กำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้รำยชัวโมง
่
รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ๒๒๑๐๑ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๒
ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ เวลา ๑8 ชัวโมง
่
จานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………….
ที่

๑

๒

วัน/เดือน/ปี

จานวน
ชัวโมง
่

๓ ก.ค. ๖๓

๑

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๑๐ ก.ค. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๑

สิง่ ทีโ่ รงเรียนปลายทาง
ต้องเตรียม
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง พัฒนาการสมวัย
๑. ใบความรูท้ ่ี ๑ เรือ่ ง แนะนาการเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ข้อตกลงการเรียน
๒. ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง แบบสารวจความ
เรื่อง -การปฐมนิเทศ
ต้องการของนักเรียน ด้านมิตอิ อกอากาศ
-แนะนารายวิชา
ข้อตกลงทางการเรียน ๓. ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง แบบบันทึกข้อมูล
พืน้ ฐานของตนเองด้านสุขภาพ
๔. ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง การหาค่าดัชนีมวลกาย
๕. ห้องสมุด
๖. สืบค้นแหล่งเรียนรูเ้ พิม่ เติม
https://bit.ly/2WLcv4Z-หุ่นดี สุขภาพดี
ง่ายๆแค่ใช้ ๔ พฤติกรรม
https://bit.ly/2vYUU0k. การคานวณค่า
BMI ดัชนีมวลกาย
ภำระงำน / ชิ้ นงำน
๑. ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง สารวจความต้องการ
ของนักเรียน ด้านมิตอิ อกอากาศ
๒. ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง แบบบันทึกข้อมูล
พืน้ ฐานของตนเองด้านสุขภาพ
๓. ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง การหาค่าดัชนีมวลกาย
๔. แผนผังความคิดหัวข้อ “ปฏิบตั ติ นอย่างไร
ให้มผี ลการเรียนดีเยีย่ ม”
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
เรื่อง พัฒนาการสมวัย
๑. ใบความรูท้ ่ี ๒ เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงและ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ พัฒนาการในวัยรุน่ (อายุ๑๒ - ๒๐ปี )
เรื่อง การเปลีย่ นแปลงใน ๒. ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง วิเคราะห์การ
วัยรุน่
เปลีย่ นแปลงและการพัฒนาการในวัยรุ่น
๓. ใบงานที่ ๕ เรือ่ ง วิเคราะห์ความสัมพันธ์
การเปลีย่ นแปลงและการ พัฒนาการของ
เรือ่ งทีส่ อน

ตนเอง
๔. สืบค้นแหล่งเรียนรูเ้ พิม่ เติม
http://www.nicfd.cf.mahidol.ac.th/
พัฒนาและการเปลีย่ นแปลงวัยรุน่
ที่

วัน/เดือน/ปี

จานวน
ชัวโมง
่

๓

๑๗ ก.ค. ๖๓

๑

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

สิง่ ทีโ่ รงเรียนปลายทาง
ต้องเตรียม
https://bit.ly/2MZUn36 พัฒนาการและการ
ปรับตัวในวัยรุน่
https://www.youtube.com/watch?v=30lxjtv
KkIg
คลิปวิดโี อการเปลีย่ นแปลงของวัยรุน่ โดย
สสส.
https://sites.google.com/ภาพการ
เปลีย่ นแปลง ตามวัยเพศชาย/หญิง
๕. ภาพการพัฒนาวัยทารก-วัยชรา
๖. https://bit.ly/1e6DUyZ/ รูปแบบ Graphic
Organizer
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
๑. ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง วิเคราะห์การ
เปลีย่ นแปลงและการพัฒนาการในวัยรุ่น
๒. ใบงานที่ ๕ เรือ่ ง วิเคราะห์ความสัมพันธ์
การเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาการของ
ตนเอง
๓. บันทึกผลการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง พัฒนาการสมวัย
๑. ใบความรูท้ ่ี ๓ เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงด้าน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ ต่างๆในวัยรุ่นทีส่ ่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เรื่อง การเปลีย่ นแปลงด้าน ตนเอง
๒. ห้องสมุด
ต่างๆ ทีส่ ่งผลต่อการ
๓. สืบค้นแหล่งเรียนรูเ้ พิม่ เติมจาก
พัฒนาตนเอง
https://bit.ly/2MZUn36 พัฒนาการและ
การปรับตัวในวัยรุน่
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
๑. ใบงานที่ ๖ เรือ่ ง วิเคราะห์การ
เปลีย่ นแปลงด้านต่างๆทีส่ ่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาตนเอง
เรือ่ งทีส่ อน

