กำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้รำยชัวโมง
่
รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ๒๓๑๐๑ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓
ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ เวลา ๑6 ชัวโมง
่
จานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………….
ที่

๑

๒

วัน/เดือน/ปี

จานวน
ชัวโมง
่

๑๔ ก.ค. ๖๓

๑

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๒๑ ก.ค. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๑

สิง่ ทีโ่ รงเรียนปลายทาง
ต้องเตรียม
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง พัฒนาการของวัยรุน่ ๑. ใบความรูท้ ่ี ๑ เรือ่ ง แนะนาการเรียน
และความคาดหวังของ
ข้อตกลงการเรียน
สังคม
๒. ใบงานที่ ๑ แบบบันทึกข้อมูลพืน้ ฐานของ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ตนเองด้านสุขภาพ
๓. แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง การปฐมนิเทศ
๔. ห้องสมุด
แนะนำรำยวิชำ ข้อตกลง
๕. สืบค้นแหล่งเรียนรูเ้ พิม่ เติม
ทำงกำรเรียน
๖. https://bit.ly/2vYUU0k เรื่อง กำร
คานวณค่ า BMI ดัชนีมวลกาย
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
บันทึกข้อมูลพืน้ ฐานของตนเองด้านสุขภาพ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง พัฒนาการของวัยรุน่ ๑. ใบความรูท้ ่ี ๒ เรือ่ ง พัฒนาการและการ
และความคาดหวังของ
เปลีย่ นแปลงวัยของวัยรุ่นและปั จจัยทีส่ ่งผล
สังคม
ต่อการเปลีย่ นแปลง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ ๒. https://goo.gl/mgh6rG
เรือ่ ง การเจริญเติบโตของมนุษย์แต่ละช่วง
เรื่อง เปรียบเทียบการ
วัย
เจริญเติบโตและการ
พัฒนาการของวัยตนเอง ๓. https://bit.ly/2Gv85JN เรือ่ ง เทคนิคการ
สอน
ชิ้ นงำน/ภำระงำน
๑. เขียนผังกราฟฟิ ค อธิบายการ
เปลีย่ นแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญาของตนเอง
๒. สืบค้นการเปลีย่ นแปลงทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แต่ละ
ช่วงของชีวติ ดังนี้
๒.๑ วัยทารก
๒.๒ วัยก่อนเรียน
เรือ่ งทีส่ อน

๒.๓ วัยเรียน
๒.๔ วัยรุน่
๒.๕ วัยผูใ้ หญ่
๒.๖ วัยผูส้ งู อายุ
ที่

วัน/เดือน/ปี

จานวน
ชัวโมง
่

๓

๔ ส.ค. ๖๓

๑

๔

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๑๑ ส.ค. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๑

สิง่ ทีโ่ รงเรียนปลายทาง
ต้องเตรียม
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง พัฒนาการของวัยรุน่ ๑. ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงด้าน
และความคาดหวังของ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สังคม
สติปัญญาแต่ละช่วงวัย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ ๒. ห้องสมุด
๓. สืบค้นแหล่งเรียนรูเ้ พิม่ เติม
เรื่อง วิเคราะห์ความ
https://goo.gl/sMCgPi เรือ่ ง “การ
แตกต่างในแต่ละช่วงวัย
เปลีย่ นแปลงแต่ละช่วงวัย”
https://bit.ly/2WK1KA8 เรือง “คู่มอื นัก
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยหลักสูตรเร่งรัด ประจา
โรงพยาบาล”
เรือ่ งทีส่ อน

ชิ้ นงำน/ภำระงำน
๑. ผังวิเคราะห์ความคิดความแตกต่างของ
แต่ละช่วงวัยและเขียน อธิบายสัน้ ๆ
๒. สืบค้น เกณฑ์มาตรฐานของน้าหนักและ
ส่วนสูงของกรมอนามัย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง พัฒนาการของวัยรุน่ ๑. ใบความรูท้ ่ี ๓ ปริมาณแคลอรีในอาหาร
และความคาดหวังของ
๒. ใบความรูท้ ่ี ๔ เรือ่ ง ปริมาณแคลอรีทเ่ี ผา
สังคม
ผลาญในการทากิจกรรมต่างๆ
๓. ใบความรูท้ ่ี ๕ ธงโภชนาการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ ๕. ใบความรูท้ ่ี ๖ การรับประทานอาหารที่
เรือ่ ง รายการอาหารที่
เหมาะสมกับวัย
เหมาะสมตามวัย
๖. ภาพเด็กอ้วน เด็กผอม เด็กรูปร่างสมส่วน
๗ . https://bit.ly/2Tz1h1z คู่ มื อ กำรจ ำแนก
อำหำร ขนม นมและเครื่องดื่ม ตำมมำตรฐำน
โภชนำกำร
๘.https://bit.ly/2WLcv4Zเกณ ฑ์ ม าตรฐาน

