แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา พ21102 พลศึกษา 1 (HPE21102 Physical Education 1 )
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
จานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จานวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน
1. คาอธิบายรายวิชา
การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา หลัก
การเพิ่มพูนความสามารถของตนตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไก และทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา (การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่/การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่/การเคลื่อนไหวแบบ
ผสมผสาน) กีฬาไทย และกีฬาสากล (กรีฑาประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส กระบี่ เทนนิส
และว่ายน้า) การควบคุมการเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุมวัตถุด้วยส่วนต่างๆของ
ร่างกาย (ตะกร้อ ฟุตบอล) การควบคุมวัตถุด้วยอุปกรณ์ (เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เทนนิส กอล์ฟ) และ
การใช้อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง ) การละเล่นพื้นเมือง/พื้นบ้าน (ปันจักสี ลัต การตี
กลองสะบัดชัย) กีฬาไทย (ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง) การนาความรู้และหลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น (การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมทางกาย) ความสาคัญของการ
ออกกาลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี การออกกาลังกาย (กายบริหาร การเต้นราแบบแอโรบิก
โยคะ รามวยจีน)
การประเมิ นการเล่น กีฬ าของตนเองและผู้อื่ น การเคลื่อนไหวแบบอยู่กั บที่ /การเคลื่ อนไหวแบบ
เคลื่อนที่/การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน การควบคุมการเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุม
ด้ว ยส่ วนต่ างๆของร่ างกาย (ตะกร้ อ ฟุ ตบอล) การควบคุม ด้ว ยวั ต ถุด้ วยอุป กรณ์ (เทเบิล เทนนิ ส เทนนิ ส
แบดมินตัน) และการใช้อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง) การละเล่นพื้นบ้าน/พื้นเมือง
(ปันจักสีลัต การตีกลองสะบัดชัย) กีฬาไทย (ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง)
วิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองและผู้อื่นในการเล่นกีฬา กฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬา
ที่เลือกเล่น รูปแบบ วิธีการรุกและป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือก การเล่น การแข่งขันกีฬา และการทางานเป็น
ทีม การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเล่นกีฬา การสร้างเสริมและการปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ

มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าและความสาคัญของการเคลื่อนไหวร่างกาย รักการออกกาลังกาย
การเล่นเกม นันทนาการ และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาสม่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กติกา มีน้าใจ
นัก กีฬ า มีจิ ตวิ ญญาณในการแข่ง ขัน และสุ นทรีย ภาพของการกี ฬาและสามารถเชื่อ มโยงความรู้ห ลั ก การ
กระบวนการทางสุขศึกษาและศาสตร์อื่นๆ
2. ตัวชี้วัด
1. เพิ่มพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกลและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่
การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา อย่างละ 1 ชนิด
3. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและนาความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น
4. อธิบายความสาคัญของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่ดี
5. ออกกาลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งมี
การประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น
6. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น
7. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนาไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ
8. ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการทางานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน
9. วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น
10. การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายและตามผลการทดสอบ

3. โครงสร้างรายวิชา พ21102 พลศึกษา 1 (HPE21102 Physical Education 1 )
สัปดาห์ที่
1

2-5

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

- ปฐมนิเทศ/ชี้แจง /แนะนา
1. อธิบายองค์ประกอบสาระและมาตรฐานของการ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
- หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการ 2. อธิบายและวิเคราะห์ความสาคัญของกลุ่มสาระการ
เคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
พื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาทักษะการ 3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งการเรียนรู้ที่
เล่นกีฬา
สนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
5. อธิบายหลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหว
ที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬา
- เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว 1. เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม
กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม
2. การนาความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไป
- การนาความรู้และหลักการของ
ใช้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น
กิจกรรมนันทนาการไปใช้เชื่อมโยง
3. ทดสอบสมรรถภาพทางกายผ่านตามเกณฑ์กาหนด
สัมพันธ์กับวิชาอื่น
- ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิต
3. วิธีสอนโดยกระบวนการ
ปฏิบัติ

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิต
3. วิธีสอนโดยการปฏิบัติ
4. วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1.เอกสารประกอบการ
สอน
2. วีดีทัศน์
3. สื่อ ICT

1.เอกสารประกอบการ
สอน
2. วีดีทัศน์
3. สื่อ ICT

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

6-9

- ความสาคัญของการออกกาลังกาย
และเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่มี
สุขภาพดี
- การออกกาลังกาย กายบริหารแบบ
ต่างๆ

1. อธิบายความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่น
กีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
2. ออกกาลัง กายและเลือกเข้า ร่วมเล่น กีฬาตามความ
ถนัดอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งมีการประเมินการ
เล่นของตนและผู้อื่น

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิต
3. วิธีสอนโดยการปฏิบัติ
4. วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม

1. เล่นกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะ
พื้นฐานตามชนิดกีฬา อย่างน้อย 1 ชนิด
2. รูปแบบ วิธีการรุกและป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือก
3. การเล่น การแข่งขันกีฬา และการทางานเป็นทีม

1.
2.
3.
4.

วิธีสอนแบบบรรยาย
วิธีสอนแบบสาธิต
วิธีสอนโดยการปฏิบัติ
วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม

1.เอกสารประกอบการ
สอน
2. วีดีทัศน์
3. สื่อ ICT

1. รู้และเข้าใจกฎ กติกา การแข่งขันกีฬาที่เลือกเล่น
2. ปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือก
เล่น

1.
2.
3.
4.

วิธีสอนแบบบรรยาย
วิธีสอนแบบสาธิต
วิธีสอนโดยการปฏิบัติ
วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม

1.เอกสารประกอบการ
สอน
2. วีดีทัศน์
3. สื่อ ICT

10
11-15

สอบวัดผลกลางภาค
- กีฬาสากลที่เลือก

16-19

- กฎกติกา

20

สอบวัดผลปลายภาค

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1.เอกสารประกอบการ
สอน
2. วีดีทัศน์
3. สื่อ ICT

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา พ21102 พลศึกษา 1 (HPE21102 Physical Education 1 ) ภาคเรียนที่ 1
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ (ทดสอบภาคทฤษฎี)
1.2 ด้านเจตคติ (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม)
1.3 ด้านทักษะ(ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต)
1.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย(ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต)
1.5 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม)
รายละเอียดของการประเมินผลรายวิชา พ21102 พลศึกษา 1 (HPE21102 Sports 1 )
ระหว่างภาค
ปลายภาค
รวม
(Formative)
(Summative)
ด้าน
วิธีการ/เครื่องมือ
(Total)
Final
Q1
Mid
Q2
รายงาน/แบบทดสอบ
1. ความรู้
20
20
2. เจตคติ

10

-

10

-

20

3. ทักษะ

10

10

10

-

30

3 สมรรถภาพทาง
กาย

10

-

10

-

20

5 คุณลักษณะที่
พึงประสงค์

5

-

5

-

10

30

20
80

30

20

100

รวม

กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก
พฤติกรรม
นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ,
แบบสังเกตและ Rating Scales
นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ,
แบบสังเกตและ Rating Scales
กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก
พฤติกรรม

หมายเหตุ : ด้านเจตคติ คือ ด้านคุณธรรม การเข้าเรียน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
ด้านจริยธรรม คือ การมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรู้จักควบคุมอารมณ์
ด้านค่านิยม คือ ขยันหมั่นเพียร สนใจการเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศรัทธาในปรัชญาของ
โรงเรียน รู้จักดูแลสุขภาพ สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมพลานามัย รู้จัก
ป้องกันตนเองจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ความประพฤติ พฤติกรรมของนักเรียน การมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชา พ21102 พลศึกษา 1 (HPE21102 Physical Education 1 )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง
คะแนน 100 คะแนน
น้าหนักคะแนน
ลาดับ ชื่อหน่วยการ
มาตรฐานการ
ชั่วโมง ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน รวม
ที่
เรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
K
A
P
PF DC

1

2

4
5

พ3.1
การเคลื่อนไหว
ม1/1, ม1/2,ม
สมรรถภาพ
1/3
ทางกาย
พ4.1
ม1/4
พ3.2
กีฬาเพื่อชีวิต
ม1/1, ม1/2
คะแนนสอบกลางภาค
พ3.2
กีฬาไทย/สากล
ม1/3, ม1/4
พ3.2
กฎ กติกา
ม1/5, ม1/6
คะแนนสอบปลายภาค

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน
รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

6

-

5

8

5

2

20

3

-

2

3

3

2

10

1

-

8

4

7

1

20

5

-

3

10

3

2

18

4

-

2

5

2

3

12

1

20
20

20

30

20

10

20

20

100

4.1 ด้านความรู้
4.1.1 ประเมินผลจากการสอบกลางภาค ( 20 คะแนน )
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
- ทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย และกีฬา
ทักษะปฏิบัติ
รวมคะแนนสอบ

คะแนน
20
20

4.1.2 ประเมินผลจากการสอบปลายภาค ( 20 คะแนน )
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
- หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหว
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10
- การนาความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10
- ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1
- กฎ กติกาการเล่นกีฬา
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10
รวมคะแนนสอบ

คะแนน
5
5
5
5
20

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

4.2 ด้านเจตคติ (กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม) 20 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
ผลการประเมิน
ปาน
การประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี

ปรับปรุง
กลาง
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน)
(1คะแนน)
(2คะแนน)

1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันหมั่นเพียร สนใจใน
การเรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
3.7 รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยและ
อุบัติภัยต่าง ๆ

4.3 ด้านทักษะ ( ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต) 30 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน)

1. ทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหว
1.1 การทรงตัว
1.2 การเคลื่อนย้ายร่างกาย
1.3 การรับแรงปะทะ
1.4 การถ่ายเทแรงปะทะ
1.5 หลักของแรงและงานการเคลื่อนไหว
2. องค์ประกอบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
2.1 ความอ่อนตัว
2.2 ความทนทานของระบบไหวเวียน
เลือดและการหายใจ
2.3 ความเร็ว
2.4 ความคล่องแคล่วว่องไว
2.5 การทรงตัว
2.6 ปฏิกิริยาตอบสนอง
2.7 การทางานประสานกันระหว่าง
ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

ปานกลาง
(2คะแนน)

ปรับปรุง
(1คะแนน)

4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย ( ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/บันทึก) 20 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

คุณค่าของทักษะการสร้างเสริมสมรรถภาพางกาย
1. กติกาการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
2. มารยาทของการเป็นผู้เล่นที่ดี
3. การบารุงรักษาสุขภาพ
4. ความปลอดภัยในการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย
5. การบารุงรักษาอุปกรณ์การใช้สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง ปรับปรุง
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน) (1คะแนน)

4.5 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 10 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับรายชื่อผู้ปฏิบัติและพฤติกรรมที่ปฏิบัติพฤติกรรมใด
ที่นักเรียนยังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ยังไม่ดีให้เว้นว่างไว้
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ความตั้งใจใน
ความ
การตรงต่อ
ความสะอาด ผลสาเร็จของ
รวม
การทางาน
รับผิดชอบ
เวลา
เรียบร้อย
งาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ (ฉบับย่อ)
รายวิชา พ21104 พลศึกษา 2 ( HPE21104 Physical Education2)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
จานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
จานวน 20 ชั่วโมง
0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน
1. คำอธิบำยรำยวิชำ
การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา การ
เพิ่มพูนความสามารถของตนตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไก และทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬา (การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่/การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่/การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน)
กีฬาไทย และกีฬาสากล (กรีฑาประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส กระบี่ เทนนิส และว่ายน้า)
การควบคุมการเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุมวัตถุด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย (ตะกร้อ
ฟุตบอล) การควบคุม วัตถุ ด้วยอุปกรณ์ (เทเบิ ลเทนนิ ส แบดมินตั น เทนนิ ส กอล์ฟ ) และการใช้อุป กรณ์
ประกอบการเคลื่อนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง ) การละเล่นพื้นเมือง/พื้นบ้าน (ปันจักสิลัต การตีกลองสะบัดชัย)
กีฬาไทย (ศิลปะมวยไทย ตะกร้ อวง กระบี่กระบอง) การนาความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไป
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น (การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมทางกาย) ความสาคัญของการออกกาลังกาย
และเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี การออกกาลังกาย (กายบริหาร การเต้นราแบบแอโรบิก โยคะ รามวย
จีน)
การประเมิ นการเล่น กีฬ าของตนเองและผู้อื่ น การเคลื่อนไหวแบบอยู่กั บที่ /การเคลื่ อนไหวแบบ
เคลื่อนที่/การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน การควบคุมการเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุม
ด้ว ยส่ วนต่ างๆของร่ างกาย (ตะกร้ อ ฟุ ตบอล) การควบคุม ด้ว ยวั ต ถุด้ วยอุป กรณ์ (เทเบิล เทนนิ ส เทนนิ ส
แบดมินตัน) และการใช้อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง) การละเล่นพื้นบ้าน/พื้นเมือง
(ปันจักสิลัต การตีกลองสะบัดชัย) กีฬาไทย (ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง)
วิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองและผู้อื่นในการเล่นกีฬา กฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬา
ที่เลือกเล่น รูปแบบ วิธีการรุกและป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือก การเล่น การแข่งขันกีฬา และการทางานเป็น
ทีม การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเล่นกีฬา การสร้างเสริมและการปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ

มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าและความสาคัญของการเคลื่อนไหวร่างกาย รักการออกกาลังกาย
การเล่นเกม นันทนาการ และการเล่นกีฬา ปฏิบั ติเป็นประจาสม่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กติกา มีน้าใจ
นัก กีฬ า มีจิ ตวิ ญญาณในการแข่ง ขัน และสุ นทรีย ภาพของการกี ฬาและสามารถเชื่อ มโยงความรู้ห ลัก การ
กระบวนการทางพลศึกษาและศาศตร์อื่นๆ
2. ตัวชี้วัด
1. เพิ่มพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกลและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่
การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา อย่างละ 1 ชนิด
3. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและนาความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น
4. อธิบายความสาคัญของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่ดี
5. ออกกาลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้ง
มีการประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น
6. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น
7. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนาไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ
8. ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการทางานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน
9. วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น
10. การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายและตามผลการทดสอบ

3. โครงสร้ ำงรำยวิชำ พ21104 พลศึกษำ 1 (HPE21104 Physical Education 2)
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

1

- ปฐมนิเทศ/ชี้แจง/ แนะนา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
- หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการ
เคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะ
พื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาทักษะการ
เล่นกีฬา

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
1. อธิบายองค์ประกอบสาระและมาตรฐานของการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ความสาคัญของสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งการเรียนรู้ที่
สนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
5. อธิบายหลักการเพิ่มพูนความสามารถในการ
เคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่
นาไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิต
3. วิธสี อนโดยการปฏิบัติ

1.เอกสาร
ประกอบการสอน
2. วีดีทัศน์
3. สื่อ ICT

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
2 - 5 - เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว
กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม
- การนาความรู้และหลักการของ
กิจกรรมนันทนาการไปใช้เชื่อมโยง
สัมพันธ์ กับวิชาอื่น
- ทดสอบสมรรถภาพ
6-9

10
11-15

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
1. เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1
กิจกรรม
2. การนาความรู้และหลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใช้เชื่อมโยงสัมพันธ์ กับวิชาอื่น
3. ทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์กาหนด

- ความสาคัญของการออกกาลังกาย
1. อธิบายความสาคัญของการออกกาลังกายและ
และเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่มี
เล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
สุขภาพดี
2. ออกกาลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตาม
- การออกกาลังกาย กายบริหาร
ความถนัดอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งมีการ
แบบต่างๆ
ประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น
สอบวัดผลกลางภาค
- กีฬาไทยที่เลือก

1. เล่นกีฬาไทยประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะ
พื้นฐานตามชนิดกีฬา อย่างน้อย 1 ชนิด
2. รูปแบบวิธีการรุกและป้องกันในการเล่นกีฬาที่
เลือก
3. การเล่น การแข่งขันกีฬา และการทางานเป็นทีม

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิต
3. วิธีสอนโดยการปฏิบัติ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1.เอกสาร
ประกอบการสอน
2. วีดีทัศน์
3. สื่อ ICT

1.
2.
3.
4.

วิธีสอนแบบบรรยาย
วิธีสอนแบบสาธิต
วิธีสอนโดยการปฏิบัติ
วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม

1.เอกสาร
ประกอบการสอน
2. วีดีทัศน์
3. สื่อ ICT

1.
2.
3.
4.

วิธีสอนแบบบรรยาย
วิธีสอนแบบสาธิต
วิธีสอนโดยการปฏิบัติ
วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม

1.เอกสาร
ประกอบการสอน
2. วีดีทัศน์
3. สื่อ ICT

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
16-19 - กฎ กติกา

20

สอบวัดผลปลายภาค

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
1. รู้และเข้าใจกฎ กติกา การแข่งขันกีฬาไทยที่เลือก
เล่น
2. ปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่
เลือกเล่น

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิต
3. วิธีสอนโดยการปฏิบัติ
4. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1.เอกสาร
ประกอบการสอน
2. วีดีทัศน์
3. สื่อ ICT

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา พ21104 พลศึกษา 2 (HPE21104 Physical Education 2 ) ภาคเรียนที่ 1
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ (ทดสอบภาคทฤษฎี)
1.2 ด้านเจตคติ (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม)
1.3 ด้านทักษะ(ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต)
1.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย(ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต)
1.5 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม)
รายละเอียดของการประเมินผลรายวิชา พ21104 พลศึกษา 2 (HPE21104 Physical Education 2)
ระหว่างภาค
ปลายภาค
รวม
(Formative)
(Summative)
ด้าน
วิธีการ/เครื่องมือ
(Total)
Final
Q1
Mid
Q2
รายงาน/แบบทดสอบ
1. ความรู้
20
20
2. เจตคติ

10

-

10

-

20

3. ทักษะ

10

10

10

-

30

3 สมรรถภาพทาง
กาย

10

-

10

-

20

5 คุณลักษณะที่
พึงประสงค์

5

-

5

-

10

30

20
80

30

20

100

รวม

กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก
พฤติกรรม
นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ,
แบบสังเกตและ Rating Scales
นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ,
แบบสังเกตและ Rating Scales
กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก
พฤติกรรม

หมายเหตุ : ด้านเจตคติ คือ ด้านคุณธรรม การเข้าเรียน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
ด้านจริยธรรม คือ การมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรู้จักควบคุมอารมณ์
ด้านค่านิยม คือ ขยันหมั่นเพียร สนใจการเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศรัทธาในปรัชญาของ
โรงเรียน รู้จักดูแลสุขภาพ สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมพลานามัย รู้จัก
ป้องกันตนเองจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ความประพฤติ พฤติกรรมของนักเรียน การมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชา พ21104 พลศึกษา 2 (HPE21104 Physical Education 2 )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง
คะแนน 100 คะแนน
น้าหนักคะแนน
ลาดับ ชื่อหน่วยการ
มาตรฐานการ
ชั่วโมง ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน
ที่
เรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
K
A
P
PF DC

1

2

4
5

พ3.1
การเคลื่อนไหว
ม1/1, ม1/2,ม
สมรรถภาพ
1/3
ทางกาย
พ4.1
ม1/4
พ3.2
กีฬาเพื่อชีวิต
ม1/1, ม1/2
คะแนนสอบกลางภาค
พ3.2
กีฬาไทย/สากล
ม1/3, ม1/4
พ3.2
กฎ กติกา
ม1/5, ม1/6
คะแนนสอบปลายภาค

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน
รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

รวม

6

-

5

8

5

2

20

3

-

2

3

3

2

10

1

-

8

4

7

1

20

5

-

3

10

3

2

18

4

-

2

5

2

3

12

1

20
20

20

30

20

10

20

20

100

4.1 ด้านความรู้
4.1.1 ประเมินผลจากการสอบกลางภาค ( 20 คะแนน )
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
- ทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย และกีฬา
ทักษะปฏิบัติ
รวมคะแนนสอบ

คะแนน
20
20

4.1.2 ประเมินผลจากการสอบปลายภาค ( 20 คะแนน )
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
- หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหว
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10
- การนาความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10
- ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1
- กฎ กติกาการเล่นกีฬา
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10
รวมคะแนนสอบ

คะแนน
5
5
5
5
20

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

4.2 ด้านเจตคติ (กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม) 20 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
ผลการประเมิน
การประเมิน
1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันหมั่นเพียร สนใจใน
การเรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
1.7 รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยและ
อุบัติภัยต่าง ๆ

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน)

ปาน
ปรับปรุง
กลาง
(1คะแนน)
(2คะแนน)

4.3 ด้านทักษะ ( ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต) 30 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน)

1. ทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหว
1.1 การทรงตัว
1.2 การเคลื่อนย้ายร่างกาย
1.3 การรับแรงปะทะ
1.4 การถ่ายเทแรงปะทะ
1.5 หลักของแรงและงานการเคลื่อนไหว
2. องค์ประกอบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
2.1 ความอ่อนตัว
2.2 ความทนทานของระบบไหวเวียน
เลือดและการหายใจ
2.3 ความเร็ว
2.4 ความคล่องแคล่วว่องไว
2.5 การทรงตัว
2.6 ปฏิกิริยาตอบสนอง
2.7 การทางานประสานกันระหว่างระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อ

ปานกลาง
(2คะแนน)

ปรับปรุง
(1คะแนน)

4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย ( ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/บันทึก) 20 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

คุณค่าของทักษะการสร้างเสริมสมรรถภาพางกาย
1. กติกาการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
2. มารยาทของการเป็นผู้เล่นที่ดี
3. การบารุงรักษาสุขภาพ
4. ความปลอดภัยในการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย
5. การบารุงรักษาอุปกรณ์การใช้สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง ปรับปรุง
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน) (1คะแนน)

4.5 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 10 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับรายชื่อผู้ปฏิบัติและพฤติกรรมที่ปฏิบัติพฤติกรรมใด
ที่นักเรียนยังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ยังไม่ดีให้เว้นว่างไว้
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ความตั้งใจในการ
ทางาน
4 3 2 1

ความ
การตรงต่อเวลา ความสะอาด
ผลสาเร็จของ
รวม
รับผิดชอบ
เรียบร้อย
งาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา พ22102 พลศึกษา 3 (HPE 22102 Physical Education 3 )
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน
1. คาอธิบายรายวิชา
การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา การเพิ่มพูน
ความสามารถของตนตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไก และทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาทักษะการ
เล่นกีฬา (การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่/การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่/การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน) กีฬาไทย
และกีฬาสากล (กรีฑาประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส กระบี่ เทนนิส และว่ายน้า) การควบคุม
การเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุมวัตถุด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย (ตะกร้อ ฟุตบอล) การ
ควบคุ ม วั ต ถุ ด้ ว ยอุ ป กรณ์ (เทเบิ ลเทนนิ ส แบดมิ น ตั น เทนนิ ส กอล์ ฟ ) และการใช้ อุ ป กรณ์ ป ระกอบการ
เคลื่อนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง ) การละเล่นพื้นเมือง/พื้นบ้าน (ปันจักสิลัต การตีกลองสะบัดชัย) กี ฬาไทย
(ศิลปะมวยไทย ตะกร้ อวง กระบี่กระบอง) การนาความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับวิชาอื่น (การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมทางกาย) ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่น
กีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี การออกกาลังกาย (กายบริหาร การเต้นราแบบแอโรบิก โยคะ รามวยจีน)
การประเมิ น การเล่ น กี ฬ าของตนเองและผู้ อื่ น การเคลื่ อ นไหวแบบอยู่ กั บ ที่ / การเคลื่ อ นไหวแบบ
เคลื่อนที่/การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน การควบคุมการเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุม
ด้ ว ยส่ ว นต่ า งๆของร่ า งกาย (ตะกร้ อ ฟุ ต บอล) การควบคุ ม ด้ ว ยวั ต ถุ ด้ ว ยอุ ป กรณ์ (เทเบิ ล เทนนิ ส เทนนิ ส
แบดมินตัน) และการใช้อุป กรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง) การละเล่นพื้นบ้าน/พื้นเมือ ง
(ปันจักสิลัต การตีกลองสะบัดชัย) กีฬาไทย (ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง)
วิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองและผู้อื่นในการเล่นกีฬา กฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬาที่
เลือกเล่น รูปแบบ วิธีการรุกและป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือก การเล่น การแข่งขันกีฬา และการทางานเป็นทีม
การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเล่นกีฬา การสร้างเสริมและการปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าและความสาคัญของการเคลื่อนไหวร่างกาย รักการออกกาลังกาย
การเล่นเกม นันทนาการ และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาสม่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กติกา มีน้าใจนักกีฬา
มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและสุนทรียภาพของการกีฬาและสามารถเชื่อมโยงความรู้หลักการ กระบวนการทาง
พลศึกษาและศาสตร์อื่นๆ

