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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560

กลุ่มโรงเรียนวิทยาวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คานา
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้ขออนุญาตใช้กรอบโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
พุทธศักราช 2560 เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการจัดทารายละเอียดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และรายวิชาให้
สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในลักษณะเดียวกัน ใน
ฐานะที่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของประเทศ และมอบหมายให้อนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ
กลุ่ ม โรงเรี ย นวิท ยาศาสตร์ ภูมิ ภ าค ด าเนิ น การจัด ทาหลั กสู ต รรายวิช าแผนการจัดการเรี ยนรู้และแผนการ
ประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้ ฉบับย่ อ ให้ แล้วเสร็จและส่งมอบให้โ รงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทุกโรงเรียนนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเพื่อขอ
อนุมัติใช้หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
อนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้นากรอบโครงสร้างหลักสูตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มาจัดทารายละเอียดรายวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2
พร้ อมประชุม กาหนดกรอบคณะกรรมการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องแล้ ว มอบหมายให้ โ รงเรียนจุฬ าภร ณราช
วิ ท ยาลั ย ปทุ ม ธานี เป็ น เจ้ า ภาพจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าหลั ก สู ต รแผนจั ด การเรี ย นรู้ แ ละแผนการ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ฉบั บ ย่ อ ทุก รายวิ ช าของกลุ่ ม สาระการเรี ยนตามกรอบโครงสร้า งหลั ก สู ตร กาหนด
เมื่อวันที่ 17-79 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี สืบเนื่องจากหลายรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นวิชาใหม่กลุ่มโรงเรียนขาดผู้ทรงคุณวุฒิและครูผู้สอนขาด
ประสบการณ์ในการจัดทารายละเอียดอย่างเข้าใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จึงขอรับ
ความอนุ เคราะห์ จ าก ผศ.ดร.ยุ ว ดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้ อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุส รณ์ จัดผู้เชี่ยวชาญ
ช่ว ยเหลื อครู โ รงเรี ย นจุ ฬาภรณราชวิทยาลั ย ดาเนินการจนจัด ทาหลั กสู ตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ทุกรายวิชาจนแล้วเสร็จลุ ล่วงตามวัตถุประสงค์ทุก
ประการ
ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการด้านวิชาการ ในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ศูนย์บริหารโครงการฯสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ทุกโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาวิชา และคณะครูกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณลัย
ทุกสาขาวิชา ที่ได้ทุ่มเทเสียสละดาเนินการจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้
ฉบับย่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความเหมาะสมต่อการ
พัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้อย่างเต็มศักยภาพ ไว้ ณ โอกาสนี้
ด้วย
คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา1 พ30101
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์กระบวนการทางานตามหนาที่และการดารงประสิทธิภาพการทางานของระบบห่อหุ้มร่างกาย
ระบบกระดูก และระบบกลามเนื้อ การวางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัย
รุ น เหตุผลและความจาเปนตองปองกันโรค การมีส วนรวมในการสรางเสริมและพัฒนาสุขภาพของ บุคคล
บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบในการสรางเสริมสุ ข ภาพ การปองกันโรคความดั นโลหิ ตสู ง โรคหั ว ใจ และ
โรคมะเร็ง การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก ระบบการใชพลังงานของรางกายใน
รูปแบบตางๆ การประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเองโดยใชเครื่องมือการประเมินและทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายที่ถูกตอง การดูแลรักษาการบาดเจ็บจากการออกกาลังกายและเลนกีฬา การวางแผนและปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัวเพื่อน สังคมและวัฒนธรรมที่มีต อพฤติกรรมทางเพศ หลักวิทยาศาสตร
การเคลื่ อ นไหวและรู ป แบบการเคลื่ อ นไหวแบบต่ า งๆ น าไปประยุ ก ต ใชในการเลนกี ฬ า การสรางเสริ ม
สมรรถภาพทางกาย หลักการสาคัญในการออกกาลังกายและเลนกีฬา
มีความรูความเขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติและคานิยมที่ดีในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
มีกระบวนการสรางเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพการทางานของระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูก และระบบ
กลามเนื้อ มีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพและสมรรถภาพทางกายจนเปนกิจนิสัย
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ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหกระบวนการทางานของระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูก และระบบกลามเนื้อที่มีผล
ตอสุขภาพได
2. รูวิธีการดารงประสิทธิภาพการทางานของระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูกและระบบกลามเนื้อ
3. รูวิธีวางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวการณเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง
4. บอกคุณคาของการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองได
5. วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพฤติกรรมทางเพศ และการดาเนิน
ชีวิตได
6. เขาใจเหตุผลและความจาเปนที่ทุกคนตองปองกันโรค มีสวนรวมในการสรางเสริมและพัฒนาสุขภาพ
ของบุคคลในชุมชน
7. เขาใจบทบาทและความรับผิดชอบในการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง
8. วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆและนาไปใชในการเล่นกีฬา
9. ประยุกตความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
10. เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
11. เขาใจกระบวนการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกเพื่อดารงชีวิตอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข
12. รูวิธีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน
13. อธิบายหลักการสาคัญในการออกกาลังกายและเลนกีฬาได
14. บอกขั้นตอนในการออกกาลังกายและเลนกีฬาได
15. อธิบายระบบการใชพลังงานของรางกายในรูปแบบตางๆได
16. มีทักษะในการดูแลรักษาการบาดเจ็บจากการออกกาลังกายและเลนกีฬา
17. ประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเองโดยใชเครื่องมือการประเมินและทดสอบสมรรถภาพทาง
กายได
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3. โครงสร้างรายวิชา พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 (HPE30101 Health and Physical Educatio1)
3.1 กาหนดการสอนและและตัวชี้วัด
ชั่วโมงที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

1-5

ระบบร่างกาย
1. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา พ30101
2) ความสาคัญของการเรียนรายวิชา พ30101
2. ขั้นตอนการออกกาลังกาย
1) การอบอุ่นร่างกาย
2) กิจกรรมออกกาลังกาย
3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
3. กระบวนการสร้างเสริมและดารงประสิทธิภาพ

1. วิเคราะหกระบวนการทางานของระบบห่อหุ้ม
ร่างกาย ระบบกระดูก และระบบกลามเนื้อที่มีผล
ตอสุขภาพได
2. รูวิธีการดารงประสิทธิภาพการทางานของระบบ
ห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูกและระบบกลามเนื้อ

การทางานของระบบอวัยวะต่างๆ
1) ระบบห่อหุ้มร่างกาย
2) ระบบกระดูก
3) ระบบกล้ามเนื้อ
6

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

7-8

อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคมและ
วัฒนธรรมในการดาเนินชีวิตประจาวัน
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การบริหารจัดการชีวิตที่ยังยืน
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ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค

3. รูวิธีวางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวะการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง
4. บอกคุณคาของการวางแผนดูแลสุขภาพขอ
ตนเองได้
5.วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคมและ
วัฒนธรรมที่มีตอพฤติกรรมทางเพศ และการดาเนิน
ชีวิตได้
6. เขาใจเหตุผลและความจาเปนที่ทุกคนตอง ปอง
กันโรค มีสวนรวมในการสรางเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน
7. เขาใจบทบาทและความรับผิดชอบในการ สราง
เสริมสุขภาพและการปองกันโรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง

7

ชั่วโมงที่
11

12-13

14-15

16-17
18

19

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่น 8. วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
เคลือ่ นไหวรูปแบบตางๆและนาไปใชในการเล่นกีฬา
กีฬา
9. ประยุกตความคิดรวบยอดจากหลักการทาง
วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
10. เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
สมรรถภาพทางกลไก
11. เขาใจกระบวนการสรางเสริมสมรรถภาพทาง
กายและสมรรถภาพทางกลไกเพื่อดารงชีวิตอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข 12. รูวิธีการวางแผน
และปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพทางกลไก เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน
หลักในการออกกาลังกายและเล่นกีฬา

13. อธิบายหลักการสาคัญในการออกกาลังกาย
และเลนกีฬาได
14. บอกขั้นตอนในการออกกาลังกายและ
การเลนกีฬาได

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
การปูองกันและรักษาการดูแลรักษาการบาดเจ็บที่ 15. อธิบายระบบการใชพลังงานของรางกายใน
เกิดการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสร้าง
รูปแบบตางๆได้
เสริมสมรรถภาพทางกาย
16. มีทักษะในการดูแลรักษาการบาดเจ็บจากการ
ออกกาลังกายและการเลนกีฬา
ประเมินสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพทาง 17. ประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเองโดยใช
กาย
เครื่องมือการประเมินและทดสอบสมรรถภาพทาง
กายได้

20

ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
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3.2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่
1-5

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ระบบร่างกาย
1.ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
พ30101
2) ความสาคัญของการเรียนรายวิชา
พ30101
2. ขั้นตอนการออกกาลังกาย
1) การอบอุ่นร่างกาย
2) กิจกรรมออกกาลังกาย
3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
3. กระบวนการสร้างเสริมและดารง

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น
4. บทบาทสมมุติ
5.ประสบการณ์จริง
6. Learning

1.เอกสารประกอบการ
สอน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4.หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เน็ต

1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการเรียนรู้บันใด 5 ขั้น
4. บทบาทสมมุติ
5.ประสบการณ์จริง
6. Learning
1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการเรียนรู้บันใด 5 ขั้น
4. บทบาทสมมุติ
5.ประสบการณ์จริง
6. Learning

1.เอกสารประกอบการ
สอน
2.สื่อ ICT
3.หนังสือแบบเรียน
4.อินเตอร์เน็ต

ประสิทธิภาพการทางานของระบบ

6

7-8

อวัยวะต่างๆ
1) ระบบห่อหุ้มร่างกาย
2) ระบบกระดูก
3) ระบบกล้ามเนื้อ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
มนุษย์

อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม
และวัฒนธรรมในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน

1.เอกสาร
2.สื่อ ICT
3 หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
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ชั่วโมงที่
9

10
11

12-13

14-15

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
การบริหารจัดการชีวิตที่ยั่งยืน

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการเรียนรู้บันใด 5 ขั้น
4. บทบาทสมมุติ
5.ประสบการณ์จริง
6. Learning

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1.เอกสาร
2.สื่อ ICT
3,หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต

ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
1.เอกสารประกอบการ
วิทยาศาสตร์และทักษะการเคลื่อนไหว 1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
สอน
ในการเล่นกีฬา
3.วิธีสอนโดยกระบวนการสร้างความ 2. สื่อ ICT
ตระหนัก
3. หนังสือแบบเรียน
4.อินเตอร์เน็ต
1.เอกสารประกอบการ
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและ 1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
สอน
สมรรถภาพทางกลไก
3.วิธีสอนโดยกระบวนการสร้างความ 2.สื่อ ICT
ตระหนัก
3.หนังสือแบบเรียน
4.อินเตอร์เน็ต
๑. เอกสาร
๑. วิธีสอนแบบบรรยาย
หลักในการออกกาลังกายและการ
๒. วิธีสอนแบบสาธิตและ
ประกอบการ
เล่นกีฬา
ปฏิบัติ
สอน
๓. วิธีสอนโดยกระบวนการ
๒. สื่อ ICT
สร้างความตระหนัก
๓. หนังสือ
แบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

๑. วิธีสอนแบบบรรยาย
๒. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
๓. วิธสี อนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก

18

การปูองกันและรักษาการดูแล
รักษาการบาดเจ็บที่เกิดการออกกาลัง
กายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย

๑. วิธีสอนแบบบรรยาย
๒. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
๓. วิธสี อนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก

19

ประเมินสุขภาพและการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย

๑. วิธีสอนแบบบรรยาย
๒. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
๓. วิธสี อนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก

20

ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค

16-17

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
๒. สื่อ ICT
๓. หนังสือ
แบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
๑. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
๒. สื่อ ICT
๓. หนังสือ
แบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
๑. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
๒. สื่อ ICT
๓. หนังสือ
แบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้
ความรู้
(30คะแนน)

เจตคติ
(20คะแนน)

ทักษะ
(20คะแนน)

สมรรถภาพทางกาย
(20คะแนน)

K

A

P

PF

การสอบย่อย
ครั้งที1่
สอบกลางภาค

18

9

4

10

3

การสอบย่อย
ครั้งที2่
สอบปลายภาค

1

รวม

รายการ
ทดสอบ

รวม
(100คะแนน)

-

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
(10 คะแนน)
DC
4

2

-

-

15

7

8

18

6

40

1

1

6

2

-

10

30

20

20

20

10

100

หมายเหตุ
1. ด้านความรู้ เครื่องมือ ใบงาน/ข้อสอบ
2. ด้านเจคติ เครื่องมือ กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม
3. ด้านทักษะ เครื่องมือ ข้อทดสอบ/แบบสังเกต
4. ด้านสมรรถภาพทางกาย เครื่องมือ ข้อทดสอบ/ใบรับรองแพทย์
5. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เครื่องมือ กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม

35
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รายวิชา พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ( HPE 30101 Health and Physical Education 1)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 20 ชั่วโมง
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

คะแนน 100 คะแนน
น้าหนักคะแนน

ชั่วโมง

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

K

A

P

PF

DC

รวม

1

ระบบร่างกาย

พ1.1
ม4/1

5

4

2

1

-

1

8

2

การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์

พ1.1
ม4/2

1

4

2

1

-

1

8

3

อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน
สังคมและวัฒนธรรมในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน

พ2.1
ม4/1

2

5

2

1

-

พ4.1
ม4/1

1

5

3

1

-

4

การบริหารจัดการชีวิตที่ยั่งยืน
ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค

5

วิทยาศาสตร์และทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา

พ3.1
ม4/3, ม4/4

1

9

10

1

10

3

2

-

1
-

1

-

2

2

2

1

7

2

-

1

1

2

1

5

2

-

1

1

2

1

5

15

พ3.1
ม4/3, ม4/4

6

การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกลไก

7

พ3.1
หลักในการออกกาลังกายและ
ม4/3, ม4/4
การเล่นกีฬา

13

ลาดับที่

8

9

10

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ

น้าหนักคะแนน
ชั่วโมง

รวม

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

K

A

P

PF

DC

2

-

-

1

8

1

1

1

3

3

2

1

-

-

-

2

1

3

ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
รวมคะแนนตลอดภาคเรียน

1
-

1
30

1
20

6
20

2
20

10

10
100

รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

20

เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

การปูองกันและรักษาการดูแล
รักษาการบาดเจ็บที่เกิดการ
ออกกาลังกายและเล่นกีฬา
เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย
ประเมินสุขภาพและการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

พ3.1
ม4/3, ม4/4

พ3.1
ม4/3, ม4/4

พ3.1
ม4/3, ม4/4

1

10

10

14

4.1 ด้านความรู้ 30 คะแนน
ประเมินจากใบงานและการทดสอบ
4.2 ด้านเจตคติ 20 คะแนน
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้

รายการประเมิน

1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันหมั่นเพียรสนใจในการ
เรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
พลานามัย
3.7 รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัย
และอุบัติภัยต่าง ๆ

ดีเยี่ยม
(5คะแนน)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
(1
คะแนน)
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4.3 ด้านทักษะ 20 คะแนน
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้

รายการประเมิน

ทักษะด้านสุขศึกษา ( คะแนน)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2. ทักษะด้านกีฬา ( คะแนน)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ดีเยี่ยม
(5คะแนน)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
(1
คะแนน)
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4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย (ปฏิบัติ / แบบทดสอบ / การสังเกต) 20 คะแนน
การทดสอบประจาภาคเรียนที่ 1 / .................
รายการทดสอบ

1. น้าหนัก
2. 2.ส่วนสูง
3. 3.วัดไขมันใต้ผิวหนัง
3.1 แขนด้านใน
3.2 น่อง
4. ลุกนั่ง 60 วินาที
5. ดันพื้น 30 วินาที
6. 6. นั่งงอตัวไปข้างหน้า
8. 7. วิ่งทางไกล 1,600 เมตร

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 1
(Pre-test)

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 2
(Post –test)

หน่วย

กิโลกรัม
เซนติเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
ครั้ง
ครั้ง
เซนติเมตร
นาที:วินาที

ชื่ออาจารย์
ผู้ทดสอบ

17

4.5 แบบบันทึกพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (10 คะแนน)
การอบอุ่น

กิจกรรมการเรียนการสอน

เช็คเวลา

ระดับการประเมิน

ปลอดภั
ขนิยสัย
10.สุ

9.ความสนุกสนานและ

8.การควบคุมอารมณ์

7.ความเป็นผู้นา-ผู้ตาม

6.ความรับผิดชอบ

5.ความมีน้าใจนักกีฬา

4.ความมีระเบียบวินัย

เรียน

3.การตรงต่อเวลา

ชื่อ-สกุล

2.ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่

1. ความสนใจ-ตั้งใจปฏิบัติ

ร่างกาย

2 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี
1 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้
0 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับควรปรับปรุง
ลงชื่อ…………………………………..ครูผู้สอน
ผู้ประเมิน
วันที่….เดือน……………พ.ศ...............
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 พ30102
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการจัดการกับ อารมณ ความเครียด การพั ฒนาจิต และการฝกสติ การประเมิน ความเสี่ยง
ตอสุขภาพ แนวทางปองกันอันตรายและการปฐมพยาบาลจากการไดรับสารพิษ ไฟไหมน้าร้อนลวก การสูบบุหรี่
และการดื่มสุรา องคประกอบของกระบวนการทางสังคมและกระบวนการเพื่อสรางเสริมเขมแข็งทางสังคม ความ
ปลอดภัยในชุมชนสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีระหวางการเลนและการแขงขันกีฬากับผูอื่น
วิเคราะหอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพและการบริโภคหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและ
รูปแบบการเคลื่อนไหว การประยุกตหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวไปใชในทักษะการใชลูกบอลและการสราง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การใชความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมคุณคาของการออกกาลังกายและ
การเขารวมกิจกรรมกีฬาเกี่ยวกับทักษะการใชลูกบอล
รู เขาใจ อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่ส งผลตอสุ ขภาพและการบริโ ภค มีวิธีการจัดการกับอารมณและ
ความเครียดไดอยางเหมาะสมจนเปนผู มีบุคลิกภาพที่ดี นาหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการ
เคลื่อนไหวนาไปประยุกตไปใชในการออกกาลังกายและการเลนกีฬาไดหลากหลายประเภท แสดงออกถึงการมี
มารยาทในการดูการเลนการแขงขันกีฬาดวย ความมีน้าใจนักกีฬา มีสุนทรียภาพและแสดง ออกถึงความมีน้าใจ
นักกีฬามีเจตคติที่ดีต อการออกกาลังกายและการเลนกีฬายอมรับและเห็นคุณคาของประสบการณที่ไดรับจาก
กิจกรรมทางกายไปใชเปนแนวทางในการทางานและดาเนินชีวิตประจาวันอยางตอเนื่อง
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ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.

วิเคราะหอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการบริโภคได
รูวิธีการจัดการกับอารมณ ความเครียด การพัฒนาจิต และการฝกสติได
รูวิธีการออกกาลังกายและพักผอนไดอยางถูกตอง
เขาใจการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ และแสวงหาแนวทางปองกันอันตรายเพื่อความ ปลอดภัย
ในเรื่องการไดรับสารพิษ ไฟไหม น้าร้อนลวก การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา
5. เขาใจองคประกอบของกระบวนการทางสังคม
6. รูวิธีการใชกระบวนการทางสังคมเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชนเขมแข็ง
7. แสดงการปฐมพยาบาล การไดรับสารพิษ ไฟไหม น้าร้อนลวกไดอยางถูกตอง
8. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนาไปใชในทักษะการใชลูกบอล และสรางเสริม
สมรรถภาพทางกายได
9. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนาไปใชในกิจกรรมการใชลูกบอล และสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกายได
10. ประยุกตความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในกิจกรรมการใชลูกบอลได้
อยางมีประสิทธิภาพ
11. ใชความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คานึงถึงผลที่เกิดตอผูอื่นและสังคมได
12. เห็นคุณคาของการออกกาลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาประเภททักษะการใชลูกบอลได
13. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตางๆ ในระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับผูอื่น
และนาไปสรุปเปนแนวปฏิบัติและใชในชีวิตประจาวันอยางตอเนื่องได
14. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลน การแขงขันกีฬาดวยความมีน้าใจนักกีฬา และนาไปใช
ปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี
15. ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้าใจนักกีฬาของการออกกาลังกายและแล่นกีฬา
16. ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเปน แนวทางใน
การทางานและดาเนินชีวิตประจาวันได
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3. โครงสร้างรายวิชา พ30102สุขศึกษาและพลศึกษา2(HPE30102Health and Physical Education2)
3.1 กาหนดการสอนและและตัวชี้วัด
ชั่วโมงที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

1-2

อิทธพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการ
บริโภค
การจัดการอารมณ์ความเครียด การพัฒนาจิต
และการฝึกสมาธิ

1. วิเคราะหอิทธิพลของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับ
สุขภาพเพื่อการบริโภคได้
2. รู วิ ธีก ารจั ดการกับ อารมณ ความเครีย ด
การพัฒนาจิต และการฝกสติได
3. รู วิธีการออกกาลังกายและพักผอนไดอยาง
ถูกตอง
4. เขาใจการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ และ
แสวงหาแนวทางป องกั น อั น ตรายเพื่ อ ความ
ปลอดภั ย ในเรื่ อ งการได รั บ สารพิ ษ ไฟไหม
น้าร้อนลวก การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา
5. เขาใจองคประกอบของกระบวนการทางสังคม
6. รู วิธีการใชกระบวนการทางสังคมเพื่อสราง
เสริมความปลอดภัยในชุมชนเขมแข็ง

3-4

5-7

การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและแสวงหา
แนวทางปูองกันอันตราย วิธีการปฐมพยาบาล
เพื่อความปลอดภัยในเรื่องการได้รับสารพิษ ไฟ
ไหม้ น้าร้อนลวก การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา

8-9

กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน

10
11

ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
วิทยาศาสตร์และทักษะการเคลื่อนไหวในการ
เล่นกีฬา

12-13

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
และสมรรถภาพทางกลไก

7. แสดงการปฐมพยาบาล การไดรับสารพิษ
ไฟไหม น้าร้อนลวกไดอยางถูกตอง
8. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและ
นาไปใชในทักษะการใชลูกบอล และสรางเสริม
สมรรถภาพทางกายได
9. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนาไปใช
ในกิ จ กรรมการใช ลู ก บอล และสร างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายได
10. ประยุกตความคิดรวบยอดจากหลักการทาง
วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในกิจกรรมการใชลูก
บอลไดอยางมีประสิทธิภาพ
11. ใชความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของทีม คานึงถึงผลที่เกิดตอผูอื่นและสังคมได้
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ชั่วโมงที่
14-15

16-17
18

19

20

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
หลักในการออกกาลังกายและการ
เล่นกีฬา

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
12. เห็ นคุ ณคาของการออกกาลั งกายและการ
เขารวมกิ จ กรรมกี ฬาประเภททัก ษะการใชลู ก
บอลได
13. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา
กลวิธีต างๆ ในระหวางการเลน การแขงขันกีฬา
กับผู อื่นและนาไปสรุปเปนแนวปฏิบัติและใชใน
ชีวิตประจาวันอยางตอเนื่องได
ฝึกสมรรถภาพทางกาย
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
การปูองกันและรักษาการดูแลรักษาการบาดเจ็บ 14. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลน
ที่เกิดการออกกาลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้าง การแขงขันกีฬาดวยความมีน้าใจนักกีฬา และนา
เสริมสมรรถภาพทางกาย
ไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี
15. ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้าใจ
นักกีฬาของการออกกาลังกายและแล่นกีฬา
ประเมินสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพทาง 16. ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบกา
กาย
รณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเปน
แนวทางในการทางานและดาเนินชีวิตประจาวัน
ได้
ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
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3.2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

1-2

อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับ
สุขภาพเพื่อการบริโภค

3-4

การจัดการอารมณ์ความเครียด การ
พัฒนาจิตและการฝึกสมาธิ

5-7

การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
และแสวงหาแนวทางปูองกัน
อันตราย วิธีการปฐมพยาบาลเพื่อ
ความปลอดภัยในเรื่องการได้รับ
สารพิษ ไฟไหม้ น้าร้อนลวก การสูบ
บุหรี่และการดื่มสุรา
กระบวนการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน

8-9

10

ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค

11

วิทยาศาสตร์และทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการเรียนรู้บันใด 5 ขั้น
4. บทบาทสมมุติ
5.ประสบการณ์จริง
1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการเรียนรู้บันใด 5 ขั้น
4. บทบาทสมมุติ
5.ประสบการณ์จริง
1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการเรียนรู้บันใด 5 ขั้น
4. บทบาทสมมุติ
5.ประสบการณ์จริง
1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการเรียนรู้บันใด 5 ขั้น
4. บทบาทสมมุติ
5.ประสบการณ์จริง

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เน็ต
1.เอกสารประกอบการ
สอน
2.สื่อ ICT
3.หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต

1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3.วิธีสอนโดยกระบวนการสร้างความ
ตระหนัก

1.เอกสารประกอบการ
สอน
2.สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต

1.เอกสารประกอบการ
สอน
2.สื่อ ICT
3.หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
1.เอกสารประกอบการ
สอน
2.สื่อ ICT
3.หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
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ชั่วโมงที่
12-13

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทาง
กลไก

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก

14-15

หลักในการออกกาลังกายและเล่น
กีฬา

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก

16-17

ฝึกสมรรถภาพทางกาย

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก

18

การปูองกันและรักษาการดูแล
รักษาการบาดเจ็บที่เกิดการออก
กาลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก

19

ประเมินสุขภาพและการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
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วัดและประเมินผลปลายภาค