ของน้าหนักและส่วนสูงของกรมอนามัย
๙.http://nutrition.anamai.moph.go.th/ewt_news.
php?nid=496 ธงโภชนาการ
ภำระงำน / ชิ้ นงำน
ออกแบบรายการเมนูอาหาร ๑ สัปดาห์
สาหรับกลุ่มมาตรฐานตามเกณฑ์ สูงกว่า
เกณฑ์ ต่ากว่าเกณฑ์

ที่

วัน/เดือน/ปี

จานวน
ชัวโมง
่

๕

๑๘ ส.ค. ๖๓

๑

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

สิง่ ทีโ่ รงเรียนปลายทาง
ต้องเตรียม
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง พัฒนาการของวัยรุน่ ๑. ใบงานที่ ๓ “บันทึกโภชนาการในการใช้
และความคาดหวังของ
พลังงานต่อวัน”
สังคม
๒. https://bit.ly/2DeK2vFตารางแคลอรีใน
เรือ่ งทีส่ อน

อาหารไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ ๓. http://www.thaihealthycare.com/type-ofเรื่อง นาเสนอรายการ
exercise/ เรือ่ ง ประเภทกิจกรรมการออก
อาหารทีเ่ หมาะสมตามวัย กาลังกาย

๖

๒๕ ส.ค. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๑

ชิ้ นงำน/ภำระงำน
๑. นาเสนอรายการอาหารจานวน ๑ สัปดาห์
๒. บันทึกการโภชนาการ กิจกรรมประจาวัน
ของนักเรียนรายบุคคล
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง พัฒนาการของวัยรุน่ ๑. ใบสรุปความรูท้ ่ี 7 เรือ่ ง ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
และความคาดหวังของ
ต่อการเปลีย่ นแปลงของวัยรุ่น
สังคม
2. ใบงานที่ 4 วิเคราะห์อทิ ธิพลและความ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ คาดหวังของสังคมทีม่ ตี ่อการเปลีย่ นแปลง
ของวัยรุน่
๖
๓. สืบค้นแหล่งเรียนรูเ้ พิม่ เติม
เรือ่ ง อิทธิพลของสังคมทีม่ ี
https://bit.ly/2Rvy6zC เรือ่ ง วิเคราะห์
ต่อการเปลีย่ นแปลงของ
อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมทีม่ ตี ่อ
วัยรุน่
การเปลีย่ นแปลงของวัยรุ่น
https://bit.ly/2WJzHAQ อิทธิพลของเพศ
เพื่อน ครอบครัวทีม่ ตี ่อวัยรุ่น

๗

ที่

๘

๑ ก.ย. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

วัน/เดือน/ปี

๘ ก.ย. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๑

จานวน
ชัวโมง
่

๑

ชิ้ นงำนภำระงำน
1. วิเคราะห์อทิ ธิพลและความคาดหวังของ
สังคมทีม่ ตี ่อการเปลีย่ นแปลงของวัยรุน่
2. ค้นคว้าข้อมูล จากแหล่งเรียนรูต้ ่าง สื่อ ที่
หลากหลายในเรือ่ ง “ความคาดหวังของสังคม
ต่อวัยรุน่ ”
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง พัฒนาการของวัยรุน่ ๑. ใบความรูท้ ่ี ๘ เรือ่ ง สิง่ ทีส่ งั คมคาดหวังที่
และความคาดหวังของ
มีต่อการเปลีย่ นแปลงของวัยรุน่
สังคม
๒. ใบงานที่ ๕ การทาแผนผังความคิด
เรือ่ ง สิง่ ทีส่ งั คมคาดหวังทีม่ ตี ่อการ
เปลีย่ นแปลงของวัยรุ่น
๓. ห้องสมุด
สิง่ ทีโ่ รงเรียนปลายทาง
ต้องเตรียม
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๗ ๔. แหล่งเรียนรูเ้ พิม่ เติม
เรือ่ ง สิง่ ทีส่ งั คมคาดหวังที่ http://www.namsongkram.com/2015/05/bl
มีต่อการเปลีย่ นแปลงของ og- post_1.html เรือ่ งความคาดหวังของ
วัยรุน่
สังคมต่อวัยรุน่ ชิน้ งาน/ ภาระงาน
เรือ่ งทีส่ อน

