กลุ่มสาระการเรียนร้ ู
สุ ขศึกษาและพลศึกษา

โครงสร้ างหลักสู ตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ปี การศึกษา 2552-2554
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1)
ปี การศึกษา 2552

มัธยมศึกษาปี ที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2)
ปี การศึกษา 2552

รายวิชา

หน่ วย
กิต

จานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์

รายวิชา

หน่ วย
กิต

จานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์

พ 21101 สุ ขศึกษา
พ 21101 พลศึกษา
พ 20201 พลศึกษาเพิ่มเติม(ม.1/11)

0.5
0.5
1.0

1
1
2

พ 21102 สุ ขศึกษา
พ 21102 พลศึกษา
พ 20202 พลศึกษาเพิ่มเติม(ม.1/11)

0.5
0.5
1.0

1
1
2

มัธยมศึกษาปี ที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1)
ปี การศึกษา 2553

มัธยมศึกษาปี ที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2)
ปี การศึกษา 2553

รายวิชา

หน่ วย
กิต

จานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์

พ 22101 สุ ขศึกษา
พ 22101 พลศึกษา
พ 20203 พลศึกษาเพิม่ เติม(ม.2/11)

0.5
0.5
1.0

1
1
2

มัธยมศึกษาปี ที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1)
ปี การศึกษา 2554

รายวิชา

พ 22102 สุ ขศึกษา
พ 22102 พลศึกษา
พ 20204 พลศึกษาเพิม่ เติม(ม.2/11)

หน่ วย จานวน
กิต ชั่วโมง/
สัปดาห์

0.5
0.5
1.0

1
1
2

มัธยมศึกษาปี ที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2)
ปี การศึกษา 2554

รายวิชา

หน่ วย
กิต

จานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์

พ 23101 สุ ขศึกษา
พ 23101 พลศึกษา
พ 20205 พลศึกษาเพิ่มเติม(ม.3/11)

0.5
0.5
1.0

1
1
2

รายวิชา

พ 23102 สุ ขศึกษา
พ 23102 พลศึกษา
พ 20206 พลศึกษาเพิ่มเติม(ม.3/11)

หน่ วย จานวน
กิต ชั่วโมง/
สัปดาห์

0.5
0.5
1.0

1
1
2

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชา สุ ขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา พ 21101
เวลา 20 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
จานวน 0.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1

ลาดับ ชื่ อหน่ วยการ
ที่
เรียนรู้
1 มนุษย์พฒั นา

2

มาตรฐาน
สาระสาคัญ
เวลา นา้ หนัก
/ ตัวชี้วดั
(ชั่วโมง) คะแนน
พ1.1 ม.1/1 ความสาคัญของระบบประสาท และ ระบบ
2
10
ต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่ น
พ1.1 ม.1/2 วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อม
2
10
ไร้ท่อให้ทางานตามปกติ
พ1.1 ม.1/3 ภาวะการเจริ ญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
3
10
และ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
พ1.1 ม.1/4 แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริ ญเติบโต
3
10
สมวัย
ชีวติ ที่มีความสุ ข พ2.1 ม.1/1 การเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
8
20
และพัฒนาการทางเพศ
- ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ
- การยอมรับและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และ
พัฒนาการ ทางเพศ
- การเบี่ยงเบนทางเพศ
พ2.1 ม.1/2 ทักษะปฏิเสธเพื่อป้ องกันการถูกล่วงละเมิด
2
10
ทางเพศ
20
70
รวม คะแนนระหว่างภาคเรี ยน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างภาคเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 70 : 10 : 20
คะแนนระหว่างภาคเรี ยน 70 คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค 10 คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค 20 คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชา สุ ขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ลาดับ ชื่ อหน่ วยการ
ที่
เรียนรู้
1 หลีกไกลโรคภัย

2

รหัสวิชา พ 21102
เวลา 20 ชัว่ โมง
มาตรฐาน
/ ตัวชี้วดั
พ4.1 ม.1/1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ภาคเรี ยนที่ 2
สาระสาคัญ