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
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๑. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
ความรู้
(35คะแนน)

เจตคติ
(25คะแนน)

ทักษะ
(20คะแนน)

สมรรถภาพทางกาย
(10คะแนน)

K

A

P

PF

การสอบย่อย
ครั้งที1่
สอบกลางภาค

18

9

4

10

3

การสอบย่อย
ครั้งที2่
สอบปลายภาค

1

รวม

รายการ
ทดสอบ

รวม
(100คะแนน)

-

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
(10 คะแนน)
DC
4

2

-

-

15

7

8

18

6

40

1

1

6

2

-

10

30

20

20

20

10

100

หมายเหตุ
1. ด้านความรู้ ใช้เครื่องมือ ใบงาน/ข้อสอบ
2. ด้านเจคติ ใช้เครื่องมือ กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม
3. ด้านทักษะ ใช้เครื่องมือ แบบทดสอบ/แบบสังเกต
4. ด้านสมรรถภาพทางกาย ใช้เครื่องมือ แบบทดสอบ/ใบรับรองแพทย์
5. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใช้เครื่องมือ กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม

35
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รายวิชา พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ( HPE 30102 Health and Physical Education 2)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 20 ชั่วโมง
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

คะแนน 100 คะแนน

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

ด้าน
K

น้าหนักคะแนน
ด้าน ด้าน ด้าน
A
P
PF

2

4

2

1

-

2

4

2

1

-

ชั่วโมง

ด้าน
DC

รวม

1

อิทธพลของสื่อโฆษณา
เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการ
บริโภค

พ4.1

2

การจัดการอารมณ์
ความเครียด การพัฒนาจิต
และการฝึกสมาธิ

พ2.1

3

การประเมินความเสี่ยงต่อ
สุขภาพและแสวงหาแนวทาง
ปูองกันอันตราย วิธีการปฐม พ5.1
พยาบาลเพื่อความปลอดภัย
ในเรื่องการได้รับสารพิษ ไฟ ม4/1, 4/7
ไหม้ น้าร้อนลวก การสูบบุหรี่
และการดื่มสุรา

3

5

2

1

-

1

9

4

กระบวนการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน

2

5

3

1

-

1

10

1

10

3

2

-

-

15

1

-

2

2

2

1

7

2

-

1

1

2

ม4/2

ม4/1

พ5.1
ม4/5

ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
5

6

วิทยาศาสตร์และทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา

พ3.1
ม4/1

การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง พ 3.1
กายเพื่อสุขภาพและ
ม4/4
สมรรถภาพทางกลไก

1

1

1

8

8

5
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ลาดับที่

7

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

น้าหนักคะแนน
ด้าน ด้าน
K
A

ด้าน
P

ด้าน
PF

ด้าน รวม
DC

2

-

1

1

2

1

5

2

-

-

1

8

1

10

1

1

3

3

2

มาตรฐานการ
ชั่วโมง
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

หลักในการออกกาลังกายและ พ 3.1
เล่นกีฬา
ม4/3 ม4/4
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

8

พ 3.1
ม4/3, ม4/4

9

10

การปูองกันและรักษาการดูแล
รักษาการบาดเจ็บที่เกิดการ
พ 3.1
ออกกาลังกายและเล่นกีฬา
เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทาง ม4/3,ม4/4
กาย
ประเมินสุขภาพและการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

พ 3.1
ม4/3,ม4/4

10
1

1

ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค

1

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน

-

รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

20

-

-

-

2

30

20

20

20

1

10

3

100
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4.1 ด้านความรู้ 30 คะแนน
ประเมินจากใบงานและการทดสอบ
4.2 ด้านเจตคติ 20 คะแนน
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้

รายการประเมิน
1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันหมั่นเพียรสนใจในการ
เรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
พลานามัย
3.7 รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัย
และอุบัติภัยต่าง ๆ

ดีเยี่ยม
(5คะแนน)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
(1 คะแนน)
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4.3 ด้านทักษะ 20

คะแนน

ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้

รายการประเมิน

ทักษะด้านสุขศึกษา ( คะแนน)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2. ทักษะด้านกีฬา ( คะแนน)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ดีเยี่ยม
(5คะแนน)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
(1
คะแนน)
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4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย (ปฏิบัติ / แบบทดสอบ / การสังเกต) 20 คะแนน
การทดสอบประจาภาคเรียนที่ 1 / .................
รายการทดสอบ

1. น้าหนัก
2. 2.ส่วนสูง
3. 3.วัดไขมันใต้ผิวหนัง
3.1 แขนด้านใน
3.2 น่อง
4. ลุกนั่ง 60 วินาที
5. ดันพื้น 30 วินาที
6. 6. นั่งงอตัวไปข้างหน้า
7. วิ่งอ้อมหลัก
8. 8. วิ่งทางไกล 1,600 เมตร

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 1
(Pre-test)

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 2
(Post –test)

หน่วย

กิโลกรัม
เซนติเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
ครั้ง
ครั้ง
เซนติเมตร
วินาที
นาที:วินาที

ชื่ออาจารย์
ผู้ทดสอบ
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4.5 แบบบันทึกพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (10 คะแนน)
การอบอุ่น

กิจกรรมการเรียนการสอน

เช็คเวลา

ระดับการประเมิน

ปลอดภั
ขนิยสัย
10.สุ

9.ความสนุกสนานและ

8.การควบคุมอารมณ์

7.ความเป็นผู้นา-ผู้ตาม

6.ความรับผิดชอบ

5.ความมีน้าใจนักกีฬา

4.ความมีระเบียบวินัย

3.การตรงต่อเวลา

เรียน

2.ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่ ชื่อ-สกุล

1. ความสนใจ-ตั้งใจปฏิบัติ

ร่างกาย

2 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี
1 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้
0 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับควรปรับปรุง
ลงชื่อ…………………………………..ครูผู้สอน
ผู้ประเมิน
วันที่….เดือน……………พ.ศ...............
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แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ( HPE30103 Health and Physical Education 3 )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
**********************************************************************************
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษากระบวนการทางานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
ที่มีผลต่อสุขภาพ เหตุผลและความจาเป็นของการปูองกันโรค การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพ
ของบุคคล บทบาทและความรับผิดชอบในการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ
โรคมะเร็ง กระบวนการสร้างเสริมประสิทธิภาพการทางานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อย
อาหารและระบบขับถ่าย การปูองกันและหลีกเลี่ยงความรุนแรง
วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวนาไปประยุกตใช้ในศิลปะการต่อสู้
ปูองกันตัว
รู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าการวางแผนดูแลสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว มีเจตคติและค่านิยมที่ดีต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่น
กีฬาอย่างเคร่งครัด มีสุนทรียภาพในการชมและแสดงความมีน้าใจนักกีฬาระหว่างออกกาลังกายหรือการเล่น
กี ฬ า เห็ น คุ ณ ค่ า ของการน าประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากกิ จ กรรมทางกายไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน
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2. ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหกระบวนการทางานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหารและระบบ
ขับถ่ายที่มีผลตอสุขภาพ
2. รูวิธีการดารงประสิทธิภาพการทางานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร
และระบบขับถ่าย
3. รูวิธีการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
4. เห็นคุณคาของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
5. รูวิธีการสรางเสริมสัมพันธภาพที่ดีตอกันระหวางบุคคล ครอบครัวและสังคม
6. เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบในการสร้างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและโรคมะเร็ง
7. วิเคราะห์รูปแบบและหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนาไปใชในศิลปะการตอสูปองกันตัว
และการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายได
8. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได
9. เห็นคุณคาของการออกกาลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาประเภทศิลปะ ตอสูปองกันตัวได
10. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลนกีฬาอยางเครงครัด
11. มีเจตคติและค่านิยมที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้าใจนักกีฬาของการออกกาลัง
กายและการเลนกีฬา
12. ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป็นแนวทาง
ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
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3. โครงสร้างรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 3 พ30103
(HPE30103 Health and Physical Education3 )
3.1 กาหนดการสอนและและตัวชี้วัด
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

1

1. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพ30103
2) ความสาคัญของการเรียนรายวิชาพ30103
2. ขั้นตอนการออกกาลังกาย
1) การอบอุ่นร่างกาย
2) กิจกรรมออกกาลังกาย
3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

1. บอกองค์ประกอบสาระและมาตรฐานของการ
เรียน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ ความส าคัญของสาระ
การเรียนรู้ได้
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งการเรียนรู้ที่
สนั บสนุน การเรี ย นรู้ ของกลุ่ มสาระสุ ข ศึ กษาและ
พลศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
5. ปฏิบัติตามขั้นตอนการออกกาลังกายได้
6. บอกประโยชน์ของการปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ออกกาลังกายได้อย่างน้อย 2 ข้อ

2-5

3. กระบวนการสร้างเสริมและดารงประสิทธิภาพ 7. วิเคราะหกระบวนการทางานของระบบไหลเวียน
เลื อ ด ระบบหายใจ ระบบย่ อยอาหารและระบบ
การทางานของระบบอวัยวะต่างๆ
ขับถ่ายที่มีผลตอสุขภาพ
- ระบบหายใจ
8. รูวิธีการดารงประสิทธิภาพการทางานของระบบ
- ระบบไหลเวียนเลือด
ไหลเวี ย นเลื อ ด ระบบหายใจ ระบบย อยอาหาร
- ระบบย่อยอาหาร
และระบบขับถ่าย
- ระบบขับถ่าย
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
9. รู วิ ธี ก ารวางแผนดู แ ลสุ ข ภาพของบุ ค คลใน
ครอบครัว
10. เห็ นคุณคาของการวางแผนดูแลสุขภาพของ
บุคคลในครอบครัว
11. รู วิ ธี ก ารสร างเสริ ม สั ม พั น ธภาพที่ ดี ต อกั น
ระหวางบุคคล ครอบครัวและสังคม
12. เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบในการสร้าง
เสริมสุขภาพและการปูองกันโรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและโรคมะเร็ง

6-7

4. การวางแผนดูแลสุขภาพและการสร้างเสริม
สัมพันธภาพของตนเองครอบครัว

8-9

5. การปูองกันโรคต่างๆ
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคหัวใจ
- โรคมะเร็ง
การประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
13. วิเคราะห์ รูปแบบและหลั กวิทยาศาสตรการ
6. ศิลปะการต่อสู้ปูองกันตัว
เคลื่อนไหวและนาไปใชในศิลปะการตอสู้ ปองกัน
ตัวและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายได
14. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได
15. เห็ น คุ ณ คาของการออกก าลั ง กายและการ
เขารวมกิจกรรมกีฬาประเภทศิลปะตอสูปองกันตัว
ได
16. เคารพสิ ท ธิ แ ละปฏิ บั ติ ต ามกฎ กติ ก า การ
7. สิทธิ กฎ กติกาของการต่อสู้และปูองกันตัว
เลนกีฬาอยางเครงครัด
17. มีเจตคติและค่านิยมที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพ
8. การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
และแสดงความมีน้าใจนักกีฬาของการออกกาลั ง
กายและการเลนกีฬา
18. ยอมรับและเห็ นคุณคาของการนาประสบกา
รณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป็นแนวทาง
ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้

10
11-15

16
17-19

20

สอบปลายภาคเรียน
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3.2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
1. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
พ30103
2) ความสาคัญของการเรียนรายวิชา 4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
พ30103
6. วิธีสอนแบบ QSCCS
2. ขั้นตอนการออกกาลังกาย
1) การอบอุ่นร่างกาย
2) กิจกรรมออกกาลังกาย
3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

2-5

3. กระบวนการสร้างเสริมและดารง
ประสิทธิภาพการทางานของระบบ
อวัยวะต่างๆ
- ระบบหายใจ
- ระบบไหลเวียนเลือด

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เน็ต
6. ใบงาน

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เน็ต
6. ใบงาน

- ระบบย่อยอาหาร
- ระบบขับถ่าย

6-7

4. การวางแผนดูแลสุขภาพและการ
สร้างเสริมสัมพันธภาพของตนเอง
ครอบครัว
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สัปดาห์ที่
8-9

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
5. การปูองกันโรคต่างๆ
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคหัวใจ
- โรคมะเร็ง

10
11-15

การประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
6. ศิลปะการต่อสู้ปูองกันตัว

16

7. สิทธิ กฎ กติกาของการต่อสู้และ
ปูองกันตัว

17-19

20

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS
8. การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา 1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS
การประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
ทดสอบ
การสอบย่อย
ครั้งที่ 1
การประเมินผล
การเรียนรู้
กลางภาค
การสอบย่อย
ครั้งที่ 2
การประเมินผล
การเรียนรู้
ปลายภาค
รวม

ความรู้
เจตคติ
ทักษะ
สมรรถภาพทางกาย
(20คะแนน)
(30คะแนน) (20คะแนน) (20คะแนน)

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
(10 คะแนน)

รวม
(100คะแนน)