๔

ที่

๒๔ ก.ค. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

วัน/เดือน/ปี

๑

จานวน
ชัวโมง
่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง พัฒนาการสมวัย

เรือ่ งทีส่ อน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรือ่ ง ปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการในวัยรุน่

๒. บันทึกผลการเรียน
๓. ออกแบบการนาเสนอการเลือกวิธปี ฏิบตั ิ
ทีเ่ หมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ
ของตนเอง
๔. ปฏิบตั กิ จิ กรรมกลุ่ม
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรูท้ ่ี ๔ เรือ่ ง ปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่น
๒. ใบงานที่ ๗ เรือ่ ง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุน่
สิง่ ทีโ่ รงเรียนปลายทาง
ต้องเตรียม
๓. กระดาษฟลิบชาร์ท ปากกาเมจิก
๔. สืบค้นแหล่งเรียนรูเ้ พิม่ เติมจาก
https://bit.ly/2MTKjZf
https://bit.ly/2MTB9Mg
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
๑. ใบงานที่ ๗ เรือ่ ง วิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่น
๒. บันทึกผลการเรียน
๓. การนาเสนอผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ผี ล
ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่น

๕

๓๑ ก.ค. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง พัฒนาการสมวัย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพโรคทีเ่ กิดจากพันธุกรรม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ https://bit.ly/2SFTHoA / ภาพเด็กเป็ น
เรื่อง ปั จจัยด้านพันธุกรรม โรคธาลัสซีเมีย
ทีส่ ่งผลกระทบต่อการ
๒. ใบความรูท้ ่ี ๕ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะ
เปลีย่ นแปลงในวัยรุ่น
ทางพันธุกรรม
๓. ห้องสมุด
๔. สืบค้นแหล่งเรียนรูเ้ พิม่ เติม
https://bit.ly/2MTB9Mg โรคทาง
พันธุกรรม
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
๑. ใบงาน ที่ ๘ เรื่อ ง วิ เ คราะห์ โ รคทาง

พันธุกรรมทีส่ ่งผลกระทบต่อการ
เปลีย่ นแปลงร่างกายด้านต่างๆ
๒. บันทึกผลการเรียนรู้
๓. สืบค้นข้อมูลเพิม่ เติมตามความสนใจ

๖

ที่

๗ ส.ค. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

วัน/เดือน/ปี

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรือ่ ง พัฒนาการสมวัย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรูท้ ่ี ๖ เรือ่ ง เลีย้ งดูบุตรอย่างไรให้
เปลีย่ นแปลงและพัฒนาการสมวัย
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
๒. ห้องสมุด
๖
๓. สืบค้นแหล่งเรียนรูเ้ พิม่ เติม
เรือ่ ง ปั จจัยด้านการอบรม
https://bit.ly/2tekTwu 4 รูปแบบการ
เลีย้ งดูทส่ี ่งผลกระทบต่อ
เลีย้ งดูของพ่อแม่ บ่งบอก ว่าลูกจะเป็ น
การเปลีย่ นแปลงในวัยรุ่น
อย่างไรในอนาคต

๑

จานวน
ชัวโมง
่

เรือ่ งทีส่ อน

สิง่ ทีโ่ รงเรียนปลายทาง
ต้องเตรียม
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
๑. เขียนวิธเี ลีย้ งลูก
๒. วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
การเจริญเติบโตทีเ่ กิดจากปั จจัยการ
อบรมเลีย้ งดู
๓. สืบค้นวิธกี ารเลีย้ งลูกให้พฒ
ั นาสมวัย
๔. บันทึกสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้

