
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 

1.ชื่อรายวิชา สุขศึกษา  รหสัวิชา  พ23103 

จำนวนชั่วโมง 1  ช่ัวโมง / สัปดาห ์   20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต 0.5  หน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ระดับชั้น  ช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 3 

ภาคเรียนท่ี 2       ป�การศึกษา 2565 

ผู้สอน นายตะวัน  ลิ่วสกุลฤดี 

 

2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา แนวทางแก้ไขป�ญหาสุขภาพของชุมชน วางแผนการออกกำลังกาย เสริมสร้างสมรรถภาพทาง

กายแนวทางป้องกันแก้ไขที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขป�ญหา     

แอลกอฮอล์กับอุบัติเหตุ หลักการช่วยฟ��นคืนชีพข้ันพื้นฐาน การวางแผนการออกกำลังกาย และการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย 

วิเคราะห์ ป�ญหาด้านสุขภาพในชุมชน ป�จจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ   การใช้ความ

รุนแรงในการแก้ไขป�ญหา       

เห็นคุณค่าและนำประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมและค่านิยมทีเ่หมาะสมมจีิตสาธารณะ 

 

3. ตัวชี้วัดของรายวิชา 

พ 4.1   เห็นคณุค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสขุภาพ การป้องกันโรค และการ

สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสขุภาพ  

ม. 3/3 รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขป�ญหาสุขภาพในชุมชน 

 ม. 3/4  วางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย การพักผอ่น และการสร้างเสรมิ

สมรรถภาพทางกาย 

 ม. 3/5  ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพฒันาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงป�จจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสีย่งต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชย้าสารเสพติด 

และความรุนแรง  

ม. 3/1 วิเคราะหป์�จจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงทีม่ีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน 

 



 
 ม. 3/2  หลกีเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการ

แก้ป�ญหา 

 ม. 3/3  วิเคราะห์อทิธิพลของสือ่ต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 

 ม. 3/4  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการด่ืมเครื่องด่ืมทีม่ีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิด

อุบัติเหตุ 

 ม. 3/5  แสดงวิธีการช่วยฟ��นคืนชีพอย่างถูกวิธี 

รวม   8  ตัวช้ีวัด 

 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ป� เร่ืองท่ีจะสอน 

1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ป�ญหาสุขภาพในชุมชน สอนชดเชยวันจันทร์ของสปัดาห์ที่ 1 วันที่ 31 

ตุลาคม 2565ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผ่าน ผ่านโปรแกรม LINE 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 ป�ญหาสุขภาพในชุมชน 

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 ป�ญหาสุขภาพในชุมชน 

4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 พฤติกรรมเสี่ยง                  

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

6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 พฤติกรรมเสี่ยง  สอนชดเชยวันหยุด ที่ 5 ธันวาคม 2565 

ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผ่าน ผ่านโปรแกรม LINE 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 หลีกเลี่ยงความรุนแรง  สอนชดเชยวันหยุด ที่ 12 ธันวาคม 2565 

ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผ่าน ผ่านโปรแกรม LINE 

8 19 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2565 หลีกเลี่ยงความรุนแรง 

9 26 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2565 สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2565 

หลีกเลี่ยงความรุนแรง สอนชดเชยวันหยุด ที่ 30 ธันวาคม 2565 

ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผ่าน ผ่านโปรแกรม LINE 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 แอลกอฮอล์กบัอบุัติเหตุ สอนชดเชยวันหยุด ที่ 2 มกราคม 2566 

ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผ่าน ผ่านโปรแกรม LINE 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 แอลกอฮอล์กบัอบุัติเหตุ 

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 แอลกอฮอล์กบัอบุัติเหตุ สอนชดเชยวันหยุด ที่ 16 มกราคม 2566 

ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผ่าน ผ่านโปรแกรม LINE 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 การช่วยฟ��นคืนชีพ 

14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 การช่วยฟ��นคืนชีพ 

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 การวางแผน และจัดเวลาในการออกกำลังกาย การพักผ่อน 



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ป� เร่ืองท่ีจะสอน 

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 สมรรถภาพทางกาย 

17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 สมรรถภาพทางกาย 

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2565 

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนน พ23103สุขศึกษา 6 

20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนน พ23103สุขศึกษา 6 

 

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

 5.1  คะแนนเต็ม100  คะแนน 

  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  80 : 20  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน   

- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

- คะแนนหลังกลางภาค  30 คะแนน (ช้ินงาน 10 คะแนน) 

- สอบปลายภาค  20 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 

5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  30 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ สื่อการสอน 

พ 4.1  ม.3/3 ป�ญหาที่ท้าทาย 

(3 ช่ัวโมง) 