2. ตัวชี้วัด
1. เพิ่มพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกลและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา อย่างละ 1 ชนิด
3. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและนาความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น
4. อธิบายความสาคัญของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่ดี
5. ออกกาลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งมี
การประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น
6. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น
7. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนาไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ
8. ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการทางานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน
9. วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น
10. การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายและตามผลการทดสอบ

3.โครงสร้างรายวิชา พ22102 พลศึกษา 3 (HPE 22102 Physical Education 3 )
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

1

ปฐมนิเทศ

1. อธิบายองค์ประกอบสาระและมาตรฐานของการเรียนวิชา
พลศึกษาได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ความสาคัญของสาระการเรียนรู้วิชา
พลศึกษาได้
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ของวิชาพลศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนในวิชาพลศึกษา
ได้
5. อธิบายหลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ใช้
ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่น
กีฬา

2

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

วิธีสอน/กระบวนการ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
จัดการเรียนรู้
1.วิธีสอนแบบบรรยาย
1.เอกสารประกอบการ
2.วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล สอน
3.วิธีสอนโดยกระบวนการ 2. หนังสือแบบเรียน
กลุ่ม

ปฏิบัติการทดสอบ
สมรรถภาพ ครั้งที่ 1

1. แบบบันทึกผลการ
ทดสอบ
2. อุปกรณ์
ประกอบการทดสอบ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

3–5

-ทักษะกลไกและทักษะการ
เคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬา
ไทย การละเล่นพื้นบ้าน
และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
- ฝึกทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา

1. นาผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมา
สรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง
2. อธิบายและปฏิบัติการเล่นกีฬาไทยโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสม
กับตนเอง
3. อธิบายและปฏิบัติกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านตามบริบทของ
แต่ละภูมิภาคได้
4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผล
ต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน

6-7

การนากิจกรรมนันทนาการไปปรับ 1. รู้และเข้าใจคุณค่าชนิดกิจกรรมนันทนาการ
ใช้ในชีวิตประจาวัน
2. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและนาความรู้
-คุณค่า ชนิด กิจกรรมนันทนาการ
และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันอย่างเป็นระบบ
-การประยุกต์ใช้กิจกรรม
3. สามารถประเมินผลการร่วมกิจกรรมนันทนาการได้อย่างเป็น
นันทนาการในชีวิตประจาวันอย่าง
ระบบ PDCA (Plan -Do –Check -Act)
เป็นระบบ (PDCA)
4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผล
ต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน

วิธีสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและ
ปฏิบัติ
3. วิธีสอนโดย
กระบวนการกลุ่ม

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิต
3. วิธีสอนโดยการปฏิบัติ
4. วิธีสอนโดย
กระบวนการกลุ่ม

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

8-9

ผลของการออกกาลังกายและการ
เล่นกีฬาโดยใช้หลักการ FITTจน
เป็นกิจวัตรประจาวัน

10
11-15

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์หลักการออกกาลังกายตามหลัก FITT ได้อย่าง
ถูกต้อง
2. สามารถออกกาลังกายตามหลัก FITT จนเป็นกิจวัตร
ประจาวัน

วัดผลกลางภาค
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา 1. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและ
ไทย
นาไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสม
- ประเภทบุคคลและประเภททีม 2. นาผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับ
- ความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ตนเอง
การร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย 3. สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนว
และเล่นกีฬา
ทางการพัฒนาตนเองในการร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย
- วินัยในการเรียน การฝึก และ
และเล่นกีฬา
การเล่นกีฬา ตามกฎ กติกาและ 4. แสดงออกถึงการมีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลง
ข้อตกลง
ในการเล่นกีฬาที่เลือก

วิธีสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและ
ปฏิบัติ
3. วิธีสอนโดย
กระบวนการกลุ่ม

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและ
ปฏิบัติ
3. วิธีสอนแบบกรณีศึกษา
4. วิธีสอนโดย
กระบวนการสร้างความ
ตระหนัก

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา

สัปดาห์ที่
16-17

18

19

20

วิธีสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
ผลที่เกิดจากการออกกาลังกายและ 1. นาผลการปฏิบัติในการออกกาลังกายและเล่นกีฬามาใช้พัฒนา 1. วิธีการสอนแบบ
การเล่นกีฬา
วิธีเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง การเลือกวิธีเล่น การแก้ไข อภิปราย
ข้อบกพร่อง การเพิ่มทักษะ และการเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย 2. วิธีสอนแบบกรณีศึกษา
3. วิธีสอนโดย
กระบวนการสร้างความ
ตระหนัก
แรงจูงใจในการเล่นและแข่งขัน
1. สร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่นในการเล่นกีฬาและแข่งขันกีฬา 1. วิธีสอนแบบบรรยาย
กีฬา
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง
2. วิธีสอนแบบกรณีศึกษา
3. วิธีสอนโดย
กระบวนการสร้างความ
ตระหนัก
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ปฏิบัติการทดสอบ
สมรรถภาพ ครั้งที่ 2
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

วัดผลปลายภาค

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา
1. แบบบันทึกผลการ
ทดสอบ
2. อุปกรณ์
ประกอบการทดสอบ

4 แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา พ22102 พลศึกษา 3 ประจาภาคเรียนที่ 1
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ K (ทดสอบ/แบบทดสอบ)
1.2 ด้านเจตคติ A (สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม)
1.3 ด้านทักษะ P (ทดสอบ/แบบทดสอบทักษะ)
1.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย Pf (ทดสอบ/แบบบันทึกการทดสอบ)
1.5 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ S (สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม)
รายละเอียดของการประเมินผลรายวิชา พ22102 พลศึกษา 3
ระหว่างภาค
(Formative)

ด้าน
Q1

Mid

Q2

ปลายภาค
(Summative)
Final

รวม
(Total)

-

20

20

1. ความรู้

-

2. เจตคติ
3. ทักษะ
4. สมรรถภาพทางกาย
5. คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

5
15
5

20
-

5
15
5

-

10
50
10

5

-

5

-

10

30

20
80

30

20

100

รวม

วิธีการ/เครื่องมือ
ทดสอบ/แบบทดสอบ
รายงาน/แบบบันทึก
สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม
ทดสอบ/แบบทดสอบทักษะ
ทดสอบ/แบบบันทึกการทดสอบ
สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม

หมายเหตุ : ด้านเจตคติ คือ ด้านคุณธรรม การเข้าเรียน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
ด้านจริยธรรม คือ การมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรู้จักควบคุมอารมณ์
ด้านค่านิยม คือ ขยันหมั่นเพียร สนใจการเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศรัทธาในปรัชญา
ของโรงเรียน รู้จักดูแลสุขภาพ สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมพลานามัย รักใน
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา และเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายอย่างเป็นกิจวัตรประจาวัน
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ความประพฤติ พฤติกรรมของนักเรียน การมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชา พ22102 พลศึกษา 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

1

ทักษะกลไกและทักษะ
การเคลื่อนไหว

2

กิจกรรมนันทนาการ

3

ผลของการออกกาลัง
กายตามหลักFITT
คะแนนสอบกลางภาค
-การออกกาลังกายและ
เล่นกีฬาทั้งประเภท
บุคคลและประเภททีม
-วินัยการเรียน
ผลที่เกิดจากการเล่น
กีฬา
แรงจูงใจในการเล่นและ
แข่งขันกีฬา
คะแนนสอบปลายภาค

4

5
6

มาตรฐาน
การเรียนรู้/ ชั่วโมง ด้าน
K
ตัวชี้วัด
พ3.1
ม2/1
พ3.1
ม2/4
พ3.1
ม2/3
พ3.2
ม2/2
ม2/3
พ3.2
ม2/5
พ3.2
ม2/5

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน
รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

คะแนน 100 คะแนน
น้าหนักคะแนน
ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน
A
P
Pf
S

รวม

5

-

-

13

5

2

20

2

-

3

1

-

2

6

2

-

2

1

-

1

4

1

-

-

20

-

-

20

5

-

2

13

3

2

20

2

-

2

1

-

2

5

2

-

1

1

2

1

5

1

20
20

10

50

10

10

20

20

100

4.1 ด้านความรู้ (20 คะแนน)
4.1.1 ประเมินผลความรู้กลางภาค
( - คะแนน )
4.1.2 ประเมินผลด้านความรู้ปลายภาค ( 20 คะแนน )
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหว
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10
การนาความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1
ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬาประเภททีมและประเภท ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10
บุคคล กิจกรรมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้าน กฎ
กติกาการเล่นกีฬา วินัย และกฎระเบียบ
รวมคะแนนสอบ
4.2 ด้านเจตคติ(กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม) 10คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
ผลการประเมิน
ปาน
การประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
( 5คะแนน) ( 4คะแนน) ( 3คะแนน) กลาง
( 2คะแนน)

1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันมั่นเพียร สนใจในการเรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
3.7 รักในการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
3.8 สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายจนเป็น
กิจวัตรประจาวัน

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

คะแนน
5
5
5
5
20

ต้องปรับปรุง
( 1คะแนน)

4.3 ด้านทักษะ ( ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต) 50 คะแนน
4.3.1 ประเมินผลทักษะปฏิบัติกลางภาค ( 20 คะแนน)
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย และกีฬา
ทักษะปฏิบัติ
รวมคะแนนสอบ

คะแนน
20
20

4.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน (10 คะแนน)
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต้องปรับปรุง

(5คะแนน)

(4คะแนน)

(3คะแนน)

(2คะแนน)

(1คะแนน)

1. ทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหว ( 10 คะแนน)
1.1 การทรงตัว
1.2 การเคลื่อนย้ายร่างกาย
1.3 การรับแรงปะทะ
1.4 การถ่ายเทแรงปะทะ
1.5 หลักของแรงและงานการ
เคลื่อนไหว
4.3.3 ประเมินผลทักษะปฏิบัติระหว่างภาค (20 คะแนน)
สาหรับภาคเรียนที่ 1 ให้ครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1. กีฬาประเภทบุคคล
2. กีฬาประเภททีม
3. กิจกรรมนันทนาการ
4. การละเล่นพื้นบ้าน
4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย ( ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/บันทึก) 10 คะแนน
ประเมินจากบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนตามแบบประเมินของ สสส.
- ดาวน์โหลดแบบทดสอบได้จาก http://info.thaihealth.or.th/library/11087

4.5 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 10 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
คาชี้แจงทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับรายชื่อผู้ปฏิบัติและพฤติกรรมที่ปฏิบัติพฤติกรรมใด
ที่นักเรียนยังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ยังไม่ดีให้เว้นว่างไว้
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ความตั้งใจใน
ความ
การตรงต่อ
ความสะอาด ผลสาเร็จของ
รวม
การทางาน
รับผิดชอบ
เวลา
เรียบร้อย
งาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา พ22104 พลศึกษา 4 (HPE 22104 Physical Education 4 )
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน
1. คาอธิบายรายวิชา
การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา การเพิ่มพูน
ความสามารถของตนตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไก และทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาทักษะการ
เล่นกีฬา (การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่/การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่/การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน) กีฬาไทย
และกีฬาสากล (กรีฑาประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส กระบี่ เทนนิส และว่ายน้า) การควบคุม
การเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุมวัตถุด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย (ตะกร้อ ฟุตบอล) การ
ควบคุ ม วั ต ถุ ด้ ว ยอุ ป กรณ์ (เทเบิ ลเทนนิ ส แบดมิ น ตั น เทนนิ ส กอล์ ฟ ) และการใช้ อุ ป กรณ์ ป ระกอบการ
เคลื่อนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง ) การละเล่นพื้นเมือง/พื้นบ้าน (ปันจักสิลัต การตีกลองสะบัดชัย) กี ฬาไทย
(ศิลปะมวยไทย ตะกร้ อวง กระบี่กระบอง) การนาความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับวิชาอื่น (การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมทางกาย) ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่น
กีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี การออกกาลังกาย (กายบริหาร การเต้นราแบบแอโรบิก โยคะ รามวยจีน)
การประเมิ น การเล่ น กี ฬ าของตนเองและผู้ อื่ น การเคลื่ อ นไหวแบบอยู่ กั บ ที่ / การเคลื่ อ นไหวแบบ
เคลื่อนที่/การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน การควบคุมการเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุม
ด้ ว ยส่ ว นต่ า งๆของร่ า งกาย (ตะกร้ อ ฟุ ต บอล) การควบคุ ม ด้ ว ยวั ต ถุ ด้ ว ยอุ ป กรณ์ (เทเบิ ล เทนนิ ส เทนนิ ส
แบดมินตัน) และการใช้อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง) การละเล่นพื้นบ้าน/พื้นเมือง (ปัน
จักสิลัต การตีกลองสะบัดชัย) กีฬาไทย (ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง)
วิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองและผู้อื่นในการเล่นกีฬา กฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬาที่
เลือกเล่น รูปแบบ วิธีการรุกและป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือก การเล่น การแข่งขันกีฬา และการทางานเป็นทีม
การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเล่นกีฬา การสร้างเสริมและการปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าและความสาคัญของการเคลื่อนไหวร่างกาย รักการออกกาลังกาย
การเล่นเกม นันทนาการ และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาสม่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กติกา มีน้าใจนักกีฬา
มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและสุนทรียภาพของการกีฬาและสามารถเชื่อมโยงความรู้หลักการ กระบวนการทาง
พลศึกษาและศาสตร์อื่นๆ