เวลา นา้ หนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
- หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับ
3
10
วัย
พ4.1 ม.1/2
- ปั ญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ
3
15
- ภาวะการณ์ขาดสารอาหาร
- ภาวะโภชนาการเกิน
พ4.1 ม.1/3
- วิธีควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่
4
15
ในเกณฑ์มาตรฐาน
อยูด่ ีมีสุข
พ5.1 ม.1/1
- วิธีการปฐมพยาบาลและการ
2
5
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
พ5.1 ม.1/2
- ลักษณะของผูต้ ิดสารเสพติด
2
5
- อาการของผูต้ ิดสารเสพติด
- การป้ องกันการติดสารเสพติด
พ5.1 ม.1/3
ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติด
2
10
กับการเกิดโรคและอุบตั ิเหตุ
พ5.1 ม.1/4
ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผูอ้ ื่นให้ลด
4
10
ละ เลิกสารเสพติด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการสื่ อสาร
- ทักษะการตัดสิ นใจ
- ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ
20
70
รวม คะแนนระหว่างภาคเรี ยน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างภาคเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 70 : 10 : 20
คะแนนระหว่างภาคเรี ยน 70 คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค 10 คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค 20 คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชา พลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ลาดับ
ชื่ อหน่ วยการ
ที่
เรียนรู้
1 ผ่อนคลาย

2

สมรรถภาพดีกีฬา
เก่ง

3

กีฬาสากลเทเบิล
เทนนิส

รหัสวิชา พ 21101
เวลา 20 ชัว่ โมง
มาตรฐาน
/ ตัวชี้วดั
พ3.1 ม.1/3

พ3.1 ม.1/1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ภาคเรี ยนที่ 1
สาระสาคัญ

ความรู ้และหลักการการจัด
กิจกรรมนันทนาการ

เวลา นา้ หนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
5
20

รู ้หลักการกายบริ หารและการสร้าง
เสริ มสมรรถภาพทางกายนาไปสู่
การพัฒนากีฬาเทเบิลเทนนิส

5

20

พ3.1 ม.1/1 ม. ความรู ้ทวั่ ไป และทักษะกีฬาเทเบิล
1/2
เทนนิสเพื่อนาไปสู่ การเล่นอย่าง
พ3.2 ม.1/1 ม. สนุกสนานและแข่งขันได้อย่าง
1/2,ม.1/3, ม. ถูกต้องตามกฏกติกาการแข่งขัน
1/4,ม.1/5,
ประเภทเดี่ยว
ม.1/6
รวมคะแนนระหว่างภาคเรี ยน

10

30

20

70

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างภาคเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 70 : 10 : 20
คะแนนระหว่างภาคเรี ยน 70 คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค 10 คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค 20 คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชา พลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา พ 21102
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ภาคเรี ยนที่ 2

ลาดับ ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้ มาตรฐาน
สาระสาคัญ
ที่
/ ตัวชี้วดั
1 เกมส์หรรษา
พ3.1 ม.1/1, นำควำมรู้กำรจัดกิจกรรมนันทนำกำร
โดยใช้ เกมส์เป็ นสื่อให้ นกั เรี ยนได้ ใช้
ม.1/3
ทักษะกำรเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนำไปสู่
ทักษะกำรเล่นกีฬำเทเบิลเทนนิส
ประเภทคู่

เวลา นา้ หนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
5
20

2

มวยตับจาก

พ3.1 ม.1/2 การเล่นกีฬาไทยของท้องถิ่นใช้เล่นใน
เทศกาลประเพณี กองข้าวของอาเภอ ศรี
ราชาจังหวัดชลบุรี

