โครงสร้ างรายวิชาสุ ขศึกษา ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
การพัฒนาสื่ อการเรียนรู้ โดยใช้ เทคโนโลยีสี่อดิจทิ ลั
ในสถานการณ์ แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวติ
มาตรฐาน พ ๕.๑ การป้องกันและหลีกเลีย่ งปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่ อสุ ขภาพ อุบตั เิ หตุ การใช้ ยา สารเสพติด และความรุนแรง
หน่ วย
คาบที่
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
เรื่ อง
การเรียนรู้
๑ พ ๕.๑ ม.๔-๖/๓ วิเคราะห์ปัจจัยที่มี ปั จจัยที่มีผลต่อสุขภาพของคนไทยและ
สังคมดี
สิ่งแวดล้ อมทางสุ ขภาพ
ผลต่อสุขภาพหรื อความรุ นแรงของ เสนอแนวทางแก้ไข
สุขภาพดี - สถานการณ์ สิ่ งแวดล้อมในประเทศไทย
คนไทยและเสนอแนวทางป้ องกัน
- มลภาวะ
- มลพิษ
- ปั จจัยหรื อสาเหตุของปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทย
๒ พ ๕.๑ ม.๔-๖/๓ วิเคราะห์ปัจจัยที่มี ปั จจัยที่มีผลต่อสุขภาพของคนไทยและ
สังคมดี
สิ่งแวดล้ อมทางสุ ขภาพ
ผลต่อสุขภาพหรื อความรุ นแรงของ เสนอแนวทางแก้ไข
สุขภาพดี - ผลกระทบของปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
คนไทยและเสนอแนวทางป้ องกัน
- โรคและอันตรายที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อมในชุมชน
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๕ การมีส่วนร่ วม
กิจกรรมการสร้างเสริ มความปลอดภัย
- แนวทางการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหา
ในการสร้างเสริ มความปลอดภัย
ในชุมชน
สิ่ งแวดล้อมในชุมชน
ในชุมชน
๓ พ ๕.๑ ม.๔-๖/๓ วิเคราะห์ปัจจัยที่มี ปั จจัยที่มีผลต่อสุขภาพของคนไทยและ
สังคมดี
สิ่งแวดล้ อมทางสุ ขภาพ
ผลต่อสุขภาพหรื อความรุ นแรงของ เสนอแนวทางแก้ไข
สุขภาพดี - ภัยพิบตั ิ
คนไทยและเสนอแนวทางป้ องกัน
- ผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบตั ิ
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๕ การมีส่วนร่ วม
กิจกรรมการสร้างเสริ มความปลอดภัย
- แนวทางการมีส่วนร่ วมในการลดความเสี่ ยงภัยพิบตั ิ
ในการสร้างเสริ มความปลอดภัย
ในชุมชน
- การเป็ นอาสาสมัครทางานด้านภัยพิบตั ิในชุมชน
ในชุมชน

สื่ อการเรียนรู้

ครู ผ้สู อน

- PowerPoint
- Clip

นางธีรยา
สิ ทธิปาลวัฒน์

- PowerPoint
- Clip

นางธีรยา
สิ ทธิปาลวัฒน์

- PowerPoint

นางธีรยา
สิ ทธิปาลวัฒน์

๒
คาบที่

มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๔

พ ๕.๑ ม.๔-๖/๔ วางแผน กาหนด
แนวทางลดอุบตั ิเหตุ และสร้างเสริ ม
ความปลอดภัยในชุมชน

การวางแผน กาหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุ
และสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน

หน่ วย
การเรียนรู้
สังคมดี
สุขภาพดี

๕

พ ๕.๑ ม.๔-๖/๔ วางแผน กาหนด
แนวทางลดอุบตั ิเหตุ และสร้างเสริ ม
ความปลอดภัยในชุมชน
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๔ วางแผน กาหนด
แนวทางลดอุบตั ิเหตุ และสร้างเสริ ม
ความปลอดภัยในชุมชน

การวางแผน กาหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุ
และสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน

สังคมดี
สุขภาพดี

การวางแผน กาหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุ
และสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน

สังคมดี
สุขภาพดี

๖

เรื่ อง

สื่ อการเรียนรู้

- PowerPoint
การสร้ างเสริมสุขภาพในชุมชน
- ความหมายของการสร้างเสริ มสุขภาพ
- งานหลักของการสาธารณสุขมูลฐาน
- หลักการสร้างเสริ มสุขภาพ
- กฎบัตรออตตาวา
- PowerPoint
- กลวิธีและแนวทางการสร้างเริ มสุขภาพในชุมชนของ
ประเทศไทย
บทบาทและการรับผิดชอบของบุคคล ครอบครัวและ - PowerPoint
ชุมชนในการสร้างเสริ มสุขภาพในชุมชน

ครู ผ้สู อน
นายอภิสิทธิ์
โสรี กลุ

นายอภิสิทธิ์
โสรี กลุ
นายอภิสิทธิ์
โสรี กลุ

สาระที่ ๔ การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพและป้องกันโรค
มาตรฐาน ๔.๑ เห็นคุณค่ าและมีทกั ษะในการสร้ างเสริมสุขภาพ การดารงสุ ขภาพ การป้องกันโรค และการสร้ างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุ ขภาพ
คาบที่
๗

มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๒ วิเคราะห์อิทธิพล
ของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ
เพื่อการเลือกบริ โภค

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- อิทธิพลของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับ
สุขภาพ
- แนวทางการเลือกบริ โภคอย่างฉลาด
และปลอดภัย

หน่ วย
การเรียนรู้
สื่ อกับ
การคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค

เรื่ อง
สื่ อโฆษณาเกีย่ วกับสุขภาพ
- ความหมายและความสาคัญของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับ
สุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- ความสาคัญของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ
- ประเภทของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ

สื่ อการเรียนรู้
- PowerPoint
- Clip

ครู ผ้สู อน
นางธีรยา
สิ ทธิปาลวัฒน์

๓
คาบที่

มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๘

พ ๔.๑ ม.๔-๖/๒ วิเคราะห์อิทธิพล
ของสื่ อโฆษณาเพี่ยวกับสุขภาพเพื่อ
การเลือกบริ โภค

๙

พ ๔.๑ ม.๔-๖/๒ วิเคราะห์อิทธิพล
ของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ
เพื่อการเลือกบริ โภค

- อิทธิพลของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับ
สุขภาพ
- แนวทางการเลือกบริ โภคอย่างฉลาด
และปลอดภัย
- อิทธิพลของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับ
สุขภาพ
- แนวทางการเลือกบริ โภคอย่างฉลาด
และปลอดภัย

๑๐

พ ๔.๑ ม.๔-๖/๓ ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิ
ของผูบ้ ริ โภค

๑๑

พ ๔.๑ ม.๔-๖/๓ ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิ
ของผูบ้ ริ โภค

๑๒

พ ๔.๑ ม.๔-๖/๓ ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิ
ของผูบ้ ริ โภค

- สิ ทธิพ้นื ฐานของผูบ้ ริ โภคและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
- สิ ทธิพ้นื ฐานของผูบ้ ริ โภคและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
- สิ ทธิพ้นื ฐานของผูบ้ ริ โภคและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค

หน่ วย
การเรียนรู้
สื่ อกับ
การคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
สื่ อกับ
การคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค

สื่ อกับ
การคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
สื่ อกับ
การคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
สื่ อกับ
การคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค

เรื่ อง
สื่ อโฆษณาเกีย่ วกับสุขภาพ
- อิทธิพลของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ
- รู ้เท่าทันสื่ อ
- องค์ประกอบการเท่าทันสื่ อในสังคมไทย
สื่ อโฆษณาเกีย่ วกับสุขภาพ
- การวิเคราะห์สื่อด้านสุขภาพ
- เคล็ดลับเท่าทันสื่ อ
- หลักการง่ายๆก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
- ข้อควรปฏิบตั ิหลังจากซื้อสิ นค่าและบริ การ
การคุ้มครองผู้บริโภค
- สิ ทธิของผูบ้ ริ โค
- หน้าที่ของผูบ้ ริ โภค
การคุ้มครองผู้บริโภค
- กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
- หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
การคุ้มครองผู้บริโภค
- การรู ้สิทธิผบู ้ ริ โภคและนาไปปฏิบตั ิ
- กรณี ศึกษา