2. ตัวชี้วัด
1. เพิ่มพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกลและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา อย่างละ 1 ชนิด
3. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและนาความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น
4. อธิบายความสาคัญของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่ดี
5. ออกกาลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งมี
การประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น
6. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น
7. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนาไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ
8. ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการทางานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน
9. วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น
10. การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายและตามผลการทดสอบ

3.โครงสร้างรายวิชา พ22104 พลศึกษา 4 (HPE 22104 Physical Education 4 )
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

1

ปฐมนิเทศ

1. อธิบายองค์ประกอบสาระและมาตรฐานของการเรียนวิชา
พลศึกษาได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ความสาคัญของสาระการเรียนรู้วิชา
พลศึกษาได้
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ของวิชาพลศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนในวิชาพลศึกษา
ได้
5. อธิบายหลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ใช้
ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่น
กีฬา

2

ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย

พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้
1.วิธีสอนแบบบรรยาย
2.วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3.วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1.เอกสารประกอบการ
สอน
2. หนังสือแบบเรียน

ปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพ ครั้ง 1. แบบบันทึกผลการ
ที่ 1
ทดสอบ
2. อุปกรณ์
ประกอบการทดสอบ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

3–5

- ทักษะกลไกและทักษะ
การ เคลื่อนไหวที่ส่งผล
ต่อการเล่นกีฬาสากล
และกิจกรรมใช้ชีวิต
ประจาวัน
- ฝึกทักษะพื้นฐานที่
นาไปสู่การพัฒนาทักษะ
การเล่นกีฬาสากล

1. นาผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมา
สรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง
2. อธิบายและปฏิบัติการเล่นกีฬาไทยโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสม
กับตนเอง
3. อธิบายและปฏิบัติกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านตามบริบทของ
แต่ละภูมิภาคได้
4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผล
ต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน

6-7

การนากิจกรรม
1. รู้และเข้าใจคุณค่าชนิดกิจกรรมนันทนาการ
นันทนาการไปปรับใช้ใน 2. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและนาความรู้
ชีวิตประจาวัน
และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันอย่างเป็นระบบ
- คุณค่า ชนิด กิจกรรม 3. สามารถประเมินผลการร่วมกิจกรรมนันทนาการได้อย่างเป็น
นันทนาการ
ระบบ PDCA (Plan -Do –Check -Act)
- การประยุกต์ใช้
4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผล
กิจกรรมนันทนาการใน
ต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวันอย่างเป็น
ระบบ (PDCA)

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนแบบกรณีศึกษา
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความ ตระหนัก

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนแบบกรณีศึกษา
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความ ตระหนัก

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา

สัปดาห์ที่
8-9

10
11-15

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ผลของการออกกาลังกาย 1. วิเคราะห์หลักการออกกาลังกายตามหลัก FITT ได้อย่าง
และการเล่นกีฬาโดยใช้
ถูกต้อง
หลักการ FITTจนเป็น
2. สามารถออกกาลังกายตามหลัก FITT จนเป็นกิจวัตร
กิจวัตรประจาวัน
ประจาวัน
วัดผลกลางภาค
การออกกาลังกายและ
การเล่นกีฬาสากล
- ประเภทบุคคลและ
ประเภททีม
- ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในการร่วกิจกรรม
การออกกาลังกายและ
เล่นกีฬาสากล
- วินัยในการเรียน การ
ฝึก และการเล่นกีฬา
ตามกฎ กติกาและ
ข้อตกลง

1. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและ
นาไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสม
2. นาผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับ
ตนเอง
3. สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาตนเองในการร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย
และเล่นกีฬา
4. แสดงออกถึงการมีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลง
ในการเล่นกีฬาที่เลือก

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนแบบกรณีศึกษา
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความ ตระหนัก

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนแบบกรณีศึกษา
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความ ตระหนัก

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

16-17

ผลที่เกิดจากการออก
กาลังกายและการเล่น
กีฬาสากล

18

แรงจูงใจในการเล่นและ
แข่งขันกีฬาสากล

19

ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย

20

วัดผลปลายภาค

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้
1. นาผลการปฏิบัติในการออกกาลังกายและเล่นกีฬามาใช้พัฒนา 1. วิธีสอนแบบบรรยาย
วิธีเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง การเลือกวิธีเล่น การแก้ไข 2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
ข้อบกพร่อง การเพิ่มทักษะ และการเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย 3. วิธีสอนแบบกรณีศึกษา
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความ ตระหนัก
1. สร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่นในการเล่นกีฬาและแข่งขันกีฬา 1. วิธีสอนแบบบรรยาย
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง
2. วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ
3. วิธีสอนแบบกรณีศึกษา
4. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความ ตระหนัก
พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพ ครั้ง
ที่ 2
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา
1. แบบบันทึกผลการ
ทดสอบ
2. อุปกรณ์
ประกอบการทดสอบ

4 แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา พ22104 พลศึกษา 4 ประจาภาคเรียนที่ 2
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ K (ทดสอบ/แบบทดสอบ)
1.2 ด้านเจตคติ A (สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม)
1.3 ด้านทักษะ P (ทดสอบ/แบบทดสอบทักษะ)
1.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย Pf (ทดสอบ/แบบบันทึกการทดสอบ)
1.5 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ S (สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม)
รายละเอียดของการประเมินผลรายวิชา พ22104 พลศึกษา 4
ระหว่างภาค
(Formative)

ด้าน
Q1

Mid

Q2

ปลายภาค
(Summative)
Final

รวม
(Total)

-

20

20

1. ความรู้

-

2. เจตคติ
3. ทักษะ
4. สมรรถภาพทางกาย
5. คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

5
15
5

20
-

5
15
5

-

10
50
10

5

-

5

-

10

30

20
80

30

20

100

รวม

วิธีการ/เครื่องมือ
ทดสอบ/แบบทดสอบ
รายงาน/แบบบันทึก
สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม
ทดสอบ/แบบทดสอบทักษะ
ทดสอบ/แบบบันทึกการทดสอบ
สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม

หมายเหตุ : ด้านเจตคติ คือ ด้านคุณธรรม การเข้าเรียน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
ด้านจริยธรรม คือ การมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรู้จักควบคุมอารมณ์
ด้านค่านิยม คือ ขยันหมั่นเพียร สนใจการเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศรัทธาในปรัชญาของ
โรงเรียน รู้จักดูแลสุขภาพ สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมพลานามัย รักในการ
ออกกาลังกายและการเล่นกีฬา และเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายอย่างเป็นกิจวัตรประจาวัน
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ความประพฤติ พฤติกรรมของนักเรียน การมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชา พ22104 พลศึกษา 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง
มาตรฐานการ
เรียนรู้/
ชั่วโมง
ตัวชี้วัด

ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

1

ทักษะกลไกและทักษะการ
เคลื่อนไหว

2

กิจกรรมนันทนาการ

3

ผลของการออกกาลังกาย
ตามหลัก FITT
คะแนนสอบกลางภาค
-การออกกาลังกายและ
เล่นกีฬาไทย/สากลทั้ง
ประเภทบุคคลและ
ประเภททีม
-วินัยการเรียน
ผลที่เกิดจากการเล่นกีฬา
ไทย/สากล
แรงจูงใจในการเล่นและ
แข่งขันกีฬาไทย/สากล
คะแนนสอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดภาคเรียน
รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

4

5
6

คะแนน 100 คะแนน

พ3.1
ม2/1
พ3.1
ม2/4
พ3.1
ม2/3

พ3.2
ม2/2
ม2/3
พ3.2
ม2/5
พ3.2
ม2/5

ด้าน
K

น้าหนักคะแนน
ด้าน ด้าน ด้าน
A
P
Pf

ด้าน
S

รวม

5

2

20

-

2

5

-

-

13

2

-

3

1

2

-

2

1

-

1

-

-

20

5

-

2

13

2

-

2

1

2

-

1

1

1
20

20
20

10

50

6
4

-

1
-

20

3

2

20

-

2

2
10

1
10

5
5
20
100

4.1 ด้านความรู้ (20 คะแนน)
4.1.1 ประเมินผลความรู้กลางภาค
( - คะแนน )
4.1.2 ประเมินผลด้านความรู้ปลายภาค ( 20 คะแนน )
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหว
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10
การนาความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1
ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬาสากลประเภททีมและ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10
ประเภทบุคคล กิจกรรมนันทนาการ กฎกติกาการเล่นกีฬา
สากล วินัยและกฎระเบียบ
รวมคะแนนสอบ
4.2 ด้านเจตคติ (กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม) 10คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
ผลการประเมิน
การประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
ปานกลาง
( 5คะแนน)

1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันมั่นเพียร สนใจในการเรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
3.7 รักในการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
3.8 สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายจนเป็น
กิจวัตรประจาวัน

( 4คะแนน) ( 3คะแนน)

( 2คะแนน)

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

คะแนน
5
5
5
5
20

ต้องปรับปรุง
( 1คะแนน)

4.3 ด้านทักษะ ( ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต) 50 คะแนน
4.3.1 ประเมินผลทักษะปฏิบัติกลางภาค ( 20 คะแนน)
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย และกีฬาสากล
ทักษะปฏิบัติ
รวมคะแนนสอบ

คะแนน
20
20

4.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน (10 คะแนน)
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ดีเยี่ยม
(5คะแนน)

ดีมาก

ดี

(4คะแนน) (3คะแนน)

ปานกลาง

ต้องปรับปรุง

(2คะแนน)

(1คะแนน)

1. ทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหว ( 10 คะแนน)
1.1 การทรงตัว
1.2 การเคลื่อนย้ายร่างกาย
1.3 การรับแรงปะทะ
1.4 การถ่ายเทแรงปะทะ
1.5 หลักของแรงและงานการ
เคลื่อนไหว
4.3.3 ประเมินผลทักษะปฏิบัติระหว่างภาค (20 คะแนน)
สาหรับภาคเรียนที่ 2 ให้ครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1. กีฬาประเภทบุคคล
2. กีฬาประเภททีม
3. กิจกรรมนันทนาการ
4. กีฬาสากล
4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย ( ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/บันทึก) 10 คะแนน
ประเมินจากบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนตามแบบประเมินของ สสส.
- ดาวน์โหลดแบบทดสอบได้จาก http://info.thaihealth.or.th/library/11087

4.5 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 10 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
คาชี้แจงทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับรายชื่อผู้ปฏิบัติและพฤติกรรมที่ปฏิบัติพฤติกรรมใด
ที่นักเรียนยังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ยังไม่ดีให้เว้นว่างไว้
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ความตั้งใจใน
ความ
การตรงต่อ
ความสะอาด ผลสาเร็จของ
รวม
การทางาน
รับผิดชอบ
เวลา
เรียบร้อย
งาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ (ฉบับย่อ)
รายวิชา พ23102 พลศึกษา 5 (HPE23102Physical Education5)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
จานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
จานวน 20 ชั่วโมง
0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน
...................................................................................................................................................................
1. คาอธิบายรายวิชา
การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา การเพิ่มพูน
ความสามารถของตนตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไก และทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาทักษะการ
เล่นกีฬา (การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่/การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่/ การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน) กีฬาไทย
และกีฬาสากล (กรีฑาประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส กระบี่ เทนนิส และว่ายน้า) การควบคุม
การเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุมวัตถุด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย (ตะกร้อ ฟุตบอล) การ
ควบคุ ม วั ต ถุ ด้ ว ยอุ ป กรณ์ (เทเบิ ล เทนนิ ส แบดมิ น ตั น เทนนิ ส กอล์ ฟ ) และการใช้ อุ ป กรณ์ ป ระกอบการ
เคลื่อนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง ) การละเล่นพื้นเมือง/พื้นบ้าน (ปันจักสิลัต การตีกลองสะบัดชัย) กีฬาไทย
(ศิลปะมวยไทย ตะกร้ อวง กระบี่กระบอง) การนาความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับวิชาอื่น (การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมทางกาย) ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่น
กีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี การออกกาลังกาย (กายบริหาร การเต้นราแบบแอโรบิก โยคะ รามวยจีน)
การประเมิ น การเล่ น กี ฬ าของตนเองและผู้ อื่ น การเคลื่ อ นไหวแบบอยู่ กั บ ที่ / การเคลื่ อ นไหวแบบ
เคลื่อนที่/การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน การควบคุมการเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุม
ด้ ว ยส่ ว นต่ า งๆของร่ า งกาย (ตะกร้ อ ฟุ ต บอล) การควบคุ ม ด้ ว ยวั ต ถุ ด้ ว ยอุ ป กรณ์ (เทเบิ ล เทนนิ ส เทนนิ ส
แบดมินตัน) และการใช้อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง) การละเล่นพื้นบ้าน/พื้นเมือง (ปัน
จักสิลัต การตีกลองสะบัดชัย) กีฬาไทย (ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง)
วิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองและผู้อื่นในการเล่นกีฬา กฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬาที่
เลือกเล่น รูปแบบ วิธีการรุกและป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือก การเล่น การแข่งขันกีฬา และการทางานเป็นทีม
การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเล่นกีฬา การสร้างเสริมและการปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าและความสาคัญของการเคลื่อนไหวร่างกาย รักการออกกาลังกาย
การเล่นเกม นันทนาการ และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาสม่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กติกา มีน้าใจนักกีฬา
มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและสุนทรียภาพของการกีฬาและสามารถเชื่อมโยงความรู้หลักการ กระบวนการทาง
พลศึกษาและศาสตร์อื่นๆ