5

20

3

กีฬาสากล เทเบิลเท
นิส

พ3.1 ม.
1/1,1/2
พ3.2 ม.1/1,
ม.1/2,ม.
1/3, ม.1/4,
ม.1/5, ม.
1/6

10

30

20

70

ความรู ้และทักษะการเล่น กีฬาเทเบิล
เทนนิสประเภทคู่ นาไปสู่ การเล่นอย่า
สนุกสนานและการแข่งขันได้อย่าง
ถูกต้องตามกฏกติกาการแข่งขันประเภท
คู่

รวม คะแนนระหว่างภาคเรี ยน

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างภาคเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 70 : 10 : 20
คะแนนระหว่างภาคเรี ยน 70 คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค 10 คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค 20 คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชา พลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ลาดับ
ชื่ อหน่ วยการ
ที่
เรียนรู้
1 ผ่อนคลาย

2

สมรรถภาพดีกีฬา
เก่ง

3

กีฬาสากลเทเบิล
เทนนิส

รหัสวิชา พ 21101
เวลา 20 ชัว่ โมง
มาตรฐาน
/ ตัวชี้วดั
พ3.1 ม.1/3

พ3.1 ม.1/1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ภาคเรี ยนที่ 1
สาระสาคัญ

ความรู ้และหลักการการจัด
กิจกรรมนันทนาการ

เวลา นา้ หนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
5
20

รู ้หลักการกายบริ หารและการสร้าง
เสริ มสมรรถภาพทางกายนาไปสู่
การพัฒนากีฬาเทเบิลเทนนิส

5

20

พ3.1 ม.1/1 ม. ความรู ้ทวั่ ไป และทักษะกีฬาเทเบิล
1/2
เทนนิสเพื่อนาไปสู่ การเล่นอย่าง
พ3.2 ม.1/1 ม. สนุกสนานและแข่งขันได้อย่าง
1/2,ม.1/3, ม. ถูกต้องตามกฏกติกาการแข่งขัน
1/4,ม.1/5,
ประเภทเดี่ยว
ม.1/6
รวมคะแนนระหว่างภาคเรี ยน

10

30

20

70

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างภาคเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 70 : 10 : 20
คะแนนระหว่างภาคเรี ยน 70 คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค 10 คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค 20 คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชา พลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา พ 21102
เวลา 20 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
จานวน 0.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2

ลาดับ ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้ มาตรฐาน
สาระสาคัญ
ที่
/ ตัวชี้วดั
1 เกมส์หรรษา
พ3.1 ม.1/1, นำควำมรู้กำรจัดกิจกรรมนันทนำกำร
โดยใช้ เกมส์เป็ นสื่อให้ นกั เรี ยนได้ ใช้
ม.1/3
ทักษะกำรเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนำไปสู่
ทักษะกำรเล่นกีฬำเทเบิลเทนนิส
ประเภทคู่

เวลา นา้ หนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
5
20

2

มวยตับจาก

พ3.1 ม.1/2 การเล่นกีฬาไทยของท้องถิ่นใช้เล่นใน
เทศกาลประเพณี กองข้าวของอาเภอ ศรี
ราชาจังหวัดชลบุรี

5

20

3

กีฬาสากล เทเบิลเท
นิส

พ3.1 ม.
1/1,1/2
พ3.2 ม.1/1,
ม.1/2,ม.
1/3, ม.1/4,
ม.1/5, ม.
1/6

10

30

20

70

ความรู ้และทักษะการเล่น กีฬาเทเบิล
เทนนิสประเภทคู่ นาไปสู่ การเล่นอย่า
สนุกสนานและการแข่งขันได้อย่าง
ถูกต้องตามกฏกติกาการแข่งขันประเภท
คู่

รวม คะแนนระหว่างภาคเรี ยน

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างภาคเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 70 : 10 : 20
คะแนนระหว่างภาคเรี ยน 70 คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค 10 คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค 20 คะแนน

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ปี การศึกษา 2552-2554
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1)
ปี การศึกษา 2552
รายวิชา

พ 31101 สุ ขศึกษาและพลศึกษา
พ 30201 พลศึกษาเพิ่มเติม

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2)
ปี การศึกษา 2552

หน่ วย
กิต

จานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์

0.5
0.5

1
1

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)
ปี การศึกษา 2553
รายวิชา

พ 32101 สุ ขศึกษาและพลศึกษา
พ 30203 พลศึกษาเพิ่มเติม

พ 33101 สุ ขศึกษาและพลศึกษา
พ 30205 พลศึกษาเพิ่มเติม

พ 31102 สุ ขศึกษาและพลศึกษา
พ 30202 พลศึกษาเพิ่มเติม

หน่ วย
กิต

จานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์

0.5
0.5

1
1

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2)
ปี การศึกษา 2553

หน่ วย
กิต

จานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์

0.5
0.5

1
1

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)
ปี การศึกษา 2554
รายวิชา

รายวิชา

รายวิชา

พ 32102 สุ ขศึกษาและพลศึกษา
พ 30204 พลศึกษาเพิ่มเติม

หน่ วย
กิต

จานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์

0.5
0.5

1
1

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2)
ปี การศึกษา 2554

หน่ วย
กิต

จานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์

0.5
0.5

1
1

รายวิชา

พ 33102 สุ ขศึกษาและพลศึกษา
พ 30206 พลศึกษาเพิ่มเติม

หน่ วย
กิต

จานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์

0.5
0.5

1
1

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชา สุ ขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ 31101 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 20 ชัว่ โมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ภาคเรี ยนที่ 1
ลาดับ ชื่ อหน่ วยการ
ที่
เรียนรู้
1 เห็นชีวิตชี้พฒั นา

มาตรฐาน
สาระสาคัญ
/ ตัวชี้วดั
พ1.1 ม.4/1 ร่ างกายมนุษย์มีกระบวนการสร้างเสริ ม
และดารงประสิ ทธิภาพการทางาน ของ
ระบบอวัยวะต่างๆ

เวลา นา้ หนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
10
30

2

สุ ขกายมีสุข

พ1.1 ม.4/2 วำงแผนและดูแลสุขภำพตำมภำวะกำร
เจริญเติบโต

5

15

3

สามัคคีดูดี

พ1.1 ม.4/2 กำรพัฒนำตนเองและบุคคลในครอบครัว

5

15

20

60

รวม คะแนนระหว่างภาคเรี ยน

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างภาคเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60 : 20 : 20
คะแนนระหว่างภาคเรี ยน 60 คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค 20 คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชา สุ ขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ 31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ลาดับ ชื่ อหน่ วยการ
ที่
เรียนรู้
1 ทางสู่ ความสุ ข

2

3

พัฒนาแบบไทย

ตัดความรุ นแรง

มาตรฐาน
สาระสาคัญ
เวลา นา้ หนัก
/ ตัวชี้วดั
(ชั่วโมง) คะแนน
พ2.1 ม.4/1 การดาเนิ นชีวติ อย่างมีคุณค่า มีความสุ ขกับ
10
30
เพื่อน ครอบครัว สังคมและวัฒนธรรมโดย
ยึดขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย
และรักความเป็ นไทย
พ2.1 ม.4/2 - ค่านิยมในเรื่ องเพศตามวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมอื่น ๆ
พ2.1 ม.4/3 - เลือกใช้ทกั ษะที่เหมาะสมในการป้ องกัน
ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่ องเพศและ
ครอบครัว

3

10

2

10

พ2.1 ม.4/4 วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่
อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรี ยน หรื อเยาวชนใน
ชุมชน และเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหา

5

10

20

60

รวม คะแนนระหว่างภาคเรี ยน

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างภาคเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60 : 20 : 20
คะแนนระหว่างภาคเรี ยน 60 คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค 20 คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชา สุ ขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ 30201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
ลาดับ ชื่ อหน่ วยการ
ที่
เรียนรู้
1 รู ้คุณกีฬา