35

12

10

4

5

4

10

2

3

-

-

7

7

8

12

6

40

1

1

5

3

-

10

30

20

20

20

10

หมายเหตุ
1. ด้านความรู้ ใช้เครื่องมือ ใบงาน/ข้อสอบ
2. ด้านเจคติ ใช้เครื่องมือ กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม
3. ด้านทักษะ ใช้เครื่องมือ แบบทดสอบ/แบบสังเกต
4. ด้านสมรรถภาพทางกาย ใช้เครื่องมือ แบบทดสอบ/ใบรับรองแพทย์
5. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใช้เครื่องมือ กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม

15

100
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รายวิชา พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
(HPE30103 Health and Physical Education3 )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 20 ชั่วโมง คะแนน 100 คะแนน

ลาดับ
ที่

1

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
กระบวนการสร้างเสริมและดารง
ประสิทธิภาพการทางานของระบบ
อวัยวะต่างๆ

3

การเรียนรู้/ ชั่วโมง ด้าน
K
ตัวชี้วัด

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

A

P

PF

DC

รวม

พ 1.1
ม5/1,ม5/2

4

6

2

1

1

2

12

พ 2.1
ม5/3,
ม5/4,ม5/5

2

1

5

1

2

1

10

พ 4.1
ม5/1,ม5/3

2

5

3

2

2

1

13

1

10

2

3

-

-

15

5

3

3

3

4

3

16

1

2

2

2

1

1

8

3

2

2

3

7

1

1

1

5

3

-

10

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน

-

30

20

20

20

10

100

รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

20

การวางแผนดูแลสุขภาพและการ
2

น้าหนักคะแนน

มาตรฐาน

สร้างเสริมสัมพันธภาพของตนเอง
ครอบครัว
การปูองกันโรคต่างๆ

การประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
พ 3.1
ม5/1,
ม5/2,ม5/3
พ 3.2
สิทธิ กฎ กติกาของการต่อสู้และ
ม5/3,
ปูองกันตัว
ม5/4,ม5/5
พ 3.2
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
ม5/1,ม5/2
การประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
ศิลปะการต่อสู้ปูองกันตัว
4

5
6

2

16

39

4.1 ด้านความรู้ (30 คะแนน)
- ประเมินจากใบงานและการทดสอบ
4.2 ด้านเจตคติ (20 คะแนน)
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้

รายการประเมิน

1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันหมั่นเพียรสนใจในการ
เรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
พลานามัย
3.7 รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัย
และอุบัติภัยต่าง ๆ

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
(1
คะแนน)

40

4.3 ด้านทักษะ (20 คะแนน)
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้

รายการประเมิน

ทักษะด้านสุขศึกษา
1.1 ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ
1.2 ทักษะการต่อรอง
1.3 ทักษะการปฏิเสธ
1.4 ทักษะการคิดวิเคราะห์
1.5 ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ฯลฯ
2. ทักษะด้านกีฬา
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
(1
คะแนน)
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4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย (ปฏิบัติ / แบบทดสอบ / การสังเกต) (20 คะแนน)
รายการทดสอบ

1. น้าหนัก
2. 2. ส่วนสูง
3. 3.วัดไขมันใต้ผิวหนัง
3.1 ต้นแขนด้านนอก
3.2 น่องด้านใน
4. ลุกนั่ง 60 วินาที
5. ดันพื้น 30 วินาที
6. 6. นั่งงอตัวไปข้างหน้า
7. วิ่งอ้อมหลัก
8. 8. วิ่งทางไกล 1,600 เมตร

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 1
(Pre-test)

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 2
(Post –test)

หน่วย

กิโลกรัม
เซนติเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
ครั้ง
ครั้ง
เซนติเมตร
วินาที
นาที:วินาที

ชื่ออาจารย์
ผู้ทดสอบ
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4.5 แบบบันทึกพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (10 คะแนน)
การอบอุ่น

กิจกรรมการเรียนการสอน

เช็คเวลา

ระดับการประเมิน

2 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี
1 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้
0 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับควรปรับปรุง

ปลอดภั
ขนิยสัย
10.สุ

9.ความสนุกสนานและ

8.การควบคุมอารมณ์

7.ความเป็นผู้นา-ผู้ตาม

6.ความรับผิดชอบ

5.ความมีน้าใจนักกีฬา

4.ความมีระเบียบวินัย

เรียน

3.การตรงต่อเวลา

ชื่อ-สกุล

2.ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่

1. ความสนใจ-ตั้งใจปฏิบัติ

ร่างกาย
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 (HPE30104 Health and Physical Education 4)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
******************************************************************************
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพื่อกาหนดวิธีการลดความเสี่ยง การสรางเสริมสุขภาพของตนเอง
ชุมชนและสังคมดวยภูมิปญญาไทย ความรับผิดชอบของบุคคลตอสิ่งแวดลอมในชุมชนตนเอง แนวทางการปอง
กันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน วิธีประเมินและกระบวนการในการจัดการกับอารมณและความเครียด
และนาไปใชวางแผนปรับปรุงตนเอง ระบบบริการสุขภาพของประเทศ แนวทางการปองกันแกไข ปญหา
สาธารณสุ ข ที่ ส าคั ญ ของประเทศ หลั ก การปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ ความปลอดภั ย จากอุ บั ติ ภั ย และภั ย สาธารณะ
กระบวนการทางประชาสังคมสรางเสริมความปลอดภัยใหชุมชนเขมแข็ง แนวทางการแกไขปญหาเมื่อเกิดการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและความรุนแรง
ฝกปฏิ บั ติ กิจ กรรมการออกก าลั งกายและกิจ กรรมนั นทนาการประเภทต างๆ การปฐมพยาบาล
กระดูกหัก ขอเคลื่อน การเขาเฝอกชั่วคราว
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวนาไปประยุกตใชในการ ละเลน
กีฬาพื้นบานและกีฬาไทย การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเอง
รู้ เขาใจ มีเจตคติและคานิยมที่ดีต่อการปฏิบัติด านสุขภาพและสมรรถภาพทางกายจนเปนกิจนิสัย
เห็นคุณคาของการออกกาลั งกายและการเขารวมกิจกรรมการละเลนกีฬาพื้นบานและกีฬาไทย ชื่นชมใน
สุนทรียภาพและแสดงความมีน้าใจนักกีฬาของการออกกาลังกายและการเลนกีฬา เคารพสิทธิและปฏิบัติตาม
กฎ กติกาการเลนกีฬา ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป
นแนวทางในการทางานและดาเนินชีวิตประจาวัน
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2. ตัวชี้วัด
1. ประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพื่อกาหนดวิธีการลดความเสี่ยงและการสรางเสริมสุขภาพของตนเอง
ชุมชนและสังคมดวยภูมิปญญาไทย
2. แสดงความรับผิดชอบของบุคคลตอสิ่งแวดลอมในชุมชน ตลอดจนรูแนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน
3. รู เขาใจ วิธีการประเมินกระบวนการในการจัดการกับอารมณและความเครียด
4. ปฏิบัติกิจกรรมการออกกาลังกาย การพักผอนและกิจกรรมนันทนาการประเภทตางๆ ไดอยางถูกตอง
5. เขาใจระบบบริการสุขภาพของประเทศ และรูแนวทางการปองกันแกไขปญหาสาธารณสุขที่สาคัญของ
ประเทศได
6. รู เขาใจ หลักการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติภัยและภัยสาธารณะ
7. รูวิธีการปองกันอุบัติเหตุจากการจราจร ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยงและความปลอดภัยในการขับขี่และ
การเดินทางได
8. ใชกระบวนการทางประชาสังคมสรางเสริมความปลอดภัยใหชุมชนเขมแข็ง
9. รูปญหาและแนวทางการแกไขปญหาเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และความรุนแรง
10. แสดงวิธีการปฐมพยาบาลกระดูกหัก ขอเคลื่อน การเขาเฝอกชั่วคราวไดอยางถูกตอง
11. วิเคราะหรูปแบบและหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนาไปใชในการละเลนกีฬาพื้นบานและกีฬา
ไทยและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายได
12. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได
13. เห็นคุณคาของการออกกาลังกายและการเขารวมกิจกรรมการละเลนกีฬาพื้นบานและกีฬาไทย
14. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลนกีฬาอยางเครงครัด
15. ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้าใจนักกีฬาของการออกกาลังกายและการเลนกีฬา
16. ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป็นแนวทางใน
การทางานและดาเนินชีวิตประจาวัน
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3.

โครงสร้างรายวิชา พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 (HPE30104 Health and Physical

Education4 )
3.1 กาหนดการสอนและและตัวชี้วัด
สัปดาห์ที่
1

2

3

4
5

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
1.ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
พ30104
2) ความสาคัญของการเรียนรายวิชา
พ30104
3) ประวัติและความเป็นมาของกีฬาไทย/
กีฬาสากล
2. ขั้นตอนการออกกาลังกาย
1) การอบอุ่นร่างกาย
2) กิจกรรมออกกาลังกาย
3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

3. การประเมินสุขภาพ/การลดความเสี่ยง

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
1. บอกองค์ ป ระกอบสาระและมาตรฐานของ
การเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ความสาคัญของสาระการ
เรียนรู้ได้
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งการเรียนรู้
ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
5. บอกประวัติ และความเป็นมาของกีฬาไทย/
กีฬาสากลได้
6. ปฏิบัติตามขั้นตอนการออกกาลังกายได้
7. บอกประโยชน์ของการปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ออกกาลังกายได้

8. ประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพื่อกาหนดวิธีการ
ลดความเสี่ ย งและการสร างเสริ ม สุ ข ภาพของ
ตนเอง ชุมชนและสังคมดวยภูมิปญญาไทย
4. การปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใน 9. แสดงความรับผิดชอบของบุคคล ตอสิ่งแวดล
ชุมชน
อมในชุมชน ตลอดจนรู แนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน
5. การจัดการอารมณ์และความเครียด
10. รู เขาใจ วิธีการประเมินกระบวนการในการ
จัดการกับอารมณและความเครียด
6. ระบบบริการสุขภาพ
11. เขาใจระบบบริการสุขภาพของประเทศ และ
รู แนวทางการปองกันแกไขปญหาสาธารณสุขที่
สาคัญของประเทศได
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สัปดาห์ที่
6

7-9
10
11-17

18
19

20

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
7. อุบัติภัยและภัยสาธารณะ

8. การปฐมพยาบาล
การประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
9. กีฬาพื้นบ้านและกีฬาไทย
10. การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
12. รู เข าใจ หลั ก การปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ ความ
ปลอดภัยจากอุบัติภัยและภัยสาธารณะ
13. รู วิ ธี ก ารป องกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการจราจร
ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยงและความปลอดภัยใน
การขับขี่และการเดินทางได
14. ใชกระบวนการทางประชาสังคมสรางเสริม
ความปลอดภัยใหชุมชน เขมแข็ง
15. รู ป ญหาและแนวทางการแกไข ปญหาเมื่อ
เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และความรุนแรง
16. แสดงวิ ธี ก ารปฐมพยาบาลกระดู ก หั ก
ขอเคลื่อน การเขาเฝอกชั่วคราวไดอยางถูกตอง

17. วิเคราะหรูปแบบและหลักวิทยาศาสตรการ
เคลื่อนไหวและนาไปใชในการละเลนกีฬาพื้นบาน
และกีฬาไทยและการสรางเสริมสมรรถภาพทาง
กายได
18. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได
19. เห็ นคุณคาของการออกกาลั งกายและการ
เขารวมกิจกรรมการละเลนกีฬาพื้นบานและกีฬา
ไทย
11. สิทธิ กฎ กติกา กีฬาพื้นบ้านและกีฬาไทย 20. เคารพสิ ท ธิและปฏิบั ติตามกฎ กติกา การ
เลนกีฬาอยางเครงครัด
12. การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
21. ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้าใจ
นักกีฬาของการออกกาลังกายและการเลนกีฬา
22. ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบกา
รณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป็นแนวทาง
ใน การทางานและดาเนินชีวิตประจาวัน
การประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
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3.2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1

1.ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
1) แผนการจั ด การเรี ย นรู้
รายวิชา พ30104
2) ความส าคั ญ ของการเรี ย น
รายวิชา พ30104
3) ประวัติและความเป็นมาของ
กีฬาไทย/กีฬาสากล
2. ขั้นตอนการออกกาลังกาย
1) การอบอุ่นร่างกาย
2) กิจกรรมออกกาลังกาย
3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน

2

3. การประเมินสุขภาพ/การลด
ความเสี่ยง

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน

3

4. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

4

5. การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

5

6. ระบบบริการสุขภาพ

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

6

7. อุบัติภัยและภัยสาธารณะ

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

7-9

8. การปฐมพยาบาล

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน
1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน
1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน
1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน
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สัปดาห์ที่
10
11-17

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้
กลางภาค
9. กีฬาพื้นบ้านและกีฬาไทย
10. การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

18

11. สิทธิ กฎ กติกา กีฬาพื้นบ้าน
และกีฬาไทย

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

19

12. การออกกาลังกายและการเล่น 1. วิธีสอนแบบบรรยาย
กีฬา
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/ปฏิบัติ
5. วิธีสอนแบบ Active Learning
6. วิธีสอนแบบ QSCCS