๗

๑๔ ส.ค. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๑

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี ๑
เรือ่ ง พัฒนาการสมวัย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพข่าวหมอกควันทีเ่ ป็ นปั ญหาสุขภาพ
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๗ ๒. ใบงานที่ ๙ เรือ่ ง การวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมทีม่ ตี ่อ
เรือ่ ง ปั จจัยด้าน
สิง่ แวดล้อมทีส่ ่งผลกระทบ การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการในวัยรุ่น
๓. ห้องสมุด
ต่อการเปลีย่ นแปลงใน
๔. สืบค้นแหล่งเรียนรูเ้ พิม่ เติม
วัยรุน่
https://bit.ly/2BpFrXg /ปั ญหา
สิง่ แวดล้อม
https://bit.ly/2tcJphq /ภาพปั ญหา
สิง่ แวดล้อม
https://bit.ly/2ShUxsm วิกฤตฝุ่ นพิษ
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เจาะลึกทัวไทย
่

๘

ที่

๙

๑๐

๒๑ ส.ค. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๑

วัน/เดือน/ปี

จานวน
ชัวโมง
่

๒๘ ส.ค. ๖๓

๑

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๔ ก.ย. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๑

ภำระงำน/ชิ้ นงำน
๑. ทาใบงานที่ ๙ การวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมทีม่ ตี ่อการเปลีย่ นแปลงและ
พัฒนาการในวัยรุน่
๒. นาเสนอผลการวิเคราะห์
๓. บันทึกผลการเรียนรู้
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ที่ ๑ สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เรือ่ ง พัฒนาการสมวัย
๑. ใบความรูท้ ่ี ๗ เรือ่ ง พฤติกรรมเสีย่ งใน
วัยรุน่ (Risk-taking Behaviors in
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
Adolescence)
๘
๒. ใบงานที่ ๑๐ เรือ่ ง พฤติกรรมเสีย่ ง
เรือ่ ง วิธกี ารหลีกเลีย่ ง
สถานการณ์เสีย่ ง.....เลีย่ งได้
พฤติกรรมเสีย่ งและ
๓. ใบงานที่ ๑๑ เรือ่ ง สารวจตัวเอง..เสีย่ ง
สถานการณ์เสีย่ ง
ไหม
๔. ภาพข่าว จาก อินเตอร์เน็ต,หนังสือพิมพ์
๕. ห้องสมุด
สิง่ ทีโ่ รงเรียนปลายทาง
ต้องเตรียม
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ที่ ๑ สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เรือ่ ง พัฒนาการสมวัย
๑. ใบสรุปความรูท้ ่ี ๘ เรือ่ ง วิธหี ลีกเลีย่ ง
พฤติกรรมเสีย่ งการแข่งรถ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
๒. ใบงานที่ ๑๒ เรือ่ ง สัญญาใจ...ปลอดภัย
๙
จากพฤติกรรมเสีย่ งและสถานการณ์เสีย่ ง
เรือ่ ง วิธกี ารหลีกเลีย่ ง
๓. สืบค้นแหล่งเรียนรูเ้ พิม่ เติม
พฤติกรรมเสีย่ งและ
http://www.psyclin.co.th/new_page_78.ht
สถานการณ์เสีย่ ง (ต่อ)
m/พฤติกรรม เสีย่ งในวัยรุน่
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
๑. บันทึกผลการเรียนรู้
๒. ปฏิบตั กิ จิ กรรมกลุ่ม
เรือ่ งทีส่ อน

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรือ่ ง วัยรุน่ กับเรือ่ งเพศ

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรูท้ ่ี ๑ เรือ่ ง เจตคติในเรือ่ งเพศ
๒. ใบงานที่ ๑ เช็คอย่างเข้าใจ อธิบายด้วย

๑๑

๑

๑๑ ก.ย. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เหตุผล
ที่ ๑๑ เรือ่ ง เจตคติในเรือ่ ง ๓. สืบค้นแหล่งเรียนรูเ้ พิม่ เติม
https://hibariaom.wordpress.com/เจต
เพศ
คติทางเพศhttps://bit.ly/2MWG5Qz-การ
วางตัวทีเ่ หมาะสมของเพศหญิงและเพศชาย
ในสังคมไทย
https://sites....eiyw-kab-reuxng-phes
ความเชื่อเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เรือ่ ง วัยรุน่ กับเรือ่ งเพศ
๑. ใบความรูท้ ่ี ๒ เรือ่ ง ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่ ๑๒ เรือ่ ง ปั จจัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อเจตคติในเรือ่ ง
เพศ