2

เสน่ห์
วอลเล่ยบ์ อล

มาตรฐาน
สาระสาคัญ
/ ตัวชี้วดั
พ 3.1 ม.4/1 -เข้าใจความเป็ นมาของกีฬาวอลเล่ยบ์ อล
ม.4/3
ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาลัง
กายและเล่นกีฬาเป็ นประจา
-มีทกั ษะการบริ หารร่ างกาย การ
เคลื่อนไหวและการสร้างความคุน้ เคยกับ
ลูกวอลเล่ยบ์ อล
พ 3.1 ม.4/1 -ทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง สองมือบน
ม.4/2 , ม.4 การส่ งลูก การเล่นลูกตบ การสกัดกั้น
/3 ม.4/4 , -ตาแหน่งผูเ้ ล่นและการเล่นวอลเล่ยบ์ อล
ม.4/5
รวมคะแนนระหว่างภาคเรี ยน

เวลา นา้ หนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
10
30

10

30

20

60

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างภาคเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60 : 20 : 20
คะแนนระหว่างภาคเรี ยน 60 คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค 20 คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชา สุ ขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ 30202 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 20 ชัว่ โมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ภาคเรี ยนที่ 2
ลาดับ ชื่ อหน่ วยการ
ที่
เรียนรู้
1 ใช้กฏถูกกติกา

2

กีฬาสามัคคี

มาตรฐาน
สาระสาคัญ
เวลา นา้ หนัก
/ ตัวชี้วดั
(ชั่วโมง) คะแนน
พ 3.2ม.4/1 - กฎ กติกา ในการเล่นกีฬาวอลเล่ยบ์ อล
10
30
ม.4/2, ม.4/3 - สิ่ งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์
ม.4/4
- ผูต้ ดั สิ น ความรับผิดชอบและสัญญาณ
กติกา
- มารยาทในการเล่นวอลเล่ยบ์ อล
- มารยาทในการดูวอลเล่ยบ์ อล
พ 3.2ม.4/1 - แบ่งทีมแข่งขัน
ม.4/2, ม.4/3 - แข่งขันพบกันหมด
ม.4/4
- เป็ นผูต้ ดั สิ นผูก้ ากับเส้น
รวม คะแนนระหว่างภาคเรี ยน

10

30

20

60

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างภาคเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60 : 20 : 20
คะแนนระหว่างภาคเรี ยน 60 คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค 20 คะแนน

คาอธิบายรายวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุ ขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา พ 21101
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ภาคเรี ยนที่ 1

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ภาวะการเจริ ญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐาน และพัฒนาการของวัยรุ่ น วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
พัฒนาการทางเพศ
ดูแลรักษาระบบประสาท และ ระบบต่อมไร้ท่อ ทักษะการปฏิเสธการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
สามารถนาความรู ้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีค่านิยมที่เหมาะสม
โดยใช้ กระบวนการ สร้างความรู ้ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์และอธิ บาย การคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การ
ทางานเป็ นกลุ่ม การสร้างงานตามความถนัด ความสนใจ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การสื บค้นข้อมูล การ
อภิปรายและการสร้างเสริ มคุณลักษณะ อันพึงประสงค์
เพื่อให้ เกิด การพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู ้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
สุ ขภาพควบคู่ไปด้วยกัน
รหัสตัวชี้วดั พ 1.1 (ม. 1/1, ม. 1/2 , ม. 1/3 , ม. 1/4 )
พ 2.1 (ม. 1/1 , ม. 1/2 )
รวม 6 ตัวชี้วดั
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุ ขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา พ 21102
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 20 ชัว่ โมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
ภาคเรี ยนที่ 2