20

การประเมินผลการเรียนรู้
ปลายภาค

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน
1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน
1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. อินเตอร์เนต
6. ใบงาน
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
ทดสอบ

การสอบย่อย
ครั้งที1่
การประเมินผล
การเรียนรู้
กลางภาค
การสอบย่อย
ครั้งที2่
การประเมินผล
การเรียนรู้
ปลายภาค
รวม

ความรู้
(30คะแนน)

เจตคติ
(20คะแนน)

ทักษะ
(20คะแนน)

สมรรถภาพทางกาย
(20คะแนน)

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
(10 คะแนน)

รวม
(100คะแนน)

11

10

4

5

5

35

10

2

3

-

-

15

8

7

8

12

5

40

1

1

5

3

-

10

30

20

20

20

10

100

หมายเหตุ
1. ด้านความรู้ ใช้เครื่องมือ ใบงาน/ข้อสอบ
2. ด้านเจคติ ใช้เครื่องมือ กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม
3. ด้านทักษะ ใช้เครื่องมือ แบบทดสอบ/แบบสังเกต
4. ด้านสมรรถภาพทางกาย ใช้เครื่องมือ แบบทดสอบ/ใบรับรองแพทย์
5. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใช้เครื่องมือ กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม
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รายวิชา พ 30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
( HPE30104 Health and Physical Education 4)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 20 ชั่วโมง คะแนน 100 คะแนน

ลา
ดับที่
1
2
3
4
5
6

7
8
9

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน
การเรียนรู้/ ชั่วโมง ด้าน
K
ตัวชี้วัด

การประเมินสุขภาพ/การลด
พ 4.1
ความเสี่ยง
ม5/1,ม5/2
การปูองกันและแก้ไขปัญหา
พ 4.1
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ม5/5
การจัดการอารมณ์และความเครียด
พ 4.1
ม5/3
ระบบบริการสุขภาพ
พ 4.1
ม5/5
อุบัติภัยและภัยสาธารณะ
พ 4.1
ม5/6
การปฐมพยาบาล
พ 4.1
ม5/7
การประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
กีฬาพื้นบ้านและกีฬาไทย
พ 3.1
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ม5/1,ม5/2
สิทธิ กฎ กติกา กีฬาพื้นบ้านและ
พ 3.2
กีฬาไทย
ม5/3
พ 3.2
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
ม5/4
กาประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
รวมคะแนนตลอดภาคเรียน
รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

น้าหนักคะแนน
ด้าน ด้าน ด้าน
A
P
PF

ด้าน
DC

รวม

1

2

1

-

-

-

3

1

2

2

-

-

1

5

1

2

2

1

2

1

8

1

1

1

-

-

1

3

1

2

1

1

1

1

6

3

2

3

2

2

1

10

1

10

2

3

-

-

15

7

4

3

3

4

2

16

1

2

2

2

1

1

8

1

2

2

3

7

2

16

1

1
30

1
20

5
20

3
20

10

10
100

20
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4.1 ด้านความรู้

(30 คะแนน)

- ประเมินจากใบงานและการทดสอบ
4.2 ด้านเจตคติ (20 คะแนน)

รายการประเมิน
1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันหมั่นเพียรสนใจในการเรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมพลานามัย
3.7 รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัยและ
อุบัติภัยต่าง ๆ

ดีเยี่ยม
(5
คะแนน)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต้อง
(4
(3
(2
ปรับปรุง
คะแนน) คะแนน) คะแนน) (1 คะแนน)
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4.3 ด้านทักษะ

(20 คะแนน)

ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้
รายการประเมิน
1. ทักษะด้านสุขศึกษา
1.1 การประเมินสุขภาพ
1.2 การปฐมพยาบาล
1.3
2. ทักษะด้านกีฬา
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ดีเยี่ยม
ดีมาก
(5คะแนน) (4คะแนน)

ผลการประเมิน
ดี
ปานกลาง
(3คะแนน) (2คะแนน)

ต้องปรับปรุง
(1คะแนน)
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4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย (ปฏิบัติ / แบบทดสอบ / การสังเกต) (20 คะแนน)
รายการทดสอบ

1. น้าหนัก
2. 2.ส่วนสูง
3. 3.วัดไขมันใต้ผิวหนัง
3.1 แขนด้านใน
3.2 น่อง
4. ลุกนั่ง 60 วินาที
5. ดันพื้น 30 วินาที
6. 6. นั่งงอตัวไปข้างหน้า
7. วิ่งอ้อมหลัก
8. 8. วิ่งทางไกล 1,600 เมตร

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 1
(Pre-test)

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 2
(Post –test)

หน่วย

กิโลกรัม
เซนติเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
ครั้ง
ครั้ง
เซนติเมตร
วินาที
นาที:วินาที

ชื่ออาจารย์
ผู้ทดสอบ
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4.5 แบบบันทึกพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (10 คะแนน)

ระดับการประเมิน

2 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี
1 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้
0 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับควรปรับปรุง

ปลอดภั
10.สุขนิยสัย

เช็ค
เวลาเรียน

9.ความสนุกสนานและ

8.การควบคุมอารมณ์

7.ความเป็นผู้นา-ผู้ตาม

6.ความรับผิดชอบ

5.ความมีน้าใจนักกีฬา

4.ความมีระเบียบวินัย

กิจกรรมการเรียนการสอน

3.การตรงต่อเวลา

ชื่อ-สกุล

2.ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่

1. ความสนใจ-ตั้งใจปฏิบัติ

การอบอุ่น
ร่างกาย
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 ( HPE30105 Health and Physical Education 5 )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 1 ชม./สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
**********************************************************************************
คาอธิบายรายวิชา
วิเคราะหกระบวนการทางานของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ ที่มีผลตอสุขภาพ
การดารงประสิทธิภาพการทางานของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ การวางแผนดูแล
สุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม ปจจัยเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ์ แนวทางปองกันความรุนแรง
ระหวางบุคคล ความแตกต่างระหว่างความรู้สึกนึกคิดเรื่องของเพศชายและเพศหญิง รูปแบบและขอบเขตของ
ความสัมพันธ์แบบเพื่อนสนิท แบบคู่รัก การวางแผนชีวิตและการสร้างสัมพันธภาพครอบครัว กลวิธีการหา
แนวรวมในการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและการปองกันโรคของในชุมชนดวยภูมิปญญาไทย
วิเคราะห์ และประยุ กต์ ห ลั กวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในทักษะการใชแร็กเกต สิ ทธิ กฎ กติกา
กลวิธีตางๆในระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับผูอื่น
รู เขาใจ ในเรื่องระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ นามาใชวางแผนดูแลสุขภาพของ
บุคคลในครอบครัว มีค านิยมที่ดีในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในสังคม มีทักษะในการใชแร็กเกตสาหรับการ
ประกอบกิจกรรมทางกาย แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลน การแขงขันกีฬาดวยความมีน้าใจ
นักกีฬา นาไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี ใชความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม
ดูกีฬาดวยความชื่นชมและมีสุนทรียภาพ ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรม
ทางกายไปใชเปนแนวทางในการทางานและดาเนินชีวิตประจาวัน
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ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหกระบวนการทางานและความผิดปกติของระบบประสาท ระบบตอมไรทอและ
ระบบสืบพันธุที่มีตอสุขภาพ
2. รู้วิธีการดารงประสิทธิภาพการทางานของระบบประสาท ระบบตอมไรทอและระบบสืบพันธุ
3. รูวิธีการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม
4. บอกคุณคาของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม
5. วิเคราะหปจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีตอการมีเพศสัมพันธและความรุนแรงของคนไทยและเสนอ
แนวทางปองกันได
6. เขาใจความแตกตางระหวางความรูสึกนึกคิดเรื่องของเพศชายและเพศหญิงที่ถูกตอง
7. เขาใจรูปแบบและขอบเขตของความสัมพันธแบบเพื่อนสนิทและแบบคูรักที่ถูกตอง
8. มีคานิยมที่ดีในเรื่องการเลือกปฏิบัติตนตามคานิยมที่เหมาะสมในสังคม
9. รูวิธีการวางแผนชีวิตและการสรางสัมพันธภาพครอบครัว
10. พัฒนากลวิธีหาแนวรวมในการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชนดวยภูมิปญญาไทย
11. วิเคราะห์รูปแบบและประยุกต์หลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในทักษะการใชแร็กเกต และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได
12. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตางๆในระหวางการเลน การแขงขันกีฬา
และนาไปสรุปเปนแนวปฏิบัติและใชในชีวิตประจาวันอยางตอเนื่อง
13. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลนและการแขงขันกีฬาดวยความมีน้าใจนักกีฬาและ
ไปใชปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี
14. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได
15. ใชความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคานึงถึงผลที่เกิดตอผูอื่นและสังคม
16. เห็นคุณคาของการออกกาลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาประเภททักษะการใชแร็กเกตได
17. มีเจตคติและค่านิยมที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้าใจนักกีฬาของการออกกาลัง
กายและการเลนกีฬา
18. ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป็นแนวทางใน
การทางานและดาเนินชีวิตประจาวัน
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3. โครงสร้างรายวิชา พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
(HPE30105 Health and Physical Education5)
3.1 กาหนดการสอนและและตัวชี้วัด
ชั่วโมงที่
1-3

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

ระบบร่างกาย
1. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา พ30105
2) ความสาคัญของการเรียนรายวิชา พ30105
2. ขั้นตอนการออกกาลังกาย
1) การอบอุ่นร่างกาย
2) กิจกรรมออกกาลังกาย
3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
3. กระบวนการสร้างเสริมและดารงประสิทธิภาพ

1. บอกองค์ประกอบสาระและมาตรฐานของ
การเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ความสาคัญของสาระการ
เรียนรู้ได้
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งการเรียนรู้ที่
สนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
5. ปฏิบัติตามขั้นตอนการออกกาลังกายได้
6. บอกประโยชน์ของการปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ออกกาลังกายได้อย่างน้อย 2 ข้อ
7. วิเคราะห์กระบวนการทางานของระบบประสาท
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ ที่มีผลต่อสุขภาพได้
8. รู้วิธีการดารงประสิทธิภาพกระบวนการทางาน
ของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์

การทางานของระบบอวัยวะต่างๆ
1) ระบบห่อประสาท
2) ระบบต่อมไร้ท่อ
3) ระบบสืบพันธ์

4

5–7

4. การดูแลสุขภาพ

9. รู้วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
10. เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพของ
บุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม

5. เพศศึกษาและการวางแผนชีวิต

11. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีต่อการ
เพศสัมพันธ์หรือความรุนแรงของคนไทยและแนว
ทางการปูองกัน
12. เข้าใจความแตกต่างระหว่างความรู้สึกนึกคิด
เรื่องของเพศชายและเพศหญิงที่ถูกต้อง
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ชั่วโมงที่
8-9

10
11 – 16

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
6. การสร้างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
13. พัฒนากลวิธีในการหาแนวร่วมในการสร้างเสริม
สุขภาพและการปูองกันโรคของชุมชนด้วยภูมิ
ปัญญาไทยที่เหมาะสม

การประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
7. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
รูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา ทักษะการใช้
แร็กเกต

14 วิเคราะห์รูปแบบและประยุกต์หลักวิทยาศาสตร
การเคลื่อนไหวในทักษะการใชแร็กเกต และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได
15. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น
และการแขงขันกีฬาดวยความมีน้าใจนักกีฬาและ
นาไปใชปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี
16.ใชความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของทีมโดยคานึงถึงผลที่เกิดตอผูอื่นและสังคม

17 – 18

19

8. สิทธิ กฎ กติกา ของทักษะการใช้แร็กเกต

9. การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา

17.อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธี
ตางๆในระหวางการเลน การแขงขันกีฬาและนาไป
สรุปเปนแนวปฏิบัติและใชในชีวิตประจาวันอยาง
ตอเนื่อง
18. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได้
19. เห็นคุณคาของการออกกาลังกายและการเขา ร
วมกิจกรรมกีฬาประเภททักษะการใชแร็กเกตได
20. มีเจตคติและค่านิยมที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพ
และแสดงความมีน้าใจนักกีฬาของการออก
กาลังกายและการเลนกีฬา
21. ยอมรับและเห็นคุณคาของการนา

ประสบ

การณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป็น
แนวทาง ในการทางานและดาเนินชีวิตประจาวัน
20

การประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
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3.2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่
1–4

5

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
พ30105
2) ความสาคัญของการเรียนรายวิชา
พ30105
2. ขั้นตอนการออกกาลังกาย
1) การอบอุ่นร่างกาย
2) กิจกรรมออกกาลังกาย
3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
3. กระบวนการสร้างเสริมและดารง
ประสิทธิภาพการทางานของระบบ
อวัยวะต่างๆ
1) ระบบประสาท
2) ระบบต่อมไร้ท่อ
3) ระบบสืบพันธ์

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
5. วิธีสอนแบบการสัมภาษณ์
6. วิธีสอนแบบ Active Learning
7. วิธีสอนแบบ QSCCS