เจตคติเรือ่ งเพศ
๒. ใบงานที่ ๒ เรื่อ ง การจัด ท าแผนผั ง
ความคิด (concept mapping)
๓. ใบงานที่ ๓ เรื่อ ง วิเ คราะห์ ปั จจัย ที่ ม ี
อิทธิพลต่อเจตคติในเรือ่ งเพศ
๔. แหล่งเรียนรูเ้ พิม่ เติม
https://bit.ly/2TBPa3O
ชิ้ นงำน / ภำระงำน
๑. ใบงานที่ ๒ เรื่อง การจัดทาแผนผัง
ความคิด (concept mapping)

ที่

วัน/เดือน/ปี

จานวน
ชัวโมง
่

เรือ่ งทีส่ อน

สิง่ ทีโ่ รงเรียนปลายทาง
ต้องเตรียม
๒. ใบงานที่ ๓ เรื่อ ง วิเ คราะห์ ปั จจัย ที่ ม ี
อิทธิพลต่อเจตคติในเรือ่ งเพศ
๓. การปฏิบตั กิ จิ กรรมกลุ่ม
๔. บันทึกผลการเรียนรู้

๑๒ ๑๘ ก.ย. ๖๓

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๑

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรือ่ ง วัยรุน่ กับเรือ่ งเพศ

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพ “หญิงตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน”
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๒. ใบงานที่ ๔ เรื่อ ง วิเคราะห์ปั ญ หาและ
ผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
ที่ ๑๓ เรือ่ ง ปั ญหาและ
ผลกระทบทีเ่ กิดจากการมี เรียน
๓. กรณี ศึ ก ษา“กรณี ศึ ก ษา จากงานวิจ ัย
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ พ บว่ า วัย รุ่ น ไทย
ตัง้ ครรภ์มากทีส่ ุดในโลก โดยมีสาเหตุมาจาก
ฝ่ ายชายเป็ น
ฝ่ ายรุก และเพศหญิ งยิน ยอมเองเพราะ
กลัวฝ่ ายชายไม่รกั ”
๔. ใบงานที่ ๕ เรื่อ ง แนวทางปฏิบ ัติ เ พื่ อ
แก้ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
๕. แหล่งเรียนรูเ้ พิม่ เติม
https://www.google.com/url?sa= คิ ด ให้
ดีก่อนทา
https://bit.ly/2MVDpCT/วัยรุน่ ไทย
ตัง้ ครรภ์โดยไม่พร้อม 80%

๑๓

๒๕ ก.ย. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๑

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรือ่ ง วัยรุน่ กับเรือ่ งเพศ

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. คลิปวีดโิ อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของ
กรมควบคุมโรคติดต่อ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๒. ศึกษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิม่ เติม
ที่ ๑๔ เรือ่ ง การป้ องกัน https://www.youtube.com/watch?v=O5โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ EUZ8kitQ/EP.11
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / ความ
แตกต่างระหว่าง sex & love
ชิ้ นงำน / ภำระงำน
๑. แผ่นพับประชาสัมพันธ์
๒. บันทึกผลการเรียนรู้

ที่

วัน/เดือน/ปี

จานวน
ชัวโมง
่

๑๔

๒ ต.ค. ๖๓

๑

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

เรือ่ งทีส่ อน
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรือ่ ง วัยรุน่ กับเรือ่ งเพศ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่ ๑๕ เรือ่ ง การป้ องกัน
ตนเองจากโรคเอดส์

สิง่ ทีโ่ รงเรียนปลายทาง
ต้องเตรียม
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรูท้ ่ี ๓ เรือ่ ง หลัก QQR
๒. ใบงานที่ ๖ เสีย่ ง....ไม่เสีย่ งเลีย่ งเอดส์
๓. สืบค้นแหล่งเรียนรูเ้ พิม่ เติม
https://bit.ly/2TCNh6Vโรคเอดส์ การ
ติดต่อ และการป้ องกันทีท่ ุกคนควรรูอ้ ปั เดต
ล่าสุดเมือ่ วันที่ ม.ค. 23, 2019