2. ตัวชี้วัด
1. เพิ่มพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกลและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา อย่างละ 1 ชนิด
3. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและนาความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น
4. อธิบายความสาคัญของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่ดี
5. ออกกาลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งมี
การประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น
6. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น
7. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนาไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ
8. ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการทางานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน
9. วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น
10. การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายและตามผลการทดสอบ

3. โครงสร้างรายวิชา พ23102 พลศึกษา5 (HPE23102Physical Education 5)
สัปดาห์ที่
1

2-5

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

- ปฐมนิเทศ/ชี้แจง /แนะนา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
- หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการ
เคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะ
พื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาทักษะการ
เล่นกีฬา

1. บอกองค์ประกอบสาระและมาตรฐานของการเรียนรู้ 1.วิธีสอนแบบบรรยาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
2.วิธสี อนแบบสืบค้นข้อมูล
2. อธิบายและวิเคราะห์ความสาคัญของสาระการ
3.วิธสี อนโดยกระบวนการกลุ่ม
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งการเรียนรู้ที่
สนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
5. อธิบายหลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหว
ที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬา

1.เอกสารประกอบการสอน
2. หนังสือแบบเรียน

- เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว
กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม
- การนาความรู้และหลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใช้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชา
อื่น
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

1. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม
2. การนาความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไป
ใช้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น
3. ทดสอบสมรรถภาพทางกายผ่านตามเกณฑ์กาหนด

1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา
4. แบบบันทึกผลการทดสอบ
5. อุปกรณ์ประกอบการทดสอบ

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิต
3. วิธีสอนโดยการปฏิบัติ
4. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
5. ปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพ
ครั้งที่ 1

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
6-9
- ความสาคัญของการออกกาลังกาย
และการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่มี
สุขภาพดี
- การออกกาลังกาย และกายบริหาร
แบบต่างๆ
10
11-15

สอบวัดผลกลางภาค
- กีฬาไทย/สากลที่เลือก

16-18

- กฎกติกา

19

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

20

สอบวัดผลปลายภาค

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่น
กีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
2. ออกกาลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความ
ถนัดอย่างเต็มความสามารถพร้อมทั้งมีการประเมินการ
เล่นของตนและผู้อื่น
3. มีความเข้าใจวิธีการป้องกันการบาดเจ็บจากการออก
กาลังกายและการเล่นกีฬา

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
1. เอกสารประกอบการสอน
2 สื่อ ICT
2. วิธีสอนแบบสาธิต
3. วิธีสอนโดยการปฏิบัติ
3. อุปกรณ์กีฬา
4. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม

1. เล่นกีฬาไทย/สากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้
ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา อย่างน้อย 1 ชนิด
2. รูปแบบวิธีการรุกและป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือก
3. การเล่นการแข่งขันกีฬาและการทางานเป็นทีม
1. รู้และเข้าใจกฎกติกา การแข่งขันกีฬาที่เลือกเล่น
2. ปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือก
เล่น

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิต
3. วิธีสอนโดยการปฏิบัติ
4. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิต
3. วิธีสอนโดยการปฏิบัติ
4. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
ปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่
2

พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด

1. เอกสารประกอบการสอน
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา
1. เอกสารประกอบการสอน
2 สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา
1. แบบบันทึกผลการทดสอบ
2. อุปกรณ์ประกอบการทดสอบ

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา พ23102 พลศึกษา5 (HPE23102Physical Education 5) ภาคเรียนที่ 1
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ (ทดสอบภาคทฤษฎี)
1.2 ด้านเจตคติ (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม)
1.3 ด้านทักษะ (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต)
1.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต)
1.5 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม)
รายละเอียดของการประเมินผลรายวิชา พ23102 พลศึกษา3 (HPE23102 Sports 5)
ระหว่างภาค
(Formative)

ด้าน
Q1

Mid

รวม
(Total)

วิธีการ/เครื่องมือ

Q2

ปลายภาค
(Summative)
Final

-

20

20

รายงาน/แบบทดสอบ

1. ความรู้

-

2. เจตคติ

10

-

10

-

20

3. ทักษะ

10

10

10

-

30

10

-

10

-

20

5

-

5

-

10

30

20
80

30

20

100

3 สมรรถภาพ
ทางกาย
5 คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
รวม

กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก
พฤติกรรม
นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ,
แบบสังเกตและ Rating Scales
นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ,
แบบสังเกตและ Rating Scales
กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก
พฤติกรรม

หมายเหตุ : ด้านเจตคติ คือ ด้านคุณธรรม การเข้าเรียน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
ด้านจริยธรรม คือ การมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรู้จักควบคุมอารมณ์
ด้านค่านิยม คือ ขยันหมั่นเพียร สนใจการเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศรัทธาในปรัชญาของ
โรงเรียน รู้จักดูแลสุขภาพ สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมพลานามัย รู้จัก
ป้องกันตนเองจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ความประพฤติ พฤติกรรมของนักเรียน การมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชา พ23102 พลศึกษา5 (HPE23102 Physical Education 3)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เวลา 20 ชั่วโมง คะแนน 100 คะแนน
ลาดับ
ที่

1
2
3

4
5

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

พ3.1
การเคลื่อนไหว ม3/1, ม3/2,ม
3/3
พ3.2
กีฬาเพื่อชีวิต
ม3/1, ม3/2
ทดสอบ
พ4.1
สมรรถภาพ
ม3/4
คะแนนสอบกลางภาค
พ3.2
กีฬาไทย/สากล
ม3/3, ม3/4
พ3.2
กฎ กติกา
ม3/5, ม3/6
คะแนนสอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดภาคเรียน
รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

ชั่วโมง ด้าน
K

น้าหนักคะแนน
ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน
A
P
PF DC

รวม

5

-

4

10

4

2

20

3

-

6

5

6

2

19

1

-

5

-

5

1

11

1

20

-

-

-

-

20

5

-

3

10

3

2

18

4

-

2

5

2

3

12

1
20

20
20

20

30

20

10

20
100

4.1 ด้านความรู้
4.1.1 ประเมินผลจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน)
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
- ทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย และกีฬา

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ทักษะปฏิบัติ
รวมคะแนนสอบ

คะแนน
20
20

4.1.2 ประเมินผลจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน)
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
- หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหว
- การนาความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการ
- ความสาคัญของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
- กฎ กติกาการเล่นกีฬา

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10 ข้อ
5
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10 ข้อ
5
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
5
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10 ข้อ
5
รวมคะแนนสอบ
20

4.2 ด้านเจตคติ (กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม) 20 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
การประเมิน
1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันหมั่นเพียร สนใจ
ในการเรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของ
โรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแล
สุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรม
1.7 รู้จักป้องกันตนเองจาก
โรคภัยและอุบัติภัยต่าง ๆ

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง ปรับปรุง
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน) (1คะแนน)

4.3 ด้านทักษะ (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต) 30 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

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

1. ทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหว
1.1 การทรงตัว
1.2 การเคลื่อนย้ายร่างกาย
1.3 การรับแรงปะทะ
1.4 การถ่ายเทแรงปะทะ
1.5 หลักของแรงและงานการ
เคลื่อนไหว
2. องค์ประกอบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
2.1 ความอ่อนตัว
2.2 ความทนทานของระบบไหวเวียน
เลือดและการหายใจ
2.3 ความเร็ว
2.4 ความคล่องแคล่วว่องไว
2.5 การทรงตัว
2.6 ปฏิกิริยาตอบสนอง
2.7 การทางานประสานกันระหว่าง
ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

ปรับปรุง
(1คะแนน)

4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/บันทึก) 20 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง ปรับปรุง
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน) (1คะแนน)

คุณค่าของทักษะการสร้างเสริมสมรรถภาพางกาย
1. กติกาการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
2. มารยาทของการเป็นผู้เล่นที่ดี
3. การบารุงรักษาสุขภาพ
4. 4. ความปลอดภัยในการสร้างเสริม
สมสมรรถภาพทางกาย
5. การบารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย

4.5 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 10 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
คาชี้แจงทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับรายชื่อผู้ปฏิบัติและพฤติกรรมที่ปฏิบัติพฤติกรรมใด
ที่นักเรียนยังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ยังไม่ดีให้เว้นว่างไว้
ลาดับที่

ความตั้งใจใน
ความ
การตรงต่อ
ความสะอาด ผลสาเร็จของ
รวม
รับผิดชอบ
เวลา
เรียบร้อย
งาน
ชื่อ-สกุล การทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ (ฉบับย่อ)
รายวิชา พ23104 พลศึกษา 6 (HPE 23104 Physical Education 6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมตามบริบทของตนเองในการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล
ตามชนิดที่เลือกประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่ง ผลต่อการเล่น กีฬาและการปฏิบั ติกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวันการนาประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมนันทนาการไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอจน
เป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
โดยการออกกาลังกายด้วยการเล่นกี ฬาไทยและและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมเป็น
ประจา วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตนเอง มีวินัยในการเรียน การฝึก และ
การเล่นกีฬา ตามกฎ กติกา มีมารยาทในการเล่นกีฬาด้วยความมีน้าใจนักกีฬาและข้อตกลง รูปแบบ กลวิธีการ
รุกการป้องกันในการเล่นกีฬา
เพื่อนาผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาใช้พัฒนาวิธีเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง มีการเลือกวิธีเล่น
การแก้ไขข้อบกพร่อง การเพิ่มทักษะการสร้างแรงจูงใจและการสร้างความมุ่งมั่นในการเล่นและการแข่งขันกีฬา
และการสร้ างเสริ มและปรับ ปรุง สมรรถภาพทางตามผลการทดสอบ โดยการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
(Physical Fitness) หรือสมรรถภาพทางกลไก/สมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัติ (Motor Fitness /Skill-Related
Physical Fitness) และสามารถเชื่อมโยงความรู้หลักการ กระบวนการทางพลศึกษาและศาสตร์อื่นๆ

2. ตัวชี้วัด
1. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ 1 ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม
2. นาหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาไป
ใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
3. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และนาหลักความรู้วิธีการไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับ
ผู้อื่น
4. มีมารยาทในการเล่นกีฬาด้วยความมีน้าใจนักกีฬา
5. วางแผนและจัดเวลาในการออกกาลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
6. ออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ และนาแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ
7. ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนาแนวคิดที่ได้ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนในสังคม
8. จ าแนกกลวิ ธี ก ารรุ ก การป้ อ งกั น และใช้ใ นการเล่น กี ฬ าที่ เ ลื อก และตั ดสิ น ใจในการเลื อ กวิ ธี ที่
เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น
9. เสนอผลการพัฒนาคุณภาพของตนเองที่เกิดจากการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจา
10. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
11. มีความเข้าใจวิธีการป้องกันการบาดเจ็บ จากการออกกาลังกายและเล่นกีฬา

3.โครงสร้างรายวิชา พ23104 พลศึกษา 6 (HPE 23104 Physical Education 6)
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ปฐมนิเทศชี้แจง แนะนา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงของการเรียนการสอน

การทดสอบสมรถภาพทาง
กาย

สามารถทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตาม 1. วิธีสอนแบบบรรยาย
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. วิธีสอนแบบสาธิต
3. วิธีสอนโดยการปฏิบัติ
4. วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม
5. ปฏิบัติการทดสอบ
สมรรถภาพ ครั้งที่ 1

1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา
4. แบบบันทึกผลการทดสอบ
5. อุปกรณ์ประกอบการ
ทดสอบ

ทักษะการเคลื่อนไหวที่ส่งผล
ต่อการเล่นกีฬาและการ
ปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน

1. นาผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะ
การเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของ
ตนเอง
2. อธิบายและปฏิบัติการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล

1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา

1

2-3

4–5

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้
1.วิธีสอนแบบบรรยาย
1.เอกสารประกอบการสอน
2.วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
2. หนังสือแบบเรียน
3.วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิต
3. วิธีสอนโดยการปฏิบัติ
4. วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม

สัปดาห์ที่

6-7

8-9

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเอง
3. อธิบายและปฏิบัติทักษะของกีฬาไทยและกีฬา
สากลตามบริบทของแต่ละภูมิภาคได้
4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน
การนากิจกรรมนันทนาการ 1.อธิบายความหมายและคุณค่าของกิจกรรม
ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน นันทนาการ
-คุณค่า ชนิด กิจกรรม
2. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและ
นันทนาการ
นาความรู้และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
-การประยุกต์ใช้กิจกรรม
อย่างเป็นระบบ
นันทนาการใชีวิตประจาวัน 3.สามารถประเมินผลการร่วมกิจกรรมนันทนาการได้
อย่างเป็นระบบ (PDCA)
อย่างเป็นระบบ PDCA(Plan -Do –Check -Act)
ผลของการออกกาลังกาย
และการเล่นกีฬาโดยใช้
หลักการ FITTจนเป็น
กิจวัตรประจาวัน

1. วิเคราะห์หลักการออกกาลังกายตามหลัก FITT ได้
อย่างถูกต้อง
2. สร้างโปรแกรมการออกกาลังกายตามหลัก FITT
ได้
3. สามารถออกกาลังกายตามหลัก FITT จนเป็น
กิจวัตรประจาวัน

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิต
3. วิธีสอนโดยการปฏิบัติ
4. วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม

1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิต
3. วิธีสอนโดยการปฏิบัติ
4. วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม

1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

10

วัดผลกลางภาคเรียน
- การออกกาลังกายและการ
เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล
ประเภทบุคคลและประเภท
ทีม
- ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
- วินัยในการเรียน การฝึก
และการเล่นกีฬา ตามกฎ
กติกาและข้อตกลง
- มีมารยาทในการเล่นกีฬา
ด้วยความมีน้าใจนักกีฬา

11-14

15

ประโยชน์ที่เกิดจาก
การออกกาลังกาย การเล่น
กีฬาไทย/สากลทั้งประเภท
บุคคลและประเภททีม

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1. นาผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่
เหมาะสมกับตนเอง
2. สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อ
เป็นแนวทางการพัฒนาตนเองในการร่วมกิจกรรมการ
ออกกาลังกายและเล่นกีฬา
3. แสดงออกถึงการมีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา
และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือก
4. มีมารยาทในการเล่นกีฬาด้วยความมีน้าใจนักกีฬา

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิต
3. วิธีสอนโดยการปฏิบัติ
4. วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม

1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา

1.นาผลการปฏิบัติในการออกกาลังกาย การเล่นกีฬา
ไทย/สากลทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมมาใช้
พัฒนาวิธีการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองการแก้ไข
ข้อบกพร่อง การเพิ่มทักษะและการเพิ่มสมรรถภาพ
ทางกาย
2.มีความเข้าใจวิธีการป้องกันการบาดเจ็บ จากการ
ออกกาลังกายและเล่นกีฬา

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสาธิต
3. วิธีสอนโดยการปฏิบัติ
4. วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม

1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ ICT
3. อุปกรณ์กีฬา

สัปดาห์ที่

16-18

19
20

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

1. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่
เลือกและนาไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสม
2. นาผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่
เหมาะสมกับตนเอง
การแข่งขันกีฬา
3. สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
4. แสดงออกถึงการมีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา
และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือก
5. มีมารยาทในการเล่นกีฬาด้วยความมีน้าใจนักกีฬา
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด
ทดสอบปลายภาค

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ ICT
2. วิธีสอนแบบสาธิต
3. วิธีสอนโดยการปฏิบัติ
3. อุปกรณ์กีฬา
4. วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม

ปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพ 1. แบบบันทึกผลการทดสอบ
2. อุปกรณ์ประกอบการ
ครั้งที่ 2
ทดสอบ

4 แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา พ23104 พลศึกษา 6 (HPE 23104 Physical Education 6)
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ (ทดสอบภาคทฤษฎี)
1.2 ด้านเจตคติ (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม)
1.3 ด้านทักษะ (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต)
1.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต)
1.5 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม)
รายละเอียดของการประเมินผลรายวิชา พ23104 พลศึกษา 6 (HPE 23104 Physical Education 6)
ระหว่างภาค
(Formative)

ด้าน

ปลายภาค
(Summative)
Final

รวม
(Total)

วิธีการ/เครื่องมือ
รายงาน/แบบทดสอบ

Q1

Mid

Q2

1. ความรู้

-

-

-

30

30

2. เจตคติ

5

-

5

-

10

3. ทักษะ
4.สมรรถภาพทางกาย

10
10

10
-

10
10

-

30
20

5. คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

5

-

5

-

10

30

10
70

30

30

100

รวม

กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก
พฤติกรรม
นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ
นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ
กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก
พฤติกรรม

หมายเหตุ : ด้านเจตคติคือ ด้านคุณธรรม การเข้าเรียน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
ด้านจริยธรรม คือ การมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรู้จักควบคุมอารมณ์
ด้านค่านิยมคือ ขยันหมั่นเพียร สนใจการเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศรัทธาในปรัชญาของ
โรงเรียน รู้จักดูแลสุขภาพ สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมพลานามัย รักในการ
ออกกาลังกายและการเล่นกีฬาและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายอย่างเป็นกิจวัตรประจาวัน
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ความประพฤติ พฤติกรรมของนักเรียน การมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชา พ23104 พลศึกษา 6 (HPE 23104 Physical Education 6)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 20 ชั่วโมง คะแนน 100 คะแนน
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

1

ทักษะการเคลื่อนไหว

2

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

3

รูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อ
การเล่นกีฬา

4

กิจกรรมนันทนาการ

5

การออกกาลังกายจนเป็นวิถีชีวิต

6
7

คะแนนสอบกลางภาค
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
วินัยในการฝึกและการเล่นกีฬา
ตามกฎ กติกาและข้อตกลง

8

ผลที่เกิดจากการเล่นกีฬา

9

การแข่งขันกีฬา
คะแนนสอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดภาคเรียน
รวมทั้งสิ้นตลอด 2 ภาคเรียน

น้าหนักคะแนน
มาตรฐาน
การเรียนรู้/ ชั่วโมง ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน รวม
K A
P Pf S
ตัวชี้วัด
พ3.1
ม3/1
พ4.1
ม3/5
พ3.1
ม3/3
พ3.1
ม3/4
พ3.2
ม3/1
พ3.2
ม3/2
พ3.2
ม3/3
พ3.2
ม3/4
พ3.2
ม3/5

2

-

2

2

-

1

5

2

-

-

5

10

-

15

1

-

-

2

-

2

-

1

3

2

-

3

3

1

-

-

5

-

1

1

3
5

-

1

-

-

1
-

1

7

10

2

20

-

1

3

-

1

5

2

-

1

2

-

1

1

-

1

3

1
20

30
30

10

30

20

6
2
- 30
10 100

7
-

4

4.1 ด้านความรู้ (30 คะแนน)
ประเมินผลด้านความรู้ปลายภาค( 30 คะแนน)
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหว

ข้อสอบเป็นปรนัย

จานวน 10 ข้อ 10

การนาความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้

ข้อสอบเป็นอัตนัย

จานวน 1 ข้อ 5

ความสาคัญของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา

ข้อสอบเป็นอัตนัย

จานวน 1 ข้อ 5

การออกกาลังกายและการเล่นกีฬาประเภททีมและประเภท
บุคคล กิจกรรมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้าน กฎ
กติกาการเล่นกีฬาวินัย และกฎระเบียบ

ข้อสอบเป็นปรนัย

จานวน 10 ข้อ 10

รวมคะแนนสอบ

30

4.2 ด้านเจตคติ (กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม) 10คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
ผลการประเมิน
การประเมิน
ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์
1.3 การเสียสละ
1.4 มีจิตสาธารณะ
ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันมั่นเพียร สนใจในการเรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
3.7 รักในการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา

3.8 สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายจนเป็น
กิจวัตรประจาวัน

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน)

ปานกลาง
ต้อง
(2
ปรับปรุง
คะแนน) (1 คะแนน)

4.3 ด้านทักษะ (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต) 30 คะแนน
4.3.1 ประเมินผลทักษะกลางภาค (10 คะแนน)
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย และกีฬา

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ทักษะปฏิบัติ
รวมคะแนนสอบ

คะแนน
10
10

4.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน (10 คะแนน)
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง ต้องปรับปรุง
(5คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)

ทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหว ( 10 คะแนน)
1.1 การทรงตัว
1.2 การเคลื่อนไหวร่างกาย
1.3 การรับแรงปะทะ
1.4 การถ่ายเทแรงปะทะ
1.5 หลักของแรงและงานการ
เคลื่อนไหว
4.3.3ประเมินผลทักษะระหว่างภาค (10 คะแนน)
สาหรับภาคการศึกษาที่ 1ให้ครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1.ทักษะการเคลื่อนไหว
2. กีฬาประเภทบุคคล
3. กีฬาประเภททีม
4. กิจกรรมนันทนาการ
4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/บันทึก20 คะแนน)
ประเมินจากบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนตามแบบประเมินของ สสส.
- สืบค้นแบบทดสอบได้จาก http://info.thaihealth.or.th/library/11087

4.5ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม 10 คะแนน)
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
คาชี้แจงทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับรายชื่อผู้ปฏิบัติและพฤติกรรมที่ปฏิบัติพฤติกรรมใด
ที่นักเรียนยังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ยังไม่ดีให้เว้นว่างไว้
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ความตั้งใจใน
ความ
การตรงต่อ ความสะอาด ผลสาเร็จของ
รวม
การทางาน
รับผิดชอบ
เวลา
เรียบร้อย
งาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา พ21101 สุขศึกษา 1 (HPE21101 Health 1 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสาคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อ ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญ เติบโตและ
พั ฒ นาการของวั ย รุ่ น รู้ วิ ธี ดู แ ลรั ก ษาระบบประสาท และระบบต่ อ มไร้ ท่ อ ให้ ท างานตามปกติ
วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แสวงหา
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย รู้วิธีปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิ ดทาง
เพศ การเบี่ยงเบนทางเพศ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าและความสาคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้
ท่อ ที่ มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต และพั ฒ นาการของวั ยรุ่ น สามารถน าไปเป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ต นใน
ชีวิตประจาวันได้ และสามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการ และกระบวนการทางสุขศึกษากับศาสตร์อื่นๆ
2. ตัวชี้วัด
1. เข้าใจความสาคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของวัยรุน่ ได้
2. รู้วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทางานตามปกติได้
3. วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตสมวัยได้
4. แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย
5. รู้วิธีปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจอารมณ์และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสมได้
6. มีทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้

3. โครงสร้างรายวิชา พ21101 สุขศึกษา 1 (HPE21101 Health 1 )
สัปดาห์ที่

1

2-4

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
1. อธิบายองค์ประกอบสาระและมาตรฐานของการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
1. ปฐมนิเทศชี้แจง
2. อธิบายและวิเคราะห์ความสาคัญของสาระการเรียนรู้
แนะนาเกี่ยวกับการเรียน
สุขศึกษาและพลศึกษาได้
การสอน
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งการเรียนรู้ที่
- ระบบประสาท
สนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
( Nervous System)
พลศึกษา
- ความสาคัญของระบบ
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนในกลุ่ม
ประสาทที่มีผลต่อสุขภาพ
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
การเจริญเติบโตและ
5. เข้าใจความสาคัญของระบบประสาทและระบบ
พัฒนาการของวัยรุ่น
ต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
ของวัยรุ่นได้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
1. เอกสาร
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
2. รูปภาพ
3. กระบวนการกลุ่ม
3. สือ่ ICT
4. หนังสือแบบเรียน