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ เกี่ยวกับ หลักการเลือกอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย รู ้วธิ ี
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ลักษณะสารเสพติดและวิธีการป้ องกันการติดสารเสพติด เลือกกินอาหารที่
เหมาะสม
กับวัยและควบคุม
น้ าหนักตนเองให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน แสดงวิธีการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย มีทกั ษะการชักชวนผูอ้ ื่น
ให้ลด ละเลิก สารเสพติด เพื่อนาความรู ้ไปในชีวติ ประจาวัน
โดยใช้ กระบวนการ สร้างความรู ้ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์และอธิ บาย การคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การ
ทางาน เป็ นกลุ่ม การสร้างงานตามความถนัด ความสนใจ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การสื บค้นข้อมูล การ
อภิปรายและการสร้างเสริ มคุณลักษณะ อันพึงประสงค์
เพื่อให้ เกิด การพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู ้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิ ยม และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
สุ ขภาพควบคู่ไปด้วยกัน
รหัสตัวชี้วดั พ 4.1 (ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3)
พ 5.1 (ม.1/1, ม.1/2, ,ม.1/3,ม.1/4)
รวม 7 ตัวชี้วดั
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พลศึกษา
รหัสวิชา พ 21101
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 20 ชัว่ โมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ภาคเรี ยนที่ 1
เพิ่มพูนความสามารถ ของตนเอง ตามหลักการเคลื่อนไหว เข้าใจและรู ้จกั การใช้ทกั ษะกลไกและ
ทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่ การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคลและทีม โดยใช้ทกั ษะ
พื้นฐานตามชนิดกีฬา ร่ วมกิจกรรมนันทนาการ และนาหลักความรู ้ที่ได้รับไปเชื่ อมโยงสัมพันธ์กบั วิชา
สร้างเสริ ม ปรับปรุ งสมรรถภาพทางกายมาใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิเห็นคุณค่าในการออกกาลังกาย นาไปใช้
ในชีวติ ประจาวันได้อย่างยัง่ ยืน
โดยใช้ กระบวนการ สร้างความรู ้ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์และอธิ บาย การคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การ
ทางานเป็ นกลุ่ม การสร้างงานตามความถนัด ความสนใจ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การสื บค้นข้อมูล การ
อภิปรายและการสร้างเสริ มคุณลักษณะ อันพึงประสงค์
เพื่อให้ เกิด ผูเ้ รี ยนใช้กิจกรรมการเคลื่ อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกมและกี ฬา เป็ น
เครื่ องมื อในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ
เพื่อสุ ขภาพและกีฬา
รหัสตัวชี้วดั พ 3.1 (ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, )
พ 3.2 (ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,ม.1/4 ,ม.1/5,ม.1/6)
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

รวม 9 ตัวชี้วดั

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา พ 21102
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 20 ชัว่ โมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ภาคเรี ยนที่ 2

ศึกษาวิเคราะห์ความสาคัญของการออกกาลังกาย การเล่นกีฬา รู ปแบบการเล่น ความแตกต่าง
ของวิธีการเล่น เลือกออกกาลังกาย และเล่นกีฬาตามความถนัด มีความสามารถประเมินการเล่นของ
ตนเอง และผูอ้ ื่น
ยอมรับและปฎิบตั ิตามกฏกติกา มีการวางแผน การออกกาลังกายการเล่นอย่างมีระบบ สร้างเสริ ม
ปรับปรุ งสมรรถภาพทางกาย ร่ วมมือในการเล่นกีฬาและการทางานเป็ นทีมอย่างสนุกสนานพร้อมทั้ง
เห็นความสาคัญในการเล่นกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านจนเป็ นวิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดี
โดยใช้ กระบวนการ สร้างความรู ้ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์และอธิ บาย การคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
การทางานเป็ นกลุ่ม การสร้างงานตามความถนัด ความสนใจ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การสื บค้นข้อมูล การ
อภิปรายและการสร้างเสริ มคุณลักษณะ อันพึงประสงค์
เพื่อให้ เกิด ผูเ้ รี ยนใช้กิจกรรมการเคลื่ อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกมและกี ฬา เป็ น
เครื่ องมื อในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ
เพื่อสุ ขภาพและกีฬา
รหัสตัวชี้วดั พ 3.1 (ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, )
พ 3.2 (ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,ม.1/4 ,ม.1/5,ม.1/6)
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