10 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบ

งาน/ช้ินงาน 

- แบบทดสอบปรนัย แบบ

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 

ข้อ  

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษา ป�ที่ 3  

2.  วีดิทัศน์ เรื่อง ป�ญหาด้าน

ต่างๆของชุมชน 

 พ5.1  ม.3/1 พฤติกรรมเสี่ยง 

(3 ช่ัวโมง) 

10 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบ

งาน/ช้ินงาน 

- แบบทดสอบปรนัย แบบ

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 

ข้อ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษา ป�ที่ 3  

2.  วีดิทัศน์ เรื่อง พฤติกรรม

เสี่ยง 

พ 5.1  ม.3/2 , 

ม.3/3 

หลีกเลี่ยงความ

รุนแรง 

(3 ช่ัวโมง) 

10 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบ

งาน/ช้ินงาน 

- แบบทดสอบปรนัย แบบ

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 

ข้อ  

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  

สุขศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 3  

2. วิดีทัศน์ เรื่อง ความรุนแรง

ในด้านต่างๆ 



 
 

5.3  คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20  คะแนน (วันท่ี 23  - 29  ธันวาคม  2565)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

พ 4.1  ม.3/3 

พ 5.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 ,        

         ม.3/4 

- ป�ญหาที่ท้าทาย 

- พฤติกรรมเสี่ยง     

- หลกีเลี่ยงความรุนแรง 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 

- ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ 

 

5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  30 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ สื่อการสอน 

พ 5.1  ม.3/4 

 

แอลกอฮอล์กบัอบุัติเหตุ 

(3 ช่ัวโมง) 

5 - การตรวจคำตอบจากสมุดและ

ใบงาน/ช้ินงาน 

- แบบทดสอบปรนัย แบบ

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 

ข้อ  

1. หนังสือเรียนรายวิชา

พื้นฐาน สุขศึกษา ช้ัน

มัธยมศึกษาป�ที่ 3 

2. วีดิทัศน์ เรื่อง 

แอลกอฮอล์กบัอบุัติเหตุ 

พ 5.1  ม.3/5 

 

การช่วยฟ��นคืนชีพ 

(2 ช่ัวโมง) 

10 - การตรวจคำตอบจากสมุดและ

ใบงาน/ช้ินงาน 

- แบบทดสอบปรนัย แบบ

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 

ข้อ  

1.  หนังสือเรียนรายวิชา

พื้นฐาน สุขศึกษา ช้ัน

มัธยมศึกษาป�ที่ 3  

2. วีดิทัศน์ เรื่อง การช่วย

ฟ��นคืนชีพ 

พ 4.1  ม.3/4 

 

จอมวางแผน 

(2 ช่ัวโมง) 

5 - การตรวจคำตอบจากสมุดและ

ใบงาน 

- แบบทดสอบปรนัย แบบ

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 

ข้อ  

1. หนังสือเรียนรายวิชา

พื้นฐาน สุขศึกษา ช้ัน

มัธยมศึกษาป�ที่ 3 

2. สื่ออินเตอร์ เน็ต 

เว็บไซต์ต่างๆ 

พ 4.1  ม.3/5 

 

สมรรถภาพทางกาย 

(2 ช่ัวโมง) 

10 - การตรวจคำตอบจากสมุดและ

ใบงาน/ช้ินงาน 

- แบบทดสอบปรนัย แบบ

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 

ข้อ  

1.  หนังสือเรียนรายวิชา 

สุขศึกษา 

2. วีดิทัศน์ เรื่อง การ

ทดสอบสมรรถภาพทาง

กาย 

 



 
5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  20  คะแนน (วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม  2566)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

พ 4.1  ม.3/4 ,  ม.3/5 

พ 5.1  ม.3/4 , ม.3/5 

 

 

- แอลกอฮอลก์ับ

อุบัติเหตุ    

- การช่วยฟ��นคืนชีพ 

- จอมวางแผน  

- สมรรถภาพทางกาย 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 

- ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ 

 

 

 

5.6  ชิ้นงาน อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของคนในชุมชน 

(STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ

การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผล

การเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ

ประเภท 

จำนวน

ชิ้นงาน 

พ 4.1    ม.3/5 

สมรรถภาพทางกาย 

1. แบบบันทกึการปฏิบัติ

กิจกรรม ในการเกบ็ข้อมลู

สุขภาพคนในชุมชน 

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้าง

เสริมสุขภาพและ

สมรรถภาพทางกายของ

คนในชุมชน 1 ช้ินงาน 

ช้ินงาน

ประดิษฐ์

อุปกรณ์ใน

การออก

กำลังกาย

อย่างง่าย  

1 ช้ิน 10  คะแนน  

 

10 ก.พ. 2566 

 

 

 