โครงสร้างของระบบ
ประสาท
- ส่วนกลาง (Central
Nervous System)
- ส่วนปลาย( Periperal
Nervous System)

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต

1. เข้าใจและอธิบายโครงสร้างของระบบประสาท
ส่วนกลางและส่วนปลาย
2. เข้าใจและอธิบายหน้าที่การทางานของระบบ
ประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย

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

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
5
วิธีดูแลรักษาระบบ
ประสาทให้ทางาน
ตามปกติ

6-8

9

ระบบต่อมไร้ท่อ
( Endocrine System)
- ความสาคัญของระบบ
ต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อ
สุขภาพการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของวัยรุน่
- โครงสร้างของระบบ
ต่อมไร้ท่อ

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
1. รู้วิธีและดูแลรักษาระบบประสาทส่วนกลาง และ
ส่วนปลายให้ทางานตามปกติได้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
2. วิธีสอนแบบบรรยาย
3. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
4. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
5. วิธีสอนแบบสาธิต

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. แบบบันทึก
2. แบบทดสอบ
3. เอกสาร
4. สื่อ ICT
5. หนังสือแบบเรียน
6. อินเตอร์เน็ต

1. เข้าใจความสาคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อ
สุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นได้
2. เข้าใจและอธิบายโครงสร้างของระบบต่อมไร้ทอ่ ได้
3. เข้าใจและอธิบายหน้าที่การทางานของระบบ
ต่อมไร้ท่อได้

1. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
2. วิธีสอนแบบบรรยาย
3. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
4. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
5. วิธีสอนแบบสาธิต

1. แบบบันทึก
2. แบบทดสอบ
3. เอกสาร
4. สื่อ ICT
5. หนังสือแบบเรียน
6. อินเตอร์เน็ต

1. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
2. วิธีสอนแบบบรรยาย
3. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
4. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
5. วิธีสอนแบบสาธิต

1. แบบบันทึก
2. แบบทดสอบ
3. เอกสาร
4. สื่อ ICT
5. หนังสือแบบเรียน
6. อินเตอร์เน็ต

วิธีดูแลรักษาระบบต่อมไร้ 1. รู้วิธีและดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อให้ทางานตามปกติได้
ท่อให้ทางานตามปกติ

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
10
วัดผลกลางภาค
- การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ
และอารมณ์
- ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
11-14
- การยอมรับและการ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์

15-19

20

- การเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาการทางเพศ
- ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการทางเพศ
- การเบี่ยงเบนทางเพศ
- ทักษะการปฏิเสธเพื่อ
การป้องกันการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ
วัดผลปลายภาค

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1. วิเคราะห์ภาวการณ์เจริญเติบโตทางร่างกายของ
ตนเอง กับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตสมวัยได้
2. แสวงหาแนวทางเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้เจริญเติบโตสมวัย
3. รู้วิธีปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ อย่างเหมาะสมได้

1. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
2. วิธีสอนแบบบรรยาย
3. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
4. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
5. วิธีสอนแบบสาธิต

1. แบบบันทึก
2. แบบทดสอบ
3. เอกสาร
4. สื่อ ICT
5. หนังสือแบบเรียน
6. อินเตอร์เน็ต

1. รู้วิธีปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาการทาง
เพศอย่างเหมาะสมได้
2. แสวงหาแนวทางเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้เจริญเติบโตสมวัย
3. มีทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศได้

1. วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก
2. วิธีสอนแบบบรรยาย
3. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
4. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
5. วิธีสอนแบบสาธิต

1. แบบบันทึก
2. แบบทดสอบ
3. เอกสาร
4. สื่อ ICT
5. หนังสือแบบเรียน
6. อินเตอร์เน็ต

แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา พ21101 สุขศึกษา 1 (HPE21101 Health 1) ประจาภาคเรียนที่ 1
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
ด้านความรู้ (ทดสอบภาคทฤษฎี)
ด้านเจตคติ (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม)
ด้านทักษะ (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต)
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม)
รายละเอียดของการประเมินผลรายวิชา พ21101 สุขศึกษา 1 (HPE21101 Health 1)
ด้าน

ระหว่างภาค
(Formative)
Q1
Mid
Q2

ปลายภาค
(Summative)
Final

รวม
(Total)

1. ความรู้

10

10

10

10

40

2. เจตคติ

5

5

5

10

25

3. ทักษะ

5

5

5

10

25

4. คุณลักษณะที่
พึงประสงค์

5

-

5

-

10

วิธีการ/เครื่องมือ
รายงาน/แบบทดสอบ
กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก
พฤติกรรม
นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ,
แบบสังเกตและ Rating Scales
กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก
พฤติกรรม

20
25
30
100
70
หมายเหตุ : ด้านเจตคติ คือ ด้านคุณธรรม การเข้าเรียน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เห็นประโยชน์

รวม

25

ส่วนรวม
ด้านจริยธรรม คือ การมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรู้จักควบคุมอารมณ์
ด้านค่านิยม คือ ขยันหมั่นเพียร สนใจการเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศรัทธาในปรัชญาของ
โรงเรียน รู้จักดูแลสุขภาพ สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมพลานามัย รู้จัก
ป้องกันตนเองจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ความประพฤติ พฤติกรรมของนักเรียน การมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมการเรียนการสอน

วิชาสุขศึกษา 1 พ 21101 ( HPE21101 Health 1)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง
ลาดับ ชื่อหน่วยการ
ที่
เรียนรู้
1

ระบบประสาท

2

ระบบต่อมไร้ท่อ

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
พ1.1
ม1/1, ม1/2
พ1.1
ม1/1, ม1/2

คะแนนสอบกลางภาค
การเจริญเติบโต
พ1.1
3
ด้านร่างกาย
ม1/3, ม1/4
จิตใจ อารมณ์
การพัฒนาการ พ2.1
4
ทางเพศ
ม2/1, ม2/2
คะแนนสอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดภาคเรียน
รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

คะแนน 100 คะแนน

น้าหนักคะแนน
ชั่วโมง ด้าน ด้าน ด้าน
K
A
P

ด้าน
S

รวม

5

5

3

2

3

13

4

5

2

3

2

12

1

10

5

5

-

20

4

5

3

2

2

12

5

5

2

3

3

13

1
20

10
40

10
25

10
25

10

30
100

4.1 ด้านความรู้
4.1.1 ประเมินผลจากการสอบกลางภาค
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบ
ความสาคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
โครงสร้างของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
หน้าที่ของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
วิธีดูแลรักษาระบบประสาทให้ทางานตามปกติได้
วิธีดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อให้ทางานตามปกติได้

( 20 คะแนน )
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน
รวมคะแนนสอบ

คะแนน
6 ข้อ
3
12 ข้อ
6
12 ข้อ
6
1 ข้อ
3
1 ข้อ
2
20

4.1.2 ประเมินผลจากการสอบปลายภาค

( 30 คะแนน )

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบ
ความสาคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
โครงสร้างของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
หน้าที่ของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
วิธีและดูแลรักษาประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทางาน
ตามปกติได้
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางเพศ
การเบี่ยงเบนทางเพศ
ทักษะการปฏิเสธเพื่อการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน

3
3
4
1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

คะแนน
1.5
1.5
2
4

ข้อสอบเป็นปรนัย
ข้อสอบเป็นปรนัย

จานวน 10 ข้อ
จานวน 10 ข้อ

5
5

ข้อสอบเป็นปรนัย
ข้อสอบเป็นอัตนัย
ข้อสอบเป็นอัตนัย
รวมคะแนนสอบ

จานวน 10 ข้อ
จานวน 1 ข้อ
จานวน 1 ข้อ

5
3
3
30

4.1.3 ประเมินจากใบงาน กิจกรรมย่อย 20 คะแนน
หัวข้อ/เนื้อหา
1. การดูแลรักษาประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทางาน
ตามปกติ
2. พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์

คะแนน
10
10

ผลการประเมินคะแนน

4.2 ด้านเจตคติ (กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม/การทดสอบ) 25 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 10 คะแนน และแบบประเมินจากการทดสอบ
15 คะแนน มีดังนี้
ผลการประเมิน
ปาน
ต้อง
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี
การประเมิน
กลาง
ปรับปรุง
(5
(4
(3
(2
(1
คะแนน) คะแนน) คะแนน)
คะแนน) คะแนน)
ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันมั่นเพียร สนใจในการเรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
3.7 รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยและอุบัติภัยต่าง
ๆ

4.3 ด้านทักษะ ( ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต/การทดสอบ) 25 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 10 คะแนน และจากการทดสอบ 15 คะแนน
ดังนี้
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ทักษะชีวิต
1.1 การดูแลรักษาระบบประสาทและ
ต่อมไร้ท่อ
1.2 การเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐาน
1.3 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สรีระ
1.4 การควบคุมพฤติกรรมทางเพศ
1.5 การปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองต่อ
การ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง ต้องปรับปรุง
( 5 คะแนน) ( 4 คะแนน) (3คะแนน) (2 คะแนน) ( 1 คะแนน)

4.4 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 10 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับรายชื่อผู้ปฏิบัติและพฤติกรรมที่ปฏิบัติพฤติกรรมใด
ที่นักเรียนยังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ยังไม่ดีให้เว้นว่างไว้
ความตั้งใจใน ความ
การตรงต่อ ความสะอาด ผลสาเร็จของ
รวม
ลาดับ
เรียบร้อย
งาน
ชื่อ-สกุล การทางาน รับผิดชอบ เวลา
ที่
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ให้
4
คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
3
คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
2
คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้

1

คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา พ21103 สุขศึกษา 2 (HPE21103 Health 2 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน
1. คาอธิบายรายวิชา
การเจริญเติบโตทางร่างกาย การหาค่าดัชนีมวลกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน ตามแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย โดยคานึงถึงปัจจัยของการมีสุขภาพดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง บอกอาการของผู้ติดสารเสพติดและป้องกันการติดสารเสพติดประเภท เหล้า บุหรี่ ยาบ้า ยาอี ยาไอซ์
ฯลฯ การใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคประสาท โรคจิต และอุบัติเหตุ การชักชวนผู้อื่นให้ลดละเลิกสารเสพติด
โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญ หา ทักษะชีวิต และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี แสดงวิธีปฐมพยาบาลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าและมีทักษะในการป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การ
ดารงสุขภาพ การควบคุมน้าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถนาความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีค วามสุข และสามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการ
และกระบวนการทางสุขศึกษากับศาสตร์อื่นๆ
2. ตัวชี้วัด
1. เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย
2. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
3. ควบคุมน้าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4. แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
5. อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติดสารเสพติด
6. อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
7. แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ ลด ละ เลิกสารเสพติดโดยใช้ทักษะต่าง ๆ

3. โครงสร้างรายวิชา พ21103 สุขศึกษา 2 (HPE21103 Health 2 )
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
1
- ปฐมนิเทศ/ชี้แจง/
แนะนาเกี่ยวกับการเรียน
การสอน
- หลักการเลือกอาหารที่
เหมาะสมกับวัย

2-7

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
1. องค์ประกอบสาระและมาตรฐานของการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ความสาคัญของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งการ
เรียนรู้ที่ สนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาได้
5. เลือกกินอาหารที่เหมาะสมได้สัดส่วน
ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการ
ตามวัย

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/การปฏิบัติ
5. การสอนแบบอภิปราย

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
- ปัญหาที่เกิดจากภาวะ
1. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
โภชนาการ
ที่มผี ลกระทบต่อสุขภาพ
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
- ภาวะการขาดสารอาหาร
4. วิธีการสอนบทบาทสมมุติ
- ภาวะโภชนาการเกิน

1.
2.
3.
4.

