
รายละเอียดวิชา

วิชา  สุขศึกษา 5, ,                                       รหัสวิชา พ23101 ,,  จำนวน 1 คาบ / สัปดาห 0.5  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ,  ,                        ภาคเรียนที่ 1 / 2557                 ครูผูสอน  มิสอชัณชญา  สวาสด์ินา

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. ปจจัยเส่ียงและพฤติกรรมตอสุขภาพ

และแนวทางปองกัน

    1.1 ปจจัยเส่ียงและพฤติกรรมที่มีผล

          ตอสุขภาพ

    1.2 แนวทางการปองกันความเส่ียงตอ

          สุขภาพ

พ 5.1 ม.3/1 วิเคราะหปจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงที่มีผลตอสุขภาพ 

          และแนวทางปองกัน

2. การด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลกับ

สุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ

    2.1 การเปลี่ยนแปลงของรางกายเม่ือ

          ด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล

    2.2 ความสัมพันธของเครื่องด่ืมที่มี

          แอลกอฮอลตอสุขภาพ

    2.3 ความสัมพันธของเครื่องด่ืมที่มี

          แอลกอฮอลตอการเกิดอุบัติเหตุ

    2.4 วิธีหลีกเลี่ยงเครื่องด่ืมที่มี

          แอลกอฮอล

พ 5.1 ม.3/4 วิเคราะหความสัมพันธของการด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล

          ตอสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ

3. ความรุนแรง

    3.1 ปญหาและผลกระทบจากการใช

          ความรุนแรง

    3.2 วิธีการหลีกเลี่ยงการใชความ

          รุนแรง

พ 5.1 ม.3/2 หลีกเลี่ยงการใชความรุนแรงและชักชวนเพื่อใหหลีกเลี่ยง

          การใชความรุนแรงในการแกปญหา

4. อิทธิพลของส่ือตอพฤติกรรม

    ดานความรุนแรง

    4.1 อิทธิพลของส่ือตอพฤติกรรมดาน

          ความรุนแรง

          - คลิปวีดีโอ

          - อินเตอรเน็ต

          - เกมคอมพิวเตอร  

          - ส่ือทางลบ

พ 5.1 ม.3/3 วิเคราะหอิทธิพลของส่ือตอพฤติกรรมสุขภาพและความ

          รุนแรง
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4. (ตอ)

    4.2 อิทธิพลของส่ือตอพฤติกรรม

          สุขภาพและความรุนแรง

          - การทะเลาะวิวาท       

          - การซ้ือสินคาตามโฆษณา

          - การใชสารเสพติด      

          - การแตงกายตามแฟชั่น

          - การมีพฤติกรรมการบริโภคที่

            ไมเหมาะสม

5. การเจริญเติบโตของมนุษย และ

    พัฒนาการในแตละชวงวัย  

    5.1 การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย

          จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา

          แตละวัย (ทองถิ่น)

    5.2 อิทธิพลและความคาดหวังของ

          สังคมตอการเปลี่ยนแปลงของ

          วัยรุน  (ASEAN)  

    5.3 ส่ือ โฆษณาที่มีอิทธิพลตอ

          การเจริญเติบโต และพัฒนาการ

          ของวัยรุน (ASEAN)                

พ 1.1 ม.3/1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ  อารมณ 

          สังคม  และสติปญญา แตละชวงของชีวิต

ม.3/2 วิเคราะหอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมตอการ

          เปลี่ยนแปลงของวัยรุน

ม.3/3 วิเคราะห ส่ือ  โฆษณา  ที่มีอิทธิพลตอการจริญเติบโต และ

          พัฒนาการของวัยรุน

6. ชีวิตและครอบครัว

    6.1 องคประกอบของอนามัย

          เจริญพันธ

    6.2 ปจจัยที่มีผลกระทบตอการ

          ต้ังครรภ

    6.3 สาเหตุความขัดแยงในครอบครัว

    6.4 แนวทางปองกัน แกไขความ

          ขัดแยงในครอบครัว (ASEAN)  

พ 2.1 ม.3/1 อธิบายอนามัยแมและเด็กการวางแผน ครอบครัวและวิธีการ

          ปฏิบัติตนที่เหมาะสม

ม.3/2 วิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอการต้ังครรภ

ม.3/3 วิเคราะหสาเหตุ  และเสนอแนวทางปองกัน  แกไขความ

          ขัดแยงในครอบครัว

 

การวัดและประเมินผล

, คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  80  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 20   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ทดสอบ  (20 คะแนน)

2. ใบงาน(10 คะแนน)

1. แบบทดสอบ

2. ใบงาน

30 พ 5.1 ม.3/1-4

2. สอบกลางภาค 1. แบบทดสอบ 1. สอบปรนัย 20 พ 5.1 ม.3/1-4

วก 103/56



การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

3. หลังกลางภาค 1. ทดสอบ (10 คะแนน)

2. ใบงาน(10 คะแนน)

1. แบบทดสอบ  20 พ 1.1  ม.3/1-3

4. สอบปลายภาค 1. แบบทดสอบ 1. สอบปรนัย 20 พ 2.1  ม.3/1-3

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ตรวจผลงาน แบบประเมินอาน คิด วิเคราะห

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย, ,                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต, , ,

3.   มีวินัย, , , , , , 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง , , , , , 6.   มุงม่ันในการทำงาน, ,

7.   รักความเปนไทย, , , , , 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข, , , , 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร, , , , 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา, , , , 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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