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. INTERNET
6. ใบงาน

4. การดูแลสุขภาพ

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
5. วิธีสอนแบบการสัมภาษณ์
6. วิธีสอนแบบ Active Learning
7. วิธีสอนแบบ QSCCS

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. INTERNET
6. ใบงาน
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ชั่วโมงที่
6-7

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
5. เพศศึกษาและการวางแผนชีวิต

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
5. วิธีสอนแบบการสัมภาษณ์
6. วิธีสอนแบบ Active Learning
7. วิธีสอนแบบ QSCCS

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. INTERNET
6. ใบงาน

8-9

6. การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ปูองกันโรค

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
5. วิธีสอนแบบการสัมภาษณ์
6. วิธีสอนแบบ Active Learning
7. วิธีสอนแบบ QSCCS

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. INTERNET
6. ใบงาน

10

การประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค

11-16
7. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่น
กีฬา ทักษะการใช้แร็กเกต

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
5. วิธีสอนแบบการสัมภาษณ์
6. วิธีสอนแบบ Active Learning
7. วิธีสอนแบบ QSCCS

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. INTERNET
6. ใบงาน
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ชั่วโมงที่
17

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
8. สิทธิ กฎ กติกา ของทักษะการใช้
แร็กเกต

18 – 18

9. การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา 1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
5. วิธีสอนแบบการสัมภาษณ์
6. วิธีสอนแบบ Active Learning
7. วิธีสอนแบบ QSCCS

20

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
5. วิธีสอนแบบการสัมภาษณ์
6. วิธีสอนแบบ Active Learning
7. วิธีสอนแบบ QSCCS

การประเมินผลเรียนรู้ปลายภาค

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. INTERNET
6. ใบงาน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. INTERNET
6. ใบงาน
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
ทดสอบ

ความรู้
(30คะแนน)

เจตคติ
ทักษะ
(20คะแนน) (20คะแนน)

สมรรถภาพทาง
กาย
(20คะแนน)

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
(10 คะแนน)

รวม
(100คะแนน)

การสอบย่อย
ครั้งที1่
สอบกลางภาค

11

7

12

-

5

35

10

5

-

-

-

15

การสอบย่อย
ครั้งที2่
สอบปลายภาค

4

8

3

20

5

40

5

-

5

-

-

10

รวม

30

20

20

20

10

100

หมายเหตุ
1. ด้านความรู้ ใช้เครื่องมือ ใบงาน/ข้อสอบ
2. ด้านเจคติ ใช้เครื่องมือ กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม
3. ด้านทักษะ ใช้เครื่องมือ แบบทดสอบ/แบบสังเกต
4. ด้านสมรรถภาพทางกาย ใช้เครื่องมือ แบบทดสอบ/ใบรับรองแพทย์
5. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใช้เครื่องมือ กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม
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รายวิชา พ 30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
( HPE 30105 Health and Physical Education 5)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 20 ชั่วโมง
ลา
ดับ

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

1

ระบบร่างกาย

2

การดูแลสุขภาพ

3

เพศศึกษาและการวางแผนชีวิต

4

การสร้างเสริมสุขภาพและ
การปูองกันโรค

6
7

น้าหนักคะแนน

มาตรฐาน

ที่

5

คะแนน 100 คะแนน

การเรียนรู้/ ชั่วโมง ด้าน
K
ตัวชี้วัด
พ 1.1
ม6/1,ม6/2
พ 1.1
ม6/2
พ2.1
ม6/2

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

A

P

PF

DC

รวม

4

5

-

4

-

1

1

2

1

-

2

3

3

4

-

2

12

2

2

2

3

-

1

8

1

10

2

3

-

-

15

6

1

3

1

8

2

15

1

2

2

1

4

1

10

2

1

3

1

8

1

5

-

5

-

-

10

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน

-

30

20

20

20

10

100

รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

20

คะแนนสอบกลางภาค
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่น
กีฬา ทักษะการใช้แร็กเกต

พ4.1
ม6/1

พ 3.1
ม6/1,
ม6/2,ม6/3

พ 3.2
ม6/3,
ม6/4,ม6/5
พ 3.2
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
ม6/1,ม6/2
คะแนนสอบปลายภาค

สิทธิ กฎ กติกา ของทักษะการใช้
แร็กเกต

1
1

2

10
5

15
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4.1 ด้านความรู้ 30 คะแนน
- ประเมินจากใบงานและการทดสอบ
4.2 ด้านเจตคติ 20 คะแนน
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้

รายการประเมิน
1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันหมั่นเพียรสนใจในการ
เรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
พลานามัย
3.7 รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัย
และอุบัติภัยต่าง ๆ

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
(1 คะแนน)
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4.3 ด้านทักษะ 20 คะแนน
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้

รายการประเมิน

ทักษะด้านสุขศึกษา(12 คะแนน)
1.1 ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ
1.2 ทักษะการต่อรอง
1.3 ทักษะการปฏิเสธ
1.4 ทักษะการคิดวิเคราะห์
1.5 ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ฯลฯ
2. ทักษะด้านกีฬา(13 คะแนน)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
(1
คะแนน)

67

4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย (ปฏิบัติ / แบบทดสอบ / การสังเกต) 20 คะแนน
รายการทดสอบ

1. น้าหนัก
2. 2.ส่วนสูง
3. 3.วัดไขมันใต้ผิวหนัง
3.1 แขนด้านใน
3.2 น่อง
4. ลุกนั่ง 60 วินาที
5. ดันพื้น 30 วินาที
6. 6. นั่งงอตัวไปข้างหน้า
7. วิ่งอ้อมหลัก
8. 8. วิ่งทางไกล 1,600 เมตร

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 1
(Pre-test)

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 2
(Post –test)

หน่วย

กิโลกรัม
เซนติเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
ครั้ง
ครั้ง
เซนติเมตร
วินาที
นาที:วินาที

ชื่ออาจารย์
ผู้ทดสอบ
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4.5 แบบบันทึกพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (10 คะแนน)
การอบอุ่น

กิจกรรมการเรียนการสอน

เช็คเวลา

ระดับการประเมิน

2 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี
1 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้
0 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับควรปรับปรุง

ปลอดภั
ขนิยสัย
10.สุ

9.ความสนุกสนานและ

8.การควบคุมอารมณ์

7.ความเป็นผู้นา-ผู้ตาม

6.ความรับผิดชอบ

5.ความมีน้าใจนักกีฬา

4.ความมีระเบียบวินัย

เรียน

3.การตรงต่อเวลา

ชื่อ-สกุล

2.ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่

1. ความสนใจ-ตั้งใจปฏิบัติ

ร่างกาย
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ( HPE 30106 Health and Physical Education 6 )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 1 ชม./สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
**********************************************************************************
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาการปองกันและความเสี่ยงจากการใชยา สารเสพติดและความรุนแรง ปญหาในสถานการณ
เสี่ยงตอสุขภาพและความรุนแรงในสังคมไทย ผลกระทบที่เกิดจากครอบครอง การใชยาและการจาหนาย
สารเสพติด ภาวะการเปนผู นาและผู ตามที่ดีในการออกกาลังกายและกิจกรรมนันทนาการ งานสาธารณสุข
ชุมชน ประเทศและองค์การอนามัยโลก การมีส วนรวมในการพัฒนาสาธารณสุข การสรางเสริมสุขภาพของ
ตนเอง ชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง การเลือกคบเพื่อน การบริโภคสื่อในรูปแบบตางๆที่ยั่วยุใหเกิดความรุนแรง
ในสังคม การชวยฟื้นคืนชีพ การเคหพยาบาล
วิเคราะห์ และประยุ กต์ หลักวิทยาศาสตรการเคลื่ อนไหวในกิจกรรมเขาจังหวะและการสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย
รู เขาใจ ในเรื่องการใชยา สารเสพติด วางแผนกาหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียนและ
ชุมชน มีทักษะในการใชกระบวนการทางประชาสังคม ลดความรุนแรงไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางเสริมให
ชุม ชนเขมแข็ ง ปลอดภัย แสดงทั กษะการเคลื่ อ นไหวเขาจั ง หวะอยางสรางสรรคเพื่ อ สรางเสริ ม สุ ข ภาพ
เห็นคุณคาของการออกกาลังกายและการเขารวมกิจกรรมการเคลื่อนไหวเขาจังหวะ เคารพสิทธิและปฏิบัติตาม
กฎ กติกา การเลนกีฬาอยางเครงครัด มีเจตคติและคานิยมที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้าใจ
นักกีฬา การออกกาลั งกายและการเลนกีฬา ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบการณที่ไดรับจาก
กิจกรรมทางกายไปใช้เปนแนวทางในการทางานและดาเนินชีวิตประจาวัน
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ตัวชี้วัด
1. มีสวนรวมในการปองกันความเสี่ยงตอการใชยา สารเสพติดและความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง
ครอบครัวและสังคม
2. ใชทักษะการตัดสินใจแกปญหาในสถานการณเสี่ยงตอสุขภาพและความรุนแรงในสังคมไทยได
3. วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากครอบครองการใชยาและการจาหนายสารเสพติด
4. มีภาวะการเปนผูนาและผูตามที่ดีในการออกกาลังกายและการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ และนา
หลักการแนวคิดไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของตนและสังคม
5. เขาใจงานสาธารณสุขชุมชน ประเทศและองค์การอนามัยโลก การมีสวนรวมในการพัฒนาสาธารณสุข
ไดเปนอยางดี
6. วิเคราะหสถานการณเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียน ชุมชนและแนวทางการปองกัน
แกไขไดเปนอยางดี
7. มีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพตนเอง ชุมชนและสังคม
8. รูวิธีการเลือกคบเพื่อน การบริโภคสื่อในรูปแบบตาง ๆ ที่ยั่วยุใหเกิดความรุนแรง
9. รูหลักการชวยฟื้นคืนชีพและการเคหพยาบาลไปใชไดอยางถูกตอง
10. วิเคราะห์รูปแบบและประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกิจกรรมเขาจังหวะ และการสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย
11. การเคลื่อนไหวในกิจกรรมเขาจังหวะไดอยางสรางสรรค
12. เห็นคุณคาของการออกกาลังกายและการเขารวมกิจกรรมเขาจังหวะ
13. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนกีฬาอยางเครงครัด
14. มีเจตคติและค่านิยมที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้าใจนักกีฬาการออกกาลังกาย
และการเลนกีฬา
15. ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเปนแนวทางในการ
ทางานและดาเนินชีวิตประจาวัน

71

3. โครงสร้างรายวิชา พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา6
(HPE30106 Health and Physical Education6)
3.1 กาหนดการสอนและและตัวชี้วัด
ชั่วโมงที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

1-2

1. สารเสพติด
1. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา พ30106
2) ความสาคัญของการเรียนรายวิชา พ30106
2. ขั้นตอนการออกกาลังกาย
1) การอบอุ่นร่างกาย
2) กิจกรรมออกกาลังกาย
3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
3. สารเสพติด

1. บอกองค์ป ระกอบสาระและมาตรฐานของ
การเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ความสาคัญของสาระการ
เรียนรู้ได้
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งการเรียนรู้ที่
สนั บสนุน การเรี ย นรู้ ของกลุ่ มสาระสุ ข ศึ กษาและ
พลศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
5. ปฏิบัติตามขั้นตอนการออกกาลังกายได้
6. บอกประโยชน์ของการปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ออกกาลังกายได้อย่างน้อย 2 ข้อ
7. มีส่วนร่วมในการปูองกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา
สารเสพติดและความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง
ครอบครัวและสังคม
8. ใช้ ทักษะการตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานการณ์
เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรงได้
9. วิ เ คราะห์ ผลกระทบที่ เ กิ ด จากครอบครอง
การใช้ยาและการจาหน่ายสารเสพติด
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ชั่วโมงที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

3

2. การออกกาลังกาย

1. มีภาวะการเปนผู นาและผู ตามที่ดีในการ
ออกก าลั ง กายและการเข าร วมกิ จ กรรม
นั น ทนาการ และน าหลั ก การแนวคิ ด ไป
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพของตนและ
สังคม

4

3. นันทนาการ

5-7

4. การสร้างเสริมความปลอกภัยในชุมชน

8

5. การช่วยฟื้นคืนชีพ

9

6. การเคหพยาบาล

1. มีภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีในการ
ออกก าลั ง กาย และการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
นั น ทนาการ และน าหลั ก การแนวคิ ด ไป
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพของตนและ
สังคม
1. เข้าใจงานสาธารณสุขของชุมชน ประเทศ
และองค์กรอนามัยโลก แสดงการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา สาธารณสุขได้เป็นอย่างดี
2. วิ เ คราะห์ สถานการณ์ เ สี่ ย งต่ อ การเกิ ด
อุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียน ชุมชนและแนว
ทางการปูองกันแก้ไขได้เป็นอยางดี
3. มี ส่ ว นร่ ว มในการสร้างเสริม สุ ขภาพของ
ตนเอง ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง
4. รู้ วิธีการเลือกคบเพื่อน การบริโภคสื่อใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง
1. รู้หลักการและทักษะการช่วยชีวิตการเคห
พยาบาลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
1. รู้หลักการและทักษะการช่วยชีวิตการเคห
พยาบาลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