๑๕

๙ ต.ค. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๑

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรือ่ ง วัยรุน่ กับเรือ่ งเพศ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่ ๑๖ เรือ่ ง การตัง้ ครรภ์
ไม่พงึ ประสงค์

๑๖

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรือ่ ง วัยรุน่ กับเรือ่ งเพศ

๑๖ ต.ค. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่ ๑๗ เรือ่ ง สิทธิการ
คุม้ ครองเด็กและเยาวชน

ที่

วัน/เดือน/ปี

จานวน
ชัวโมง
่

๑๗

๓๐ ต.ค. ๖๓

๑

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

เรือ่ งทีส่ อน
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรือ่ ง วัยรุน่ กับเรือ่ งเพศ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

https://www.ho...ction-and-prevention
https://bit.ly/2GeqStL/แผนภาพ
ภำระงำน / ชิ้ นงำน
๑. บันทึกผลการเรียนรู้
๒. ออกแบบการนาเสนอในกระดาษฟลิป
ชาร์ท
๓. ศึกษาโรคเอดส์เพิม่ เติม
https://www.ho...ction-and-prevention
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพการตัง้ ครรภ์โดยไม่พงึ ประสงค์
๒. แหล่งเรียนรูค้ น้ คว้าเพิม่ เติม
http://www.thaigoodview.com/node/50843
/การ ตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์.
คลิ ปวีดิโอ
https://www.youtube.com/watch?v=aFXQ
sY0iUT8/Infographic การตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยเรียน
ชิ้ นงำน / ภำระงำน
๑. บันทึกผลการเรียนรู้
๒. แผนผังความคิด
๓. จัดป้ ายนิเทศ
๔. ออกแบบประชาสัมพันธ์
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
https://siriwa...4%E0%B9%87%E0%B8%
81/สิทธิเด็ก
ชิ้ นงำน / ภำระงำน
๑. บันทึกผลการเรียนรู้
๒. สมุดเล่มเล็ก
๓. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
สิง่ ทีโ่ รงเรียนปลายทาง
ต้องเตรียม
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. คลิปวีดที ศั น์รถฉุกเฉิน
๒. ใบความรูท้ ่ี ๔ เรือ่ ง การเลือกใช้บริการ
ทางสุขภาพและอุบตั เิ หตุฉุกเฉินทีเ่ ป็ น

ที่ ๑๘ เรือ่ ง การเลือกใช้
บริการทางสุขภาพ

๑๘

๖ พ.ย. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๑

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรือ่ ง วัยรุน่ กับเรือ่ งเพศ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่ ๑๙ เรือ่ ง ความเสมอ
ภาคทางเพศ

อันตรายต่อชีวติ
https://www.sanook.com/health/5937/6
อาการฉุกเฉิน วิกฤติ เข้ารักษาใน
โรงพยาบาลฟรี 72 ชม.
https://www.youtube.com/watch?v=2Kiten
gD2tE/EMS ๑๖๖๙
https://th.wik...84%E0%B8%97%E0%B8
%A2 การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ
๓. เลือกใช้บริการสุขภาพอย่างปลอดภัย
๔. โรงพยาบาล สถานบริการทางสุขภาพ
ชิ้ นงำน / ภำระงำน
๑. บันทึกผลการเรียนรู้
๒. แผนผังความคิด
๓. ออกแบบการนาเสนองาน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรูท้ ่ี ๕ เรือ่ ง ความสาคัญของ
ความเสมอภาคทางเพศ
๒. ใบงานที่ ๗ เรือ่ ง การปฏิบตั ติ นต่อเพศ
ตรงข้ามอย่างเหมาะสมกับสังคมไทย
๓. แหล่งเรียนรูเ้ พิม่ เติม
https://www.fa...77820817?sk=timeline
กฎหมายทางเพศ
https://www.ba...84%E0%B8%97%E0%B
8%A2การวางตัวทีเ่ หมาะสม

(นายสมศักดิ ์ ทองเงิน)
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา

