
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 
  (Course Syllabus) 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุพุทธศักราช 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

1. ชื่อรายวิชา  สุขศึกษา 4 รหัสวิชา พ22103 
   จ านวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์   20  ชั่วโมง/ภาคเรียน        จ านวนหน่วยกิต  0.5  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา           ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางสาวภัทรภร  เกียรติศิริ, นายนันทิภาคย์ ช่างเสนาะ 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา อธิบาย เสนอแนะ วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู ้มีปัญหาสุขภาพจิต วิธีปฏิบัติตนเพื ่อจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด วิธีการ ปัจจัย และแหล่งที่ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและ
สถานการณ์เสี่ยง สามารถใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่คับขันอาจน าไปสู่
อันตรายได้ และพัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย การ
ประเมิน การสร้างองค์ความรู้ การส ารวจค้นหา การสืบค้นข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจ 
 มีความตระหนัก เห็นคุณค่าและความส าคัญของการดูแลสุขภาพ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ตนในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการดูแล รักษา สร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม และมีจิตสาธารณะ บนพื้นฐานของความมีเหตุผล 
3. ตัวช้ีวัดของรายวิชา 

พ 4.1 ม. 2/4  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 ม. 2/5  อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
 ม. 2/6  เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
 ม. 2/7  พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
พ 5.1 ม. 2/1  ระบุปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 
 ม. 2/2  อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง 

    ม. 2/3  ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่คับขันที่อาจ 
น าไปสู่อันตราย 

  รวมทั้งหมด   7   ตัวชี้วัด 



4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย.- 4 พ.ย. 2565 ความสมดุลและความสัมพันธ์ของสุขภาพกายและสุขภาพจิต สอนชดเชย 
วันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 2565 โดยมอบหมาย ใบงาน เรื่อง
ความสัมพันธ์ของสุขภาพกายและสุขภาพจิต สอนผ่าน Line , google 
classroom , google meet) 

2 7พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 วิธีสร้างสมดุลสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 สาเหตุและลักษณะพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาทางสุขภาพ 

5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 การปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด 

6 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565 ความส าคัญและประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 โดยมอบหมาย ใบงาน 

เรื่อง สมรรถภาพทางกายของนักกีฬา ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผ่าน 

โปรแกรม Line, google classroom,google meet)) 

 

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565 ประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 
12 ธันวาคม 2565 โดยมอบหมาย ใบงาน เรื่อง สมรรถภาพทางกายของ
นักกีฬา ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผ่าน โปรแกรม Line, google 
classroom,google meet) 
 

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

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย สอนชดเชยวันหยุดที่ 30 ธันวาคม 2565 
โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย   
ชดเชยการสอนผ่าน Line, google classroom,google meet) 
 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 การแพร่ระบาดของสารเสพติดและผลกระทบจากสารเสพติด 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน 

เรื่อง วิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้สารเสพติด ชดเชยการสอนผ่าน Line, 

google classroom,google meet) 
 



สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 ระบุแหล่งที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 ขั้นตอนและวิธีการในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง 
แหล่งให้ค าปรึกษาและฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด ชดเชย การสอนผ่าน Line, 
google classroom,google meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 ประเภทของพฤติกรรมเสี่ยงและผลกระทบพฤติกรรมเสี่ยง 

14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง 

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 ทักษะชีวิต 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 ทักษะการป้องกันตนเองจากสถานการณ์คับขันที่อาจน าไปสู่อันตราย 

(สอนชดเชยวันหยุดที่ 16 กุมพาพันธุ 2565   
ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผ่าน โปรแกรม LINE , YOUTUBE) 

17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 การหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากสถานการณ์คับขันที่อาจน าไปสู่
อันตราย  

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค.– 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนวิชาสุขศึกษา 4 (พ22103) 

20 13 มี.ค.– 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนวิชาสุขศึกษา 4 (พ22103) 

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
       สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  80 : 20  คะแนน 

-  คะแนนก่อนกลางภาค  30 คะแนน   
-  คะแนนสอบกลางภาค  20 คะแนน 
-  คะแนนหลังกลางภาค  30 คะแนน   
-  สอบปลายภาค   20 คะแนน 

รวม        100 คะแนน 
 

  



5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  30  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
พ 4.1 ม.2/4 
 

สมดุลกายจิต ชีวิตมีสุข 
 

10 
 

- การตรวจค าตอบจากใบ
กิจกรรม 
- การตอบค าถามใบงาน เรื่อง 
ความสัมพันธ์ของสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

- Power Point  
- หนังสือเรียนสุข
ศึกษาฯ 
 

พ 4.1 ม.2/5 ปัญหาสุขภาพจิต 
ในวัยรุ่น 

5 - การตรวจและการค าตอบจาก
ใบงาน เรื่อง ความเครียดกับการ
แก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 
- การตรวจและการค าตอบจาก
แผนผังความคิด เรื่อง ปัญหา
สุขภาพจิตในวัยรุ่น 

- ใบความรู้ เรื่อง 

อริยสัจ 4 

- หนังสือเรียนสุข
ศึกษาฯ 
- PowerPoint 

พ 4.1 ม.2/6 การจัดการกับอารมณ์
และความเครียด 

5 - การตรวจค าตอบจากใบ
กิจกรรม 
 

- ใบความรู้เรื่อง การ
จัดการกับอารมณ์
และความเครียด  
- หนังสือเรียนสุข
ศึกษาฯ 

พ 4.1 ม.2/7 สมรรถภาพกายดี ชีวีมี
สุข 

10 - สมรรถภาพทางกาย 
 

- Power Point 
สมรรถภาพทางกาย  
- หนังสือเรียนสุข
ศึกษาฯ 

 
 

  



5.3  คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20  คะแนน   (วันที่ 23 , 26-29 ธ.ค. 2565) 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
พ 4.1 ม.2/4 
พ 4.1 ม.2/5 
พ 4.1 ม.2/6 
พ 4.1 ม.2/7 

1. สมดุลกายจิต ชีวิตมีสุข 
2. ปัญหาสุขภาพจิต 
3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
4. สมรรถภาพกายดี ชีวีมีสุข 

20 - แบบทดสอบปรนัย 
  แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
  จ านวน 16 ข้อ  
- แบบทดสอบอัตนัยจ านวน 2 ข้อ 

 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  30  คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

พ 5.1 ม.2/1      
         
 

- การช่วยเหลือฟ้ืนฟู
ผู้ติดสารเสพติด 
 

10 
 

- การตรวจค าตอบจาก 
  ใบกิจกรรม 
 

- Power Point  
- หนังสือเรียนสุขศึกษาฯ 
- อินเตอร์เน็ต 

พ 5.1 ม.2/2       การหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงและ
สถานการณ์เสี่ยง 

10 - การตรวจค าตอบจาก 
  ใบกิจกรรม 
 

- ใบความรู้เรื่อง การ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรม 
- หนังสือเรียนสุขศึกษาฯ 

พ 5.1 ม.2/13     การป้องกันและ
หลีกเลี่ยง 
  สถานการณ์คับขัน 

10 - การตรวจค าตอบจาก 
  ใบกิจกรรม 
 

- Power Point  
- ใบความรู้เรื่อง การป้องกัน
และหลีกเลี่ยง 
  สถานการณ์คับขัน 
- หนังสือเรียนสุขศึกษาฯ 

 
5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  20  คะแนน   (วันที่ 27-28 ก.พ. , 1 – 3 มี.ค. 2566)  

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

พ 5.1 ม.2/1  
ม.2/2 ม.2/3    

1.  การช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 
2.  การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง 
  และสถานการณ์เสี่ยง 
3.  การป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับ
ขัน 

20 - แบบทดสอบปรนัย 
  แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
  จ านวน 16 ข้อ  
- แบบทดสอบอัตนัยจ านวน 2 ข้อ 

 