10

การประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
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ชั่วโมงที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

11 – 14

7. การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
การใช้ความสามารถของตนในการเล่นกีฬา เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของทีมโดยคานึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและ
สังคม

1. วิเคราะห์รูปแบบและประยุกต์หลัก
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกิจกรรมเขา
จังหวะและการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย

15 - 19

8. การเคลื่อนไหว กิจกรรมเข้าจังหวะ
อย่างสร้างสรรค์

1. แสดงการเคลื่อนไหวในกิจกรรมเขาจังหวะ
ไดอยางสรางสรรค
2. เห็นคุณคาของการออกกาลังกายและการ
เขารวมกิจกรรมเขาจังหวะ
3. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล
นกีฬาอยางเครงครัด
4. มีเจตคติและค่านิยมที่ดี ชื่นชมใน
สุนทรียภาพและแสดงความมีน้าใจนักกีฬา
การออกกาลังกายและการเลนกีฬา
5. ยอมรับและเห็นคุณคาของการนาประสบ
การณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป
นแนวทางในการทางานและดาเนิน
ชีวิตประจาวัน

20

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

การประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
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3.2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1-2

1. สารเสพติด
1. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
พ 30106
2) ความสาคัญของการเรียนรายวิชา
พ 30106
2. ขั้นตอนการออกกาลังกาย
1) การอบอุ่นร่างกาย
2) กิจกรรมออกกาลังกาย
3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
3. สารเสพติด
- การปูองกันและความเสี่ยงในการใช้
ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรง

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการกลุ่ม
4. การสัมภาษณ์
4. Active Learning
5. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
6. การสาธิต
7. การแสดงบทบาทสมมุติ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. Internet
6. ใบงาน

3

4. ออกกาลังกาย

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการกลุ่ม
4. การสัมภาษณ์
4. Active Learning
5. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
6. การสาธิต
7. การแสดงบทบาทสมมุติ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. Internet
6. ใบงาน
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ชั่วโมงที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

4

5. นันทนาการ
- การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ

5-7

6. การสร้างเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน

8-9

7. การช่วยฟื้นคืนชีพ
- ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ
- การเคหพยาบาล

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการกลุ่ม
4. การสัมภาษณ์
4. Active Learning
5. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
6. การสาธิต
7. การแสดงบทบาทสมมุติ
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการกลุ่ม
4. การสัมภาษณ์
4. Active Learning
5. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
6. การสาธิต
7. การแสดงบทบาทสมมุติ
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการกลุ่ม
4. การสัมภาษณ์
4. Active Learning
5. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
6. การสาธิต
7. การแสดงบทบาทสมมุติ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. Internet
6. ใบงาน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. Internet
6. ใบงาน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. Internet
6. ใบงาน
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ชั่วโมงที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

10
11 – 14

การประเมินผลกลางภาค
8. การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 1. วิธีสอนแบบบรรยาย
การใช้ความสามารถของตนในการเล่น 2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กีฬา เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดย
กระบวนการกลุ่ม
คานึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม
3. กระบวนการกลุ่ม
4. การสัมภาษณ์
4. Active Learning
5. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
6. การสาธิต
7. การแสดงบทบาทสมมุติ

15 - 19

9. การเคลื่อนไหว กิจกรรมเข้าจังหวะ
อย่างสร้างสรรค์

20

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการกลุ่ม
4. การสัมภาษณ์
4. Active Learning
5. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
6. การสาธิต
7. การแสดงบทบาทสมมุติ
การประเมินผลปลายภาค

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. Internet
6. ใบงาน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. รูปภาพ
3. สื่อ ICT
4. หนังสือแบบเรียน
5. Internet
6. ใบงาน
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1. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
ทดสอบ

ความรู้
เจตคติ
ทักษะ
สมรรถภาพทางกาย
(20คะแนน)
(30คะแนน) (20คะแนน) (20คะแนน)

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
(10 คะแนน)

รวม
(100คะแนน)

การสอบย่อย
ครั้งที1่
สอบกลางภาค

13

7

11

-

4

35

10

5

-

-

-

15

การสอบย่อย
ครั้งที2่
สอบปลายภาค

2

8

4

20

6

40

5

-

5

-

-

10

รวม

30

20

20

20

10

100

หมายเหตุ
1. ด้านความรู้ ใช้เครื่องมือ ใบงาน/ข้อสอบ
2. ด้านเจคติ ใช้เครื่องมือ กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม
3. ด้านทักษะ ใช้เครื่องมือ แบบทดสอบ/แบบสังเกต
4. ด้านสมรรถภาพทางกาย ใช้เครื่องมือ แบบทดสอบ/ใบรับรองแพทย์
5. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใช้เครื่องมือ กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม

78

รายวิชา พ 30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ( HPE 30106 Health and Physical Education 6)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 20 ชั่วโมง
ลา
ดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

1

สารเสพติด

2

อารมณ์และความเครียด

3

นันทนาการ

4

การสร้างเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน

5

การช่วยฟื้นคืนชีพ

6.

การเคหพยาบาล

7

8

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
พ5.1
ม6/1, ม6/2
พ5.1
ม6/3
พ3.1
ม6/5
พ5.1
ม6/4,ม6/5, ม
1/6
พ5.1
ม6/7
พ4.1
ม6/9

คะแนน 100 คะแนน
น้าหนักคะแนน

ชั่วโมง

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

K

A

P

PF

DC

2

4

3

2

-

1

1

1

2

-

1

1

1

2

-

1
1
1

รวม

10
5
5

1
3

5

2

2

-

1

1

-

2

-

1

1

-

1

-

1

10

5

-

-

-

15

4

1

4

2

9

4

20

5

1

4

2

11

2

20

5

-

5

-

-

10

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน

1
-

30

20

20

20

10

100

รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

20

คะแนนสอบกลางภาค
การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายการใช้ความสามารถของตน
ในการเล่นกีฬา เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของทีมโดยคานึงผลที่เกิดต่อผู้อื่น
และสังคม
การเคลื่อนไหว กิจกรรมเข้า
จังหวะอย่างสร้างสรรค์
คะแนนสอบปลายภาค

พ3.1
ม6/3, ม6/4
พ 3.2
ม6/1, ม6/2

10
-

3
2
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4.1 ด้านความรู้

30 คะแนน

- ประเมินจากใบงานและการทดสอบ
4.2 ด้านเจตคติ 20 คะแนน
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้

รายการประเมิน

1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันหมั่นเพียรสนใจในการ
เรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
พลานามัย
3.7 รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัย
และอุบัติภัยต่าง ๆ

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
(1
คะแนน)
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4.3 ด้านทักษะ 20 คะแนน
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน ดังนี้

รายการประเมิน

ทักษะด้านสุขศึกษา
1.1 ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ
1.2 ทักษะการเคหพยาบาล
1.3
1.4
1.5
2. ทักษะด้านกีฬา
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
(1
คะแนน)
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4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย (ปฏิบัติ / แบบทดสอบ / การสังเกต) 20 คะแนน
รายการทดสอบ

1. น้าหนัก
2. 2.ส่วนสูง
3. 3.วัดไขมันใต้ผิวหนัง
3.1 แขนด้านใน
3.2 น่อง
4. ลุกนั่ง 60 วินาที
5. ดันพื้น 30 วินาที
6. 6. นั่งงอตัวไปข้างหน้า
7. วิ่งอ้อมหลัก
8. 8. วิ่งทางไกล 1,600 เมตร

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 1
(Pre-test)

ผลการทดสอบ
ครั้งที่ 2
(Post –test)

หน่วย

กิโลกรัม
เซนติเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
ครั้ง
ครั้ง
เซนติเมตร
วินาที
นาที:วินาที

ชื่ออาจารย์
ผู้ทดสอบ
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4.5 แบบบันทึกพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (10 คะแนน)
การอบอุ่น

กิจกรรมการเรียนการสอน

เช็คเวลา

ระดับการประเมิน

2 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี
1 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้
0 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับควรปรับปรุง

ปลอดภั
ขนิยสัย
10.สุ

9.ความสนุกสนานและ

8.การควบคุมอารมณ์

7.ความเป็นผู้นา-ผู้ตาม

6.ความรับผิดชอบ

5.ความมีน้าใจนักกีฬา

4.ความมีระเบียบวินัย

เรียน

3.การตรงต่อเวลา

ชื่อ-สกุล

2.ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่

1. ความสนใจ-ตั้งใจปฏิบัติ

ร่างกาย
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คณะทางาน
ที่ปรึกษาพิเศษ
คณะกรรมการที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
2. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
3. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ
4. นายธงชัย ชิวปรีชา
5. นายสมเกียรติ ชอบผล
6. รองศาสตราจารย์พินิต รตะนนุกูล
ที่ปรึกษา
1.นายการุณ สกุลประดิษฐ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
3.นายพะโยม ชิณวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
4.นางสาวพจนีย์ เจนพนัส
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
5.นางพุทธชาต ทองกร
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
รศ.ดร.สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธ์
นางนฤนาถ ธีรภัทรธารง
ดร.จงกล ทาสวน
นายสมาน แก้วไวยุทธ
รศ.กรรวี บุญชัย
รศ.อรุณีย์ อิทศร
ผศ.ดร.สุรชัย ธชีพันธ์

ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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8. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
9. อาจารย์ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
10. นายปัญญา ทรงเสรีย์
11. อาจารย์ระวิวรรณ ภาคพรต
12. อาจารย์สุภรณ์ สภาพงศ์
13. นายอภิสิทธิ์ ธงไชย
14. อาจารย์อัจฉรา เก่งบัญชา
15. ผศ.ดร.สมชาย นาคะผดุงรัตน์
16. อาจารย์ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
17. ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
18. ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร
19. ดร.อลันด์ คงไทย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง

ผู้รับผิดชอบโครงการ จภวภ.
ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1.ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ที่ปรึกษา
2.นายภูริวรรษ คาอ้ายกาวิน
ผู้อานวการศูนย์บริหารโครงการฯ
3.นางภานุมาส ธรรมถาวรสกุล
ครู ช่วยราชการ ศ.จภ.
4.นางสาวสายชล สาละ
ครู ช่วยราชการ ศ.จภ.
คณะกรรมการอานวยการ
1.นายไพรัช วงศ์นาถกุล
2.นายสมร ปาโท
3.นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
4.นายวิทยา อรุณแสงฉาน
5.นายชาตรี ประดุจชนม์
6.นายสรยุทธ หนูเกื้อ
7.นายพงศ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน
8.นายศักดิ์ รุ่งแสง
9.นายทินกร นนทการ

ประธานกลุ่มและผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธ รรมราช
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
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10.นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
11.รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12.รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณะกรรมการรับฟังข้อมูลและแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
1. นายสมทรง ฝั่งชลจิตร
2. นายประกาศ อ่อนตาม
3. นายปรีชา ไพรินทร์
4. นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
5. นายวุฒิชัย สุขม่วง
6. นายประทีปแสง พลรักษา
7. นางจิตินันท์ ศูนย์กลาง

