 

5.2 คะแนนก่อนกลางภาค  30  คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

พ4.1  ม1/1,ม1/2 คิดได้แล้ว 10 -ทดสอบตามแบบทดสอบ -ใบความรู้เรื่องโภชนาการ 
internet,Google,line 

พ4.1 ม1/3,ม1/4 หุ่นดี 10 -ทดสอบตามแบบทดสอบ -ใบความรู้เรื่องการออกก าลังกาย 
Internet,Google,line 

พ5.1 ม1/1 เคลื่อนย้ายดี ไม่มีปัญหา 10 -ทดสอบตามแบบทดสอบ -ใบความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล 
Internet,Google,line 

 

5.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน (วันที่ 23,26-29 ธันวาคม 2565) 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการสอบ 

พ4.1 ม1/1-1/4 
พ5.1 ม1/1 

-สอบกลางภาค 20 -ข้อสอบ 
 

 

 

 



 

 

 

5.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

พ5.1 ม1/2  ลองท าอะไรดีดีซะบ้าง 10 -ทดสอบตาม
แบบทดสอบ 

-ใบความรู้ยาเสพติด 
Internet,Google,line 

พ5.1 ม1/3 สัมพันธ์กันนะ 10 -ทดสอบตาม
แบบทดสอบ 

-ใบความรู้ยาเสพติด โรค อุบัติเหตุ internet 
Google ,line 

พ5.1 ม1/4 เลิกกันเถอะ 10 -ทดสอบตาม
แบบทดสอบ 

-ใบความรู้ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด  
ละ  เลิกสารเสพติด 
Internet,Google,line 

 

 

 

5.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน (วันที่ 27-28 ก.พ., 1-3 มีนาคม 2566) 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

พ5.1 ม1/2,ม1/3, 
ม1/4 

สอบปลายภาค 20 -ข้อสอบ 

 