สื่ อการเรียนรู้

ครู ผ้สู อน

- PowerPoint
- Clip

นางธีรยา
สิ ทธิปาลวัฒน์

- PowerPoint
- Clip

นางธีรยา
สิ ทธิปาลวัฒน์

นางธีรยา
สิ ทธิปาลวัฒน์
นางธีรยา
สิ ทธิปาลวัฒน์
นางธีรยา
สิ ทธิปาลวัฒน์

๔
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวติ
มาตรฐาน พ ๕.๑ การป้องกันและหลีกเลีย่ งปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่ อสุ ขภาพ อุบัตเิ หตุ การใช้ ยา สารเสพติด และความรุนแรง
หน่ วย
คาบที่
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
เรื่ อง
การเรียนรู้
๑๓ พ ๕.๑ ม.๔-๖/๖ การใช้ทกั ษะ
ทักษะการตัดสิ นใจแก้ปัญหา
สังคม
อุบัตเิ หตุและความรุนแรง
การตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ ในสถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อสุขภาพ
ปลอดภัย
- อุบตั ิเหตุประเภทต่างๆ
ที่เสี่ ยงต่อสุขภาพและความรุ นแรง
กายใจเป็ นสุข - ปั จจัยที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ
- ผลกระทบที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ
๑๔ พ ๕.๑ ม.๔-๖/๖ การใช้ทกั ษะ
ทักษะการตัดสิ นใจแก้ปัญหา
สังคม
อุบัตเิ หตุและความรุนแรง
การตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ ในสถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อสุขภาพ
ปลอดภัย
- ผลกระทบที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ
ที่เสี่ ยงต่อสุขภาพและความรุ นแรง
กายใจเป็ นสุข - แนวทางการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
๑๕ พ ๕.๑ ม.๔-๖/๖ การใช้ทกั ษะ
ทักษะการตัดสิ นใจแก้ปัญหา
สังคม
อุบัตเิ หตุและความรุนแรง
การตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ ในสถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อสุขภาพ
ปลอดภัย
- ปั ญหาความรุ นแรงในสังคมไทย
ที่เสี่ ยงต่อสุขภาพและความรุ นแรง
กายใจเป็ นสุข - ปั จจัยสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ
- ผลกระทบและปั ญหาที่เกิดจากความรุ นแรง
- แนวทางการป้ องกันและแก้ไขปัญหาความรุ นแรง
๑๖ พ ๕.๑ ม.๔-๖/๖ การใช้ทกั ษะ
ทักษะการตัดสิ นใจแก้ปัญหา
สังคม
อุบัตเิ หตุและความรุนแรง
การตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ ในสถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อสุขภาพ
ปลอดภัย
- แนวทางการสร้างความปลอดภัยในชุมชน
ที่เสี่ ยงต่อสุขภาพและความรุ นแรง
กายใจเป็ นสุข
๑๗ พ ๕.๑ ม.๔-๖/๗ แสดงวิธี
วิธีการช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างถูกต้อง
สังคม
การช่ วยฟื้ นคืนชีพ
การช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างถูกต้อง
ปลอดภัย
- ลักษณะของการช่วยฟื้ นคืนชีพ
กายใจเป็ นสุข - เครื่ องกระตุน้ หัวใจอัตโนมัติ
๑๘ พ ๕.๑ ม.๔-๖/๗ แสดงวิธี
วิธีการช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างถูกต้อง
สังคม
การช่ วยฟื้ นคืนชีพ
การช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างถูกต้อง
ปลอดภัย
- ขั้นตอนการช่วยฟื้ นคืนชีพ
กายใจเป็ นสุข - การช่วยฟื้ นคืนชีพด้วย เครื่ อง AED

สื่ อการเรียนรู้

ครู ผ้สู อน

- PowerPoint
- Clip
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- Clip

นายอภิสิทธิ์
โสรี กลุ

- PowerPoint
- Clip

นายอภิสิทธิ์
โสรี กลุ

- PowerPoint

นายอภิสิทธิ์
โสรี กลุ

- PowerPoint

นายอภิสิทธิ์
โสรี กลุ

- PowerPoint
- Clip

นายอภิสิทธิ์
โสรี กลุ