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

8. นายปฎิพล ดารงศุภปัญญา

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

9. นางอรทัย ล่าสัน

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

10. นางตรีชฏา ถาวรมาศ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

11.นางสาวสินีนาถ ธรรมชาติ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

12.นางสาวคณิตา สุขเจริญ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

13.นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

14.นายบุญเลิศ จรัส

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

15.นายวิเชียร ดอนแรม

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

16.นางรัตเนตร วิชัยผิน

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

17.นางพิมพ์ใจ พุ่มประทีป

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

18.นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

19.นายศุภนัส นงค์นวล

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

20.นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มวิชาการงานอาชีพ
1. นายคมฤขิต โต๊ะชาลี
2. นายณัฐชนน ศรีเมือง
3. นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธุ์
4. นายพีระ บุญฉลาด
5. สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์
6. นายธีระวัฒน์ ไชยศรี
7. นางดุจดาว ผ่องใส
8. นายประเสริฐ สุดโลก
9. นางสาวกฤติยา ราชสีห์
10. นายไพบูลย์ ประเสริฐสุข
11. นายวนัส หมาดโซ๊ะ
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นางสายสมร ใจสืบ
2. นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์
3. ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
4. นางมริสา อริยะวงศ์
5. นางสาวพนิดา ผาทอง
6. นายดนุรุจ สามัญ
กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์
1. นายไมตรี สมบูรณ์
2. นายวุฒิพงษ์ ประทุมมา
3. นางพัชรินทร์ บุญยืน
4. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว
5. นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม
6. นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
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7. นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
8. นางประภาศรี จิตจานอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
9. นายสถาฝน สัตบุตร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
10. นางสาวชัชฎาภรณ์ ประจันพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
11. นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
12. นางสาวดาวเรือง บุตรทรัพย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
13. นางนิตตรา บุญรอด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
14. นางวรรณภา มานักฆ้อง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
15. นางสายใจ ประเสริฐสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
16. นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
17. นางไสลา รูปเหลี่ยม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
18. นางสาวพัดชา บุตรดีวงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
19. นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
20. นางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
21. นางสาวจันทนา เปรมฤดีปรีชาชาญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
22. นายทนงเกียรติ พลไชยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
23. นายปรัชญากร ฮดมาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
24. นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
25. นายลักณ์ษมัน ซียง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
1. นายเชาวเลิศ พลรัตน์
2. นายชวลิต ธิจันดา
3. นายเฉลิม ขวัญดา
4. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
5. นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร
6. นายธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส
7. นางกรรณิกา จันทร์วงศ์
8. นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ
9. นายธนบัตร กองแก้ว
10. นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย
11. นายวิชัย บัวเนี่ยว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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กลุ่มวิชาเคมี
1. นางอัญมณี พุทธมงคล
2. นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล
3. นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์
4. นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
5. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง
6. นางดวงนภา สมพงษ์
7. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
8. นางวราภรณ์ แสงเจริญ
9. นางสาวอานวยพร ศรีสวัสดิ์
10. นางน้าผึ้ง สุพรมอินทร์
11. นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาชีววิทยา
1. นางสาวพรปวีณ์ ทนสูงเนิน
2. นางกาญจนา คาจีนะ
3. นายกอบชัย วรณะเกียรติพงศ์
4. นางสาวอาภรณ์ รับไซ
5. นายธิติ เพียรโคตร
6. นางสาวศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง
7. นางสุดคนึง คุ้มเกตุ
8. นางสาวคณิตา สุขเจริญ
9. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
10. นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี
11. นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสน
12. นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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กลุ่มวิชาดนตรี
1. นางสาวสุภารัตน์ ศรีคง
2. นายภิญโญ จันทพุ่ม
3. นายกัมสิทธิ์ เมตตาพล
4. นายวิษณุ หนูแย้ม
5. นายอนันตพงษ์ จันทรกุล
กลุ่มวิชาทัศนศิลป์
1. นางสุมล วรนุช
2. นางพรรณี อินทรปาน
3. นายสุพล สิ่วไธสง
4. นายมานะชัย วงศ์ประชา
5. นายอนุชิต ชัยเรียบ
กลุ่มวิชานาฎศิลป์
1. นายชาตรี ถนอมวงษ์
2. นางสาวกนิษฐา สอนชา
3. นางสาวนทิตา สุทะปัญญา
4. นางศุภรดา ทองโสม
5. นายพีระพงษ์ เตียนจันทึก
6. นายณัฐพล เทพศิริ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุม่ วิชาธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ฯ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
1. นางสุภาพร ราชา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
2. นางคุณากร จิตตางกูร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
3. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4. นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวรัชนี วุฒิยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6. นายขุนทอง คล้ายทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7. นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
8. นายณัฐพล กลิ่นพุฒ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9. นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10. นางวันวิสาข์ แก้วอาภา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
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11. นายณรงค์ศักดิ์ แสงขาว
12. นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ และศาสนา
1. นางพัชชา อนกูลเวช
2. นายชัยนันท์ จินะพรม
3. นางยุพา ชูเนตร์
4. นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์
5. นางอรุณศรี มณีวรรณ
6. นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ
7. นางสาวษุรพีฐ์ บุญคง
8. นางสาวโสลัดดา วงษ์ไร
9. นางสาววิลาวัลย์ สุคาภา
10. นางวรรณภา เจริญสุข
11. นายสิทธิชัย เทียมไธสงค์
12. นายพงศ์เทพ กลิ่นเขียว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุม่ วิชาฟิสิกส์
1. นางนาฏยา สุวรรณกิจเจริญ
2. นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน
3. นายวิชชุ อายุสุข
4. นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์
5. นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
6. นายนิติ ไชยวงศ์คต
7. นายวีระพล พงศ์ดา
8. นายธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์
9. นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
10. นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทอง
11. นางสาวสุพลา ทองแปูน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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กลุ่มวิชาภาษาไทย
1. นางฐิตินันท์ เอี่ยมรัศมี
2. นางบัวตูม ออนตะไคร้
3. นางสาวสุธารัตน์ ชานาญเหนาะ
4. นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์
5. นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร
6. นางสาวสุนิตดา กล่อมแสง
7. นางภาวิณีย์ บุญประสพ
8. นางสาวจุฑาธิป เปลาเล
9. นางสาวพรทิภา มากมูลดี
10. นางเยาวลักษณ์ ศรีภักดี
11. นางศิริรัตน์ บุญเต็ม
12. นางสวง พลอยเจริญ
13. นางเพชราภรณ์ โสลาภา
14. นางสาวจริยา จิตตพงศ์
กลุ่มวิชาโลกและดาราศาสตร์
1. นางขวัญตา วรรณรัตน์
2. นางสุวิภา เกตุทัต
3. นายภัชรพงศ์ พระไว
4. นายสมคิด รูปเหมาะ
5. นางสาวปัฐมาพร สุราสา
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1. นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร
2. นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
3. นางจินดา ทองอ่อน
4. นางสาวศิรพิ ัฒน์ ศรีเปารยะ
5. นางสาวพัชรดา สระทองดี
6. นายสิทธิพร ธิมาชัย
7. นางพิมพ์ใจ พุ่มประทีป
8. นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
9. นางสาวอรุณรัตน์ ยืนยง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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10. นางสาวพิมพ์วรีย์ ใจสุข
11. นายอุไทย โกยชัย
12. นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายธเนศ ทองไทย
2. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ ชานาญยา
3. นายอุทิศ สุวรรณคีรี
4. นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์
5. นายภาณุพงษ์ ชาญศรี
6. นายกาพล นรชาญ
7. นางศุภลักษณ์ ปูุซึ้ง
8. นางอภิวันท์ เจี้ยมดี
9. นายกิตติกร พันธ์สุวรรณ
10. นายพิเชษฐ์ สนธิบ่าย
11. นายอาทิตย์ บุญผ่องศรี
12. ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมาน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นางศิริรัตน์ พรหมอินทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
2. นายวสัน ปุุนผล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
3. นางเครือวัลย์ ศักดิ์แก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4. นางอรษา กมล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
5. นางสาวพรนัชชา มาตา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6. นางวรุบล พลไชย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
7. นางสาวพัชรกนกฉัตร กระดานลาดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8. นางสาวสุรีพร โบราณมูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9. นายภูริวัฒ เฉิดฉาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
10. นายคมสรรค์ ศัตรูพ่าย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
11. นายทรรศกร วงจันทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
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12. นางสาววิรัลพัชร บุตรจันทร์
13. นางสาวซีต้า ไรมันซา
14. นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรมั ย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1. นางสาวสุนันทา ไพรินทร์
2. นางสุภรณ์ คงนก
3. นางสาวกรรณิกา แสงระวี
4. นางสุมาพร แท่นมาก
5. นางพัชราภรณ์ คุณาธรภักดี
6. นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท
7. นางสาวอรพรรณ เปาอินทร์
8. ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย ช่วงบุญศรี
9. นางศิริพร คาสิงห์
10. นางสาววรรณวิศา ลีทอง
11. นายนิธิโรจน์ เรืองธนะวิชญ์
12. นางสาววิมลมาลย์ แก้ววิมล
13. นางนพมาศ ไทยภักดี
14. นายเชิดชัย หยีหรีม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. นางเอมอร กุลบุญ
2. ดร.สุวิวชั ร สมมาตย์
3. นางศรัณย์ภรณ์ นาคา
4. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ
5. ดร.ขัตติยานันท์ โนนไธสง
6. นางสาววรรณพร สุวิเศษ
7. นางสาวกรุณา จันทร์งาม
8. นางสาวอรพรพรรณ สืบศักดิ์
9. นางเรณู นวลคา
10. นายวิจิตร นิยมเดชา
11. นางสาวอังคณา บุญทา

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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12. นางปวิตรา แดงวิไล
13. นางสาวกาญจนา แก้วจารัส

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
คณะกรรมอานวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ
1.ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง รองผู้อานวยการฝุายวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.หัวหน้าสาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5.หัวหน้าสาขาวิชาฟิสกิ ส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
6.หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
7.หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
8.หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
คณะกรรมการประสานการดาเนินงาน
1.นายไพรัช วงศ์นาถกุล ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
2.นายสมร ปาโท ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
3.นายสมทรง ฝั่งชลจิตร รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
4.นางอรทัย ล่าสัน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
5.นายทวีวัฒน์ ศรีสวุ รรณ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6.นายประยงค์ ปิยนารถ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7.นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8.นายธนกฤช ผลศิริ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร วิชาแคลคูลัสเบื้องต้น 2
1 นายนคร จันละ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายธรรมนูญ ผุยรอด
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายบุญเลิศ จรัส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
4.นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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5.นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6.นางสาวเสาวณีย์ ทองเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
7.นายปรัชญากร ฮดมาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
8.นายไมตรี สมบูรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
9.นายชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10.นายลักณ์ษมัน ซียง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
11.นางสายใจ ประเสริฐสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
12.นางสาวมณิชชา คลายแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
13. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14.นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร สาขาวิชาเคมี
1. นายศราวุทธ แสงอุไร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นางสาวปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7. นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
8. นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
9. นางดวงนภา สมพงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10. นางสาวศิริพร นันท์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
11. นางสาวดาราณี ไชยเวช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาวนาถรถี ชูอ่อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
13. นางสาววัชราภรณ์ แสนนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
14. นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
15. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
16. นางสาวอานวยพร ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาโลกศาสตร์และภูมิศาสตร์
1.นายวีรวุฒิ เทียนขาว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายวัลลพ คงนะ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
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4.นางเจีรนัย สังสุทธิพงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นายธวัชชัย จุติประภาค
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6.นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7.นางสาวจิราวรรณ เนียมศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
8.นายภิโชติ เอียดเฉลิม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
9.นางสาวบุศรินทร์ จิตเส้ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
10.นายนวมินทร์ วงค์ไชย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11.นางมยุรี มูลสวัสดิ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
12.นางสุวิภา เกตุทัต
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
13.นางดวงใจ พรหมมา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
14.นายเริงณรงค์ กงแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
15.นางเพ็ญศรี สมบูรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
16.นางสาวปัฐมาพร สุราสา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
17.นางขนิษฐา โลขันธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
18.นางตรีชฏา ถาวรมาศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
19.นายสนอง ตูลเพ็ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
20.นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
21.นางอรุณศรี มณีวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
22.นางรัชนี รักอยู่
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
23.นางกัลยา ปัญญา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
24.ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
25.นางสาวชญาน์นันท์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
26.นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
27.นางอรุณี สารยคง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
1.นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางทิพนาถ น้อยแก้ว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1.นายภูริทัศน์ สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
2.นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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5.นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6.นางสาวษุรพีฐ์ ไชยศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
7.นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
8.นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
9.นางยุพา ชูเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
10.นางสาวพัชรดา สระทองดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
11.นายอนุทิน พยุงวงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
12.นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
13.นางวรรณนภา เจริญสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาบูรณาการความรู้
1.นางปภากร วงศ์ศิลปะกุล
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายเดี่ยว ใจบุญ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางสาวขวัญสกุล ศรีจอมขวัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปาระยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช .
5.นายภูริทัศน์ สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6.นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7.นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8. นางสาวษุรพีฐ์ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9.นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
10.นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11.นางยุพา ชูเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12.นางสาวพัชรดา สระทองดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
13.นายอนุทิน พยุงวงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14.นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15.นางวรรณนภา เจริญสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์
1. นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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5. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นายศิวรักษ์ จิตอุทัศน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7. นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
8. นายวิชัย บั่วเนี่ยว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
9. นางสุนีย์ ยามี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
10.นางมนัสชนก ตามวงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11.นางพุทธพร อินอ่อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12.นางยุภาพร เปรมกมล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
13. นางอรจิรา ยอดคา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
14. นายพิษณุวัชร์ สวัสดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
15. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
16.นางมิ่งขวัญ ขาวดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
17. นายเฉลิม ขวัญดา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
18. นายปรีชา ศาลางาม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
19.นายพีระ บุญฉลาด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
20.นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
21. นายธนบัติ กองแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
22.นางสาวทวีพร ผดุงสงฆ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
23.นายธีระกาญจน์ ปกรณ์ สันโส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
24.นางสาวกฤติยา ราชสีห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
25. นายอดิเรก สาระยาม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาการออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม
1.นายสมพร บัวประทุม
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายพรชัย โกพัฒนา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายวิทวัส พันมุณี
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นายธวัช ไกรนุกูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นางดุจดาว ผ่องใส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6.นายอิสรา สาเร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7.นายมนัสชนก ตามวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8.นายธีระวัฒน์ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9.นายคมฤขิต โต๊ะชาลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
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10.นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11.นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12.นายสถเกียรติ ขันทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
13.นายสมชัย เถาว์หมอ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
14.สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15.นายธวัชชัย มันอาษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
16.นายณัชนน ศรีเมือง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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