กำหนดกำรสอน(Course Outline)
รหัสวิชำ

พ21103

ชื่อวิชำ

สุขศึกษำ 2

จำนวนหน่วยกำรเรียน 0.5 หน่วย
ระดับชั้น

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1

ปีกำรศึกษำ

2558

รำยชื่อผู้สอน

นำงสำวสุธิดำ อินทนำศักดิ์

อัตรำส่วนคะแนนระหว่ำงภำคและปลำยภำค

80:20

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /ตัวชี้วัด
สำระที่ 4
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ สมรรถภำพ และกำรป้องกันโรค
มำตรฐำน พ 4.1 เห็นคุณค่ำและมีทักษะในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ดำรงสุขภำพ กำรป้องกันโรค และกำรสร้ำงเสริม
สมรรถภำพเพื่อสุขภำพ
ตัวชี้วัด
พ 4.1 ม. 1/1 เลือกกินอำหำรที่เหมำะสมกับวัย
พ 4.1 ม. 1/2

วิเครำะห์ปัญหำที่เกิดจำกภำวะโภชนำกำรที่มีผลต่อสุขภำพ

พ 4.1 ม. 1/3

ควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน

พ 4.1 ม. 1/4

สร้ำงเสริมและปรับปรุงสมรรถภำพทำงกำยตำมผลกำรทดสอบ

สำระที่ 2
ควำมปลอดภัยในชีวิต
มำตรฐำน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภำพ อุบัติเหตุ กำรใช้ยำ สำรเสพติดและควำม
รุนแรง
ตัวชี้วัด
พ 5.1 ม. 1/1 แสดงวิธีกำรปฐมพยำบำลและเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยอย่ำงปลอดภัย
พ 5.1 ม. 1/2 อธิบำยลักษณะอำกำรของผู้ติดสำรเสพติดและกำรป้องกันกำรติดสำรเสพติด
พ 5.1 ม. 1/3 อธิบำยควำมสัมพันธ์ของกำรใช้สำรเสพติดกับกำรเกิดโรคและอุบัติเหตุ
พ 5.1 ม. 1/4 แสดงวิธีกำรชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสำรเสพติดโดยใช้ทักษะต่ำง ๆ

ตารางกาหนดการสอนรายวิชา สุขศึกษา1 รหัสวิชา พ21103
หน่วย

เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ

ที่
1

จำนวน

กำรวัดและประเมินผล

ภำระงำน/ชิ้นงำน

คำบ
หลักกำรเลือกกินอำหำรที่เหมำะสม

5

กับวัย

- แบบทดสอบก่อนเรียน 1.ใบงำนควำมสำคัญของอำหำรกับกำร
-หลังเรียน

คาสาคัญ

- ใบงำน, แบบ ฝึก

อำหำรหลัก 5 หมู่

2.ใบงำนวิเครำะห์สำรอำหำร 2 คะแนน
3.วิเครำะห์ควำมสอดคล้องของอำหำรที่
รับประทำนกับโภชนบัญญัติและธง

สำรอำหำร

15 คะแนน

ธงโภชนำกำร

โภชนำกำร 3 คะแนน
4.เมนูอำหำรเช้ำเพื่อสุขภำพ 5 คะแนน

โภชนบัญญัติ
ปัญหำที่เกิดจำกภำวะโภชนำกำร

ดำรงชีวิต 2 คะแนน

5.แบบทดสอบ 3 คะแนน
2

- ภำวะกำรขำดสำรอำหำร

- แบบทดสอบก่อนเรียน 1.แผนที่ควำมคิดเรื่องภำวะโภชนำกำร
-หลังเรียน

- ภำวะโภชนำกำรเกิน

- ใบงำน, แบบ ฝึก

คาสาคัญ

6 คะแนน

2 คะแนน

2.กิจกรรม SHOP VALUE 2 คะแนน
3.แบบทดสอบ 2 คะแนน

โรคขำดสำรอำหำร
ภำวะโภชนำกำรเกิน
วิธีกำรควบคุมน้ำหนักของตนเองให้
อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
คาสาคัญ
ค่ำBMI
กำรควบคุมน้ำหนัก

1

- ใบงำน, แบบ ฝึก
3 คะแนน

1.กิจกรรมครอบครัวสุขภำพ

นำเสนอ

วิธีกำรควบคุมน้ำหนักของตนเองและ
สมำชิกในครอบครัว 3 คะแนน

หน่วย

เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ

ที่

จำนวน

กำรวัดและประเมินผล

ภำระงำน/ชิ้นงำน

คำบ
-สมรรถภำพทำงกำยและวิธีสร้ำง

2

เสริมและปรับปรุงสมรรถภำพ

- ใบงำน, แบบฝึก
6 คะแนน

ทำงกำรตำมผลกำรทดสอบ

1. ผังมโนทัศน์เรื่องสมรรถภำพทำงกำย
2 คะแนน

2.ตำรำงบันทึกกำรฝึกและดูแลตนเองเพื่อ

คาสาคัญ

ปรับปรุงสมรรถภำพทำงกำย 4 คะแนน

กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
สอบกลำงภำค 20 คะแนน
หน่วย

เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ

ที่

จำนวน กำรวัดและประเมินผล

ภำระงำน/ชิ้นงำน

คำบ
2

ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรปฐม
พยำบำล
วิธีปฐมพยำบำลอย่ำงปลอดภัย
กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย
คาสาคัญ
กำรปฐมพยำบำล
กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย
กำรปฐมพยำบำลบำดแผล
กำรปฐมพยำบำลเมื่อมีสิ่ง
แปลกปลอมเข้ำสู่ร่ำงกำย
กำรปฐมพยำบำลคนเป็นลม
กำรปฐมพยำบำลคนกระดูกหัก

4

- แบบทดสอบก่อนเรียน 1. ใบงำนเรื่องกำรปฐมพยำบำล 2 คะแนน
-หลังเรียน
- ใบงำน แบบ ฝึก
- ฝึกปฏิบัติ
12 คะแนน

2.ใบงำนเรื่องกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย
2 คะแนน

3.ฝึกปฎิบัติกำรปฐมพยำบำลและกำร
เคลื่อนย้ำยผู้ป่วย 5 คะแนน
4.ทดสอบ 3 คะแนน

หน่วย

เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ

ที่
3

จำนวน

กำรวัดและประเมินผล

ภำระงำน/ชิ้นงำน

คำบ
ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำรเสพติด

2

ลักษณะและอำกำรของผู้ติดสำร

- แบบทดสอบก่อนเรียน 1.ใบงำนควำมรู้เรื่องสำรเสพติด 4 คะแนน
-หลังเรียน

เสพติด

2.ทดสอบ 2 คะแนน

- ใบงำน แบบฝึก

กำรป้องกันกำรติดสำรเสพติด

6 คะแนน

คาสาคัญ
ควำมหมำยของสำรเสพติด
ลักษณะของผู้ติดสำรเสพติด
กำรป้องกันกำรติดสำรเสพติด
กำรใช้สำรเสพติดกับกำรเกิดโรค

2

และอุบัติเหตุ

- รำยงำน, อภิปรำย
6 คะแนน

คาสาคัญ

1.รำยงำนและวิเครำะห์ข่ำวเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุและโรคที่เกิดจำกกำรเสพติดสำร
เสพติด 4 คะแนน
2.ทดสอบ 2 คะแนน

อุบัติเหตุกับสารเสพติด
โรคกับสำรเสพติด
ะในกำรชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ
เลิกสำรเสพติด

2

- บทบำทสมมุติ
6 คะแนน

1.บทบำทสมมุติในกำรชักชวนผู้อื่นให้ลด
ละ เลิกสำรเพติด 6 คะแนน

คาสาคัญ
ะในกำรชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ
เลิกสำรเสพติด
คะแนนเก็บระหว่ำงภำค

80 คะแนน

คะแนนสอบปลำยภำค

20 คะแนน

รวมเวลำเรียนทั้งหมด (20ชั่วโมง)

100 คะแนน

ลงชื่อ .........................................................
(นำงสำวสุธิดำ อินทนำศักดิ์ )
ครูผู้สอน
ควำมเห็นของหัวหน้ำกลุ่มสำระ ......................................................................................................................
ลงชื่อ .........................................................
(........................................................)
ควำมเห็นของวิชำกำร ............................................................................................................................. ........
ลงชื่อ .........................................................
(........................................................)

ควำมเห็นของผู้อำนวยกำร

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ .........................................................
(นำยโพยม จันทร์น้อย)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศรีบุณยำนนท์

