กาหนดการสอน
วิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ 32103
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

จัดทาโดย
นางสาวพรพรรณ เสมทับ
ตาแหน่ง ครู ค.ศ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
(ในโครงการพระราชดาริ)
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุขศึกษา

รหัสวิชา พ 32103 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
หน่วยการเรียน 0.5 หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ วิเคราะห์สาเหตุและแนว
ทางการปูองกัน การเจ็บปุวย และการตายของคนไทย ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา ในสถานการณ์ที่เสี่ยง
ต่อสุขภาพและความรุนแรง แสดงวิธีการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่กระดูกหัก ข้อต่อเคลื่อน หรือมีบาดแผล
โดยการแสวงหาความรู้แบบโครงการ กรณีศึกษา การสืบค้นข้อมูล การตั้งคาถาม-ตอบ กลุ่มร่วมคิด
อภิปราย และฝึกปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะชีวิต นาสู่การปฏิบัติ
ตระหนักถึงความสาคัญของการนาความรู้ไปใช้ในชีวิต การมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
มีวินัย เคารพกฎ กติกา มารยาทในการฝึกกีฬา รักการทางานร่วมกัน และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุข โดยอยู่
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้และนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
พ 2.1 ม.5/2 วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ
พ 4.1 ม.5/4 วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการปูองกันการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย
พ 5.1 ม.5/4 วางแผน กาหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
พ 5.1 ม.5/5 มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
พ 5.1 ม.5/7 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา สุขศึกษา
รหัสวิชา พ 32101
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
หน่วยการเรียน 0.5 หน่วยกิต
ชื่อผู้สอน นางสาวพรพรรณ เสมทับ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1
ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

1 เพศกับวัฒนธรรม
ไทย
2 การพัฒนาสุขภาพ
ในชุมชน

พ 2.1 ม.5/2 วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมอื่นๆ
พ 4.1 ม.5/4 วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการปูองกันการ
เจ็บปุวยและการตายของคนไทย
สอบกลางภาค
พ 5.1 ม.5/4 วางแผน กาหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน
พ 5.1 ม.5/5 มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
พ 5.1 ม.5/7 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี
รวม
ประเมินผลการเรียนรู้
รวมตลอดภาคเรียน

3 ชุมชนร่วมใจ ชีวิต
ปลอดภัย
4 การช่วยฟื้นคืนชีพ

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) (คะแนน)
2
10
4

10

1
4

20
20

4
19
1
20

10
70
30
100

กาหนดการสอนและการวัดประเมินผล
รายวิชา สุขศึกษา
รหัสวิชา พ 32103 กลุม่ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
หน่วยการเรียน 0.5 หน่วยกิต
ชื่อผู้สอน นางสาวพรพรรณ เสมทับ
ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2
อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 70:30
ก่อนสอบกลางภาค 20 คะแนน กลางภาค 20 คะแนน หลังกลางภาค 30 คะแนน
สัปดาห์
ที่
1-2

16-19

ช่วงเวลา
วัน เดือน ปี
26-30 ต.ค. 58
2-6 พ.ย. 58
9-30 พ.ย. 58
7-25 ธ.ค.58
4-8 ม.ค. 59
11-29 ม.ค. 59
1-5 ก.พ. 59
8-29 ก.พ. 59

20

7-11 มี.ค. 59

3-9
11
12-15

เนื้อหาสาระที่สอน
เพศกับวัฒนธรรมไทย

จานวน
คะแนน
คาบ
2
10

การพัฒนาสุขภาพในชุมชน

4

10

สอบกลางภาค
ชุมชนร่วมใจ ชีวิตปลอดภัย

1
4

20
20

การช่วยฟื้นคืนชีพ

4

10

สอบปลายภาคเรียน

1
20

30
100

รวม
ลงชื่อ……………….......……………………
(นางสาวพรพรรณ เสมทับ)
ครูผู้สอน

เครื่องมือ
ภาระงานและ
ชิ้นงาน
ภาระงานและ
ชิ้นงาน
แบบทดสอบ
ภาระงานและ
ชิ้นงาน
ภาระงานและ
ชิ้นงาน
แบบทดสอบ

ลงชื่อ…………….............………………..
(นายสมเดช จันทาวุฒิ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ……………………………
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

หมายเหตุ