รวม 9 ตัวชี้วดั

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

รหัสวิชา พ 31101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1

ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างเสริ มและดารงประสิ ทธิ ภาพการทางานของระบบอวัยวะต่างๆ
ร่ วมกันวางแผนดูแลสุ ขภาพ ตามภาวะการเจริ ญเติบโต และการพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว ศึกษา วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรู ปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬาใช้
ทักษะความสามารถของตนเองในการเพิ่มศักยภาพของทีม ตลอดจนคานึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อผูอ้ ื่นและ
สังคมในการเล่นกีฬา
ใช้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และอภิปราย เพื่อให้เกิด ความรู ้ ความคิด
ความเข้าใจ มีทกั ษะสามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ และมีความสามารถในการตัดสิ นใจ เห็นคุณค่าของการ
นาความรู ้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม ดาเนินชีวติ
อย่างสันติสุข
เพื่อให้ เกิด การพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู ้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิ ยม และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
สุ ขภาพควบคู่ไปด้วยกัน
รหัสตัวชี้วดั
พ 1.1 ( ม.4/1,ม.4/2 )
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

รวม 2 ตัวชี้วดั

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาพลศึกษาเพิม่ เติม
รหัสวิชา พ 30201
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 20 ชัว่ โมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ภาคเรี ยนที่ 1
ศึกษาและปฏิบตั ิตามกาหนดสาระการเรี ยนรู ้ในเรื่ อง การเคลื่อนไหวรู ปแบบต่างๆ สามารถ
นาไปใช้ในการเล่นกีฬาไทยและสากล ประเภทบุคคล/คู่ กีฬาประเภททีม นาหลักการและรู ปแบบการ
เคลื่อนไหวไปสร้างสรรค์ และเป็ นแนวคิดของกิจกรรมนันทนาการได้
โดยใช้ ขบวนการกิจกรรมปฏิบตั ิ หลักการและรู ปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆ ในการเล่นกีฬา
วอลเล่ยบ์ อล
โดยใช้ทกั ษะกีฬาวอลเลย์บอล ได้แก่ การส่ งลูก การรับลูก การตั้งลูก การตบลูก เพื่อที่จะนาทักษะ
พื้นฐานนี้ไปใช้ในการเล่นทีม และการแข่งขัน
เพื่อให้ เกิด ความรู ้ ความเข้าใจ มีเจตคติ ตลอดจนมีทกั ษะปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การสร้างเสริ มและ
พัฒนา การเคลื่อนไหวแบบต่างๆ สามารถนาไปใช้ในกีฬาวอลเล่ยบ์ อลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
ร่ วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุ กสนานและปลอดภัย
รหัสตัวชี้วดั พ 3.1 (ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4 ,ม.4/5 )
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

รวม 5 ตัวชี้วดั

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาพลศึกษาเพิม่ เติม
รหัสวิชา พ 30202
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาและปฎิบตั ิตามกาหนดสาระการเรี ยนรู ้ ในเรื่ องการออกกาลังกายและเล่นกีฬาที่ชอบ การ
วางแผนกาหนดกิจกรรมการออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างเข้าใจ สิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่างๆในการเล่น
โดยใช้ ขบวนการ กิจกรรมทางกายด้วยการออกกาลังสร้างสมรรถภาพ ในการเล่นกีฬา
วอลเล่ยบ์ อลได้ ร่ วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนานและปลอดภัย ปฏิบตั ิได้ตามกฏกติกา อย่างมีบุคลิก
ที่ดี มีความสุ ข มีคุณค่า และมีความงามของกีฬา
เพื่อให้ เกิด น้ าใจนักกีฬามีจิตวิญญานในการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่ วมมือความรับผิดชอบ มี
การวางแผนในการออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างมีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชื่นชมในสุ นทรี ยภาพ
ของการกีฬา
รหัสตัวชี้วดั พ 3.2 (ม./1, ม.4/2, ม.4/3,ม.4/4 )
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

รวม 4 ตัวชี้วดั