ชิ้ นงำน/ภำระงำน
๑. แสดงเหตุผลในแผนผังความคิดเรือ่ ง สิง่ ที่
สังคมคาดหวังทีม่ ตี ่อการเปลีย่ นแปลงของ
วัยรุน่
๒. วางแผนจัดทาวิธกี ารปฏิบตั ติ นให้
สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม
นาเสนอในชัวโมง
่
ที่ ๘
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง พัฒนาการของวัยรุน่ ๑. ห้องสมุด
และความคาดหวังของ
๒. สืบค้นแหล่งเรียนรูเ้ พิม่ เติม
สังคม
https://bit.ly/2BiAWxN เรือ่ ง ความ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ คาดหวัง ของคุณต่อลูกน้อย ในการคาดหวัง
แบบพอดี ต้องทาอย่างไร ?
๘
เรือ่ ง เสนอวิธกี ารปฏิบตั ิ ชิ้ นงำน/ภำระงำน

๙

๑๐

๑๕ ก.ย. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๒๒ ก.ย. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๑

๑

ที่

วัน/เดือน/ปี

จานวน
ชัวโมง
่

๑๑

๒๙ ก.ย. ๖๓

๑

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

ตนต่อความคาดหวังของ
สังคมทีม่ ตี ่อการ
เปลีย่ นแปลงของวัยรุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง พัฒนาการของวัยรุน่
และความคาดหวังของ
สังคม

นาเสนอวิธกี ารปฏิบตั ติ นให้สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของสังคม

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ ๖ การใช้ส่อื แบบสารวจการใช้
สื่อ
2. https://bit.ly/2SfazmX เรื่อง“กว่าจะเป็ น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ นมอัดเม็ด สวนดุสติ ในหลวงรัชกาลที่ 9”
คลิปวิดโี อ
๙
3. https://is.gd/9weNUK เรือง อิทธิพลของ
เรือ่ ง สื่อโฆษณามีอทิ ธิพล
สื่อโฆษณาทีม่ ผี ลต่อ การเจริญเติบโตและ
ต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น
การพัฒนาการของวัยรุ่น
ชิ้ นงำนภำระงำน
แสดงเหตุผลการตัดสินใจเลือกในการ
เลือกใช้ส่อื โฆษณา
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เรือ่ ง อนามัยแม่และเด็ก ๑. ใบความรูท้ ่ี ๑ เรือ่ ง อนามัยเจริญพันธุ์
๒. https://bit.ly/2RP4Lzt เรื่อง สิทธิทางเพศ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
และสิทธิการอนามัยเจริญพันธุ์ (คลิปวิดโี อ)
ที่ ๑๑ เรือ่ ง ความสาคัญ
๓. https://bit.ly/2WVlNf4 เรื่อง อนามัยเจริญ
และองค์ประกอบของ
พันธุ์
อนามัยเจริญพันธุ์

เรือ่ งทีส่ อน

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรือ่ ง อนามัยแม่และเด็ก
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่ ๑๒ เรือ่ ง อนามัยแม่

สิง่ ทีโ่ รงเรียนปลายทาง
ต้องเตรียม
ชิ้ นงำน/ภำระงำน
๑. การสังเคราะห์อธิบายความสาคัญและ
องค์ประกอบของอนามัยของอนามัยเจริญ
พันธุ์
๒. ศึกษาใบความรูท้ ่ี ๑ ในส่วน “วิธปี ฏิบตั ิ
อนามัยแม่และเด็ก”เพื่อประกอบการเรียน
ชัวโมงต่
่
อไป
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. https://bit.ly/2BntLEA อนามัยแม่และเด็ก
สื่อมัลติมเิ ดีย กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
๒. ใบความรูท้ ่ี ๑ เรือ่ ง อนามัยเจริญพันธุ์

และเด็กเรือ่ งวิธปี ฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการดูแลอนามัย
แม่และเด็ก

๑๒ ๖ ต.ค. ๖๓

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรือ่ ง อนามัยแม่และเด็ก

๑

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่ ๑๓ เรือ่ ง การวางแผน
ครอบครัว

๑๓

๒๐ ต.ค. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๑

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรือ่ ง อนามัยแม่และเด็ก
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่ ๑๔ การปฏิบตั ทิ ่ี
เหมาะสมในการดูแล
ตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัว

ที่

วัน/เดือน/ปี

จานวน
ชัวโมง
่

เรือ่ งทีส่ อน

ชิ้ นงำน/ภำระงำน
แผนผังความคิดวิธกี ารปฏิบตั เิ กีย่ วกับการ
ดูแลอนามัยแม่และเด็ก
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. https://bit.ly/2HeKpeR คลิป วีดิโอ เรื่อง
“กำรวำงแผนครอบครัว”โดยนำยกสมำคม
วำงแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (คลิปวิดีโอ)
๒. https://bit.ly/2spYhstสานักการอนามัย
เจริญพันธุ์ กระทรวง สาธารณสุข
๓. https://bit.ly/2D7VNoEกระทรวง
สาธารณสุข
ชิ้ นงำน/ภำระงำน
โปสเตอร์ ขนาด A๔ หัวข้อ “การวางแผน
ครอบครัวที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต”
สื่อ/แหล่งกำรเรียนรู้
๑. https://bit.ly/2spYhstสานักการอนามัย
เจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข
๒. https://bit.ly/2D7VNoEกระทรวง
สาธารณสุข
๓. ใบความรูท้ ่ี ๒ เรือ่ ง เลีย้ งลูกอย่างไรไม่
ตกเป็ นเหยือ่ "ละครหลังข่าว"
๔. https://bit.ly/2Gv85JN “เทคนิคการสอน”

สิง่ ทีโ่ รงเรียนปลายทาง
ต้องเตรียม
๖. https://bit.ly/2B6XhhD “จะเป็ นอย่างไร
ถ้ำครูหนุ่มคนหนึ่งต้องดูแลแม่ที่เป็นโรคควำมจำ
เสื่อม” (คลิปวิดีโอ)
ชิ้ นงำน/ภำระงำน
๑. Graphic organizers บันทึกวิธกี าร
ปฏิบตั ติ นในการดูแลตนเองและสมาชิกของ
ครอบครัว
๒. บันทึกการปฏิบตั ติ นในการดูแลตนเอง

๑๔

๒๗ ต.ค. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๑

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรือ่ ง อนามัยแม่และเด็ก

และบุคคลในครอบครัว
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. https://bit.ly/2DcrBZw คลิปวีดโี อ เรื่อง
“วัยรุ่นท้องง่ำยกว่ำที่คิด”

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๒. https://bit.ly/2VQuWoF คู่มือ “แนว
ที่ ๑๕ เรือ่ ง ปั จจัยทีม่ ี
ทำงกำรดูแลวันรุ่น” สถำบันรำชำนุกูล กรม
ผลกระทบต่อการตัง้ ครรภ์ สุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข

๑๕

๓ พ.ย. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

๑

ชิ้ นงำน/ภำระงำน
เสนอแนวทางการป้ องกันผลกระทบต่อ
การตัง้ ครรภ์ในแต่ละปั จจัยต่าง ๆ เช่น
แอลกอฮอล์ สารเสพติด บุหรี่ สิง่ แวดล้อม
อื่นๆ
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เรือ่ ง อนามัยแม่และเด็ก ๑. https://bit.ly/2SX5sUKเรือ่ ง “เข้ำใจท้อง
วัยรุ่น”(คลิปวีดโิ อ)
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
๒. https://bit.ly/2SdQNYV “วัยรุน่ …วัยวุ่น
ที่ ๑๖ เรือ่ ง ภาวะเสีย่ งที่
กับปั ญหาการตัง้ ครรภ์
ไม่พร้อม…
เกิดจากการตัง้ ครรภ์
ป้ องกันอย่างไร”
๓. https://bit.ly/2RgC8Xx“บทสรุปผู้บริหำร
ยุทธศำสตร์กำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชำติ
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙”
ชิ้ นงำน/ภำระงำน
๑. เสนอแนวทางการป้ องกันภาวะเสีย่ งจาก
การตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น
๒. ศึกษาสาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว
จากสื่อทีห่ ลากหลาย ข่าว คลิปวิดโี อ

ที่

วัน/เดือน/ปี

๑๖

๑๐ พ.ย. ๖๓
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

จานวน
ชัวโมง
่

เรือ่ งทีส่ อน
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรือ่ ง อนามัยแม่และเด็ก

สิง่ ทีโ่ รงเรียนปลายทาง
ต้องเตรียม
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. https://bit.ly/2TpcVfF หัวข้อ “ปัญหำ

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ครอบครัว สำเหตุควำมขัดแย้งและแนว
ที่ ๑๗ เรือ่ ง สาเหตุความ ทำงแก้ไข”
๒. https://bit.ly/2MAQNft “ปัญหำควำม
ขัดแย้งในครอบครัว
ขัดแย้งในครอบครัว ”
ชิ้ นงำน/ภำระงำน
เสนอผลการวิเคราะห์สาเหตุ
ความสัมพันธ์ของปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลในเรือ่ ง
สาเหตุของความขัดแย้งเป็ นผังความคิด
(graphic organizer)หรือแสดงละคร

(นายสมศักดิ ์ ทองเงิน)
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา

