
รายละเอียดวิชา

วิชา  สุขศึกษา 4, ,                                       รหัสวิชา พ22103 ,,  จำนวน 1 คาบ / สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,  ,                        ภาคเรียนที่ 2 / 2557                 ครูผู้สอน  มิสอชัณชญา  สวาสด์ินา

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. อิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีผลต่อ

สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

    1.1 ผลของการเทคโนโลยีที่มีต่อ

          สุขภาพ

    1.2 ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์

          ที่มีผลต่อสุขภาพ

พ 4.1 ม.2/2 วิเคราะห์ผลของเทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ

ม.2/3 วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ

2. ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต

     2.1 ความหมายและความสำคัญของ

           สุขภาพกายและสุขภาพจิต  

พ 4.1 ม.2/4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุล ระหว่างสุขภาพกาย

          และสุขภาพจิต  

3. ปัญหาสุขภาพจิต

    3.1 สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต

    3.2 ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มี

          ปัญหาสุขภาพจิต

พ 4.1 ม.2/5 อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต

4. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด

    4.1 ความหมายของอารมณ์และ

          ความเครียด

    4.2 สาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด

    4.3 อาการและการแสดงออกของ

          บุคคลที่มีความเครียด

    4.4 ระดับความเครียด

    4.5 การจัดการกับอารมณ์และ

          ความเครียด

พ 4.1 ม.2/6 เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนจัดการกับอารมณ์กับความเครียด

5. สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายและ

    เล่นกีฬา

5.1 เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย

5.2 การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

พ 4.1 ม.2/7 พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่

          กำหนด
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

6. การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเส่ียงและ

    สถานการณ์เส่ียง

    6.1 ความจำเป็นในการหลีกเส่ียง

          พฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์

          เส่ียงและสถานการณ์เส่ียง

    6.2 พฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์

          เส่ียง

    6.3 กระบวนการป้องกันและหลีกเลี่ยง

          พฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์

          เส่ียง

พ 5.1 ม.2/2 อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์เส่ียง

7. การป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์

    คับขัน

    7.1 ความหมายและอันตรายของ

          สถานการณ์คับขัน

    7.2 แนวปฏิบัติเม่ืออยู่ในสถานการณ์

          คับขัน

    7.3 การป้องกันและหลีกเลี่ยง

          สถานการณ์คับขันที่ อาจนำไปสู่

          อันตราย

    7.4 การขอความช่วยเหลือเม่ือเกิด

          สถานการณ์คับขัน

    7.5 แหล่งขอความช่วยเหลือเม่ือเกิด

          สถานการณ์คับขัน

พ 5.1 ม.2/3 ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์

          คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. ทดสอบ  

2. ใบงาน

1. แบบทดสอบ

2. ใบงาน

30 พ 4.1 ม.2/2-7

2. สอบกลางภาค 1. ทดสอบ 1. แบบทดสอบ 20 พ 4.1 ม.2/2-7

3. หลังกลางภาค 1. ทดสอบ  

2. ใบงาน

1. แบบทดสอบ

2. ใบงาน

 20 พ 5.1 ม.2/2-3

4. สอบปลายภาค 1. ทดสอบ 1. แบบทดสอบ 20 พ 5.1 ม.2/2-3
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ตรวจผลงาน แบบประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย,์ ,                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริต, , ,

3.   มีวินัย, , , , , , 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง , , , , , 6.   มุ่งม่ันในการทำงาน, ,

7.   รักความเป็นไทย, , , , , 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข, , , , 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร, , , , 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา, , , , 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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