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เอกสารประกอบการสอน
รูปภาพ
วีดีทัศน์
หนังสือแบบเรียน

1. เอกสารประกอบการสอน
2. วีดีทัศน์
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
5. ห้องสมุด

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
8-9
- เกณฑ์มาตรฐานการ
เจริญเติบโตของเด็กไทย
- วิธีการควบคุมน้าหนัก
ของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

10
11-15

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
1. รู้เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต
2. ควบคุมน้าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีการสอนบทบาทสมมุติ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. วีดีทัศน์
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
5. ห้องสมุด

1. แสดงวิธีการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต
5. วิธีสอนโดยกระบวนการปฏิบัติ

1. เอกสารประกอบการสอน
2. วีดีทัศน์
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
5. ห้องสมุด
6. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
7. วิทยากรท้องถิ่น

สอบวัดผลกลางภาค
- การปฐมพยาบาลและ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่าง
ปลอดภัย
- เป็นลม - บาดแผล
- ไฟไหม้ - กระดูกหัก
-น้าร้อนลวก ฯลฯ

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
16-19 - ลักษณะของผู้ติดสารเสพ
ติด
- อาการของผู้ติดสารเสพ
ติด
- การป้องกันการติดสาร
เสพติด
- ความสัมพันธ์ของการใช้
สารเสพติดกับการเกิดโรค
และอุบัติเหตุ
- ทักษะที่ใช้ในการชักชวน
ผู้อื่นให้ ลด ละ เลิกสาร
เสพติด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการตัดสินใจ
- ทักษะการแก้ปัญหา
ฯลฯ
20
วัดผลปลายภาค

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด
และการป้องกันการติดสารเสพติด
2. อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติด
กับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
3. แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสาร
เสพติด โดยใช้ทักษะต่าง ๆ

วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล:
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต
5. วิธีสอนโดยกระบวนการปฏิบัติ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. วีดีทัศน์
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
5. ห้องสมุด
6. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
7. วิทยากรท้องถิ่น

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา พ21103 สุขศึกษา 2 (HPE21103 Health 2) มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ด้านความรู้ (ทดสอบภาคทฤษฎี)
4.2 ด้านเจตคติ (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม)
4.3 ด้านทักษะ(ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต)
4.4 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม)
รายละเอียดของการประเมินผลรายวิชา พ21103 สุขศึกษา 2 (HPE21103 Health 2)
ด้าน

ระหว่างภาค
(Formative)
Q1
Mid
Q2

ปลายภาค
(Summative)
Final

รวม
(Total)

วิธีการ/เครื่องมือ
รายงาน/แบบทดสอบ

1. ความรู้

10

10

10

10

40

2. เจตคติ

5

5

5

10

25

3. ทักษะ

5

5

5

10

25

4. คุณลักษณะที่
พึงประสงค์

5

-

5

-

10

25

20
70

25

30

100

รวม

กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก
พฤติกรรม
นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ,
แบบสังเกตและ Rating Scales
กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก
พฤติกรรม

หมายเหตุ : ด้านเจตคติ คือ ด้านคุณธรรม การเข้าเรียน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
ด้านจริยธรรม คือ การมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรู้จักควบคุมอารมณ์
ด้านค่านิยม คือ ขยันหมั่นเพียร สนใจการเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศรัทธาในปรัชญาของ
โรงเรียน รู้จักดูแลสุขภาพ สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมพลานามัย รู้จัก
ป้องกันตนเองจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ความประพฤติ พฤติกรรมของนักเรียน การมีส่วนร่วมของกิจกรรม
การเรียนการสอน

รายวิชา พ 21103 สุขศึกษา 2 ( HPE 21103 Health 2)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง

ลาดับ
ที่
1
2

3
4

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

พ4.1
ม1/1, ม1/2
เกณฑ์มาตรฐาน
พ4.1
การเจริญเติบโต
ม1/3
คะแนนสอบกลางภาค
การปฐม
พ5.1
พยาบาล
ม1/1, ม1/2
พ5.1
สารเสพติด
ม1/3, ม1/4
คะแนนสอบปลายภาค
โภชนาการ

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน
รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

ชั่วโมง ด้าน
K

คะแนน 100 คะแนน
น้าหนักคะแนน
ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน
A
P
Pf
S

7

6

2

3

2

4

3

2

1

10

5

5

5

5

3

3

4

5

2

2

1

10

10

10

20

40

25

25

-

รวม

3

14

2

11

-

20

3

14

2

11

-

-

30

-

10

100

-

4.1 ด้านความรู้
4.1.1 ประเมินผลจากการสอบกลางภาค ( 20 คะแนน )
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
-หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 20 ข้อ 10
-ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10 ข้อ
5
-หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
2
-วิธีการควบคุมน้าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
3
รวมคะแนนสอบ
20
4.1.2 ประเมินผลจากการสอบปลายภาค ( 30 คะแนน )
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
-หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย
-ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ
-วิธีการควบคุมน้าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
-การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
-ลักษณะของผู้ติดสารเสพติด
-อาการของผู้ติดสารเสพติด
-การป้องกันการติดสารเสพติด
-ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและ
อุบัติเหตุ
-ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด
-วิธีการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 5 ข้อ
2.5
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 5 ข้อ
2.5
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
2
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10 ข้อ
5
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 6 ข้อ
3
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 4 ข้อ
2
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 6 ข้อ
3
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 4 ข้อ
2
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
รวมคะแนนสอบ

4.1.3 ประเมินจากใบงาน กิจกรรมย่อย 20 คะแนน
หัวข้อ/เนื้อหา
1. โภชนาการ
2. การควบคุมน้าหนักตัวเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3. การปฐมพยาบาล
4. สารเสพติด

คะแนน
5
5
5
5

ผลการประเมินคะแนน

5
3
30

4.2 ด้านเจตคติ (กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม/การทดสอบ) 25 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 10 คะแนน และแบบประเมินจากการทดสอบ
15 คะแนน มีดังนี้
ผลการประเมิน
การประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง
(5คะแนน)

1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2 ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันหมั่นเพียร สนใจใน
การเรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
3.7 รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยและ
อุบัติภัยต่าง ๆ

(4คะแนน)

(3คะแนน)

(2คะแนน)

(1คะแนน)

4.3 ด้านทักษะ ( ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต/การทดสอบ) 25 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 10 คะแนน และจากการทดสอบ 15 คะแนน
ดังนี้
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง ปรับปรุง
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน) (1คะแนน)

ทักษะชีวิต
1. การเลือกบริโภคอาหาร
2. การควบคุมน้าหนักตัว
3. การดูแลสุขภาพตนเอง/ช่วยเหลือผู้ป่วย
4. การหลีกเลี่ยง/การปฏิเสธสารเสพติด
4.4 ด้านสมรรถภาพทางกาย ( ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/บันทึก) 5 คะแนน
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง ปรับปรุง
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน) (1คะแนน)

ทักษะการปฏิบัติ
1. การสร้างเสริมสมรรถภาพ

4.5 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 10 คะแนน

ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับรายชื่อผู้ปฏิบัติและพฤติกรรมที่ปฏิบัติที่พฤติกรรมใด
ที่นักเรียนยังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ยังไม่ดีให้เว้นว่างไว้
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ความตั้งใจใน
ความ
การตรงต่อ
ความสะอาด ผลสาเร็จของ
รวม
การทางาน
รับผิดชอบ
เวลา
เรียบร้อย
งาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา พ22101 สุขศึกษา 3 (HPE22101 Health 3 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน
1. คาอธิบายรายวิชา
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น (พันธุกรรม อาหาร การออกกาลังกาย การพักผ่อน การทางานของระบบต่อมไร้ท่อ
สิ่งแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู การเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ) การวิเคราะห์ปัจจัย
ทางด้านครอบครัว เพื่อน วัฒนธรรมและสื่อที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การป้องกันตนเองและการหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์
โดยไม่พึงประสงค์ ความเสมอภาคทางเพศ และการวางตัวต่อเพศตรงข้ามได้อย่างเหมาะสม
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าและยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่นสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในแนวทางการดาเนิ นชีวิตประจาวันได้ และสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และกระบวนการทางสุขศึกษากับศาสตร์อื่นๆ
2. ตัวชี้วัด
1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น
2. ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาในวัยรุ่น
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ
4. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
5. อธิบายวิธีป้องกันตนเอง และหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่
พึงประสงค์
6. อธิบายความสาคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม

3. โครงสร้างรายวิชา พ 22101 สุขศึกษา 3 ( HPE22101Health 3 )
สัปดาห์ที่
1

2-4

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ปฐมนิเทศและแนะนาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน

1. อธิบายองค์ประกอบสาระและมาตรฐานของการเรียน
รายวิชาสุขศึกษาได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ความสาคัญของรายวิชาสุขศึกษาได้
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ของรายวิชาสุขศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนในรายวิชา
สุขศึกษาได้
5. เข้าใจความสาคัญการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น

อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาในวัยรุ่น

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้
บรรยาย ชี้แจง แนะนา
1. เอกสารประกอบการ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
สอน

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต

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

สัปดาห์ที่
5-9

10

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา
- พันธุกรรม
- สิ่งแวดล้อม
- การอบรมเลี้ยงดู
2. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
3. ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง

สอบวัดผลกลางภาค

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต

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

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

11-15

1.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติ
ในเรื่องเพศ ครอบครัว การอบรมเลี้ยง
ดู วัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ
เพื่อน สื่อ (หนังสือ อินเตอร์เน็ต ทีวี)
สภาพแวดล้อม การศึกษา พฤติกรรม
การเลียนแบบ ความเชื่อและศาสนา
2. ความสัมพันธ์ของความ
เสมอภาคทางเพศ การวางตัวต่อเพศ
ตรงข้าม ปัญหาทางเพศแนวทางการ
แก้ไขปัญหาทางเพศ
3. ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการเอาตัว
รอดในสถานการณ์คับขัน และคุณค่า
ของการวางตัวที่เหมาะสม

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. แสดงค่านิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมี
3. วิธีสอนโดยกระบวนการ
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
กลุ่ม
4. เห็นความสาคัญและมีทักษะหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ 4. วิธีสอนแบบสาธิต
ในวัยเรียน
5. อธิบายความสาคัญของความเสมอภาคทางเพศและ
วางตัวได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

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

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

16 – 19 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทาง
1. ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการ เพศสัมพันธ์เอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (ผลการเรียน
ตกต่า) การเสียสัมพันธภาพอันดีกับ
เพื่อน (การตั้งครรภ์ในวัยเรียน)
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(การใช้
อุปกรณ์ป้องกัน การหลีกเลี่ยงปัจจัย
เสี่ยง การบริโภคแอลกอฮอล์ การเสพ
สารเสพติด) โรคเอดส์ กามโรค ไวรัส
B,C
3. การตั้งครรภ์ในวัยเรียน
การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและ
การทาแท้งการคุมกาเนิดการทาความ
สะอาด
20
วัดผลปลายภาค

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต

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

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา พ22101 สุขศึกษา 3 (HPE22101 Health 3) มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
- ด้านความรู้ (ทดสอบ/แบบทดสอบ)
- ด้านเจตคติ (สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม)
- ด้านทักษะ (นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบแบบสังเกต)
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม)
รายละเอียดของการประเมินผลรายวิชา พ22101 สุขศึกษา 3 (HPE22101Health 3)
ด้าน

ระหว่างภาค
(Formative)
Q1
Mid
Q2

ปลายภาค
(Summative)
Final

รวม
(Total)

1. ความรู้

10

10

10

10

40

2. เจตคติ

5

5

5

10

25

3. ทักษะ

5

5

5

10

25

5

-

5

-

10

25

20
70

25

30

100

4. คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
รวม

วิธีการ/เครื่องมือ
ทดสอบ/แบบทดสอบ
รายงาน/แบบบันทึก
สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม
นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ
แบบสังเกต
สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม

หมายเหตุ : ด้านเจตคติ คือ ด้านคุณธรรม การเข้าเรียน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
ด้านจริยธรรม คือ การมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรู้จักควบคุมอารมณ์
ด้านค่านิยม คือ ขยันหมั่นเพียร สนใจการเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศรัทธาในปรัชญาของ
โรงเรียน รู้จักดูแลสุขภาพ สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ เลือกใช้แหล่งบริการสุขภาพ ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมพลานามัย รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ความประพฤติ พฤติกรรมของนักเรียน การมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชา พ22101 สุขศึกษา 3 ( HPE22101 Health 3)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

คะแนน 100 คะแนน
น้าหนักคะแนน
ชั่วโมง ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน รวม
K
A
P
S

1

มหัศจรรย์
ร่างกาย

พ1.1
ม.2/1

3

5

3

2

3

13

2

ปัจจัยชีวิต

พ1.1
ม.2/2

6

5

2

3

2

12

1

10

5

5

-

20

5

5

3

2

2

12

4

5

2

3

3

13

1

10

10

10

-

30

40

25

25

10

100

3

4

คะแนนสอบกลางภาค
พ2.1,ม.2/1
พ2.1,ม.2/2
ลิขิตพฤติกรรม
พ2.1,ม.2/3
พ2.1,ม.2/6
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

พ2.1,ม.2/4
พ2.1,ม.2/5

คะแนนสอบปลายภาค

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน
รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

20

4.1 ด้านความรู้
4.1.1 ประเมินผลจากการสอบกลางภาค( 20 คะแนน )( K10,A5 , P5)
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
มหัศจรรย์ร่างกาย
ปัจจัยชีวิต

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 20 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
รวมคะแนนสอบ

คะแนน
5
2
10
3
20

4.1.2 ประเมินผลจากการสอบปลายภาค( 30 คะแนน )( K10,A10 , P10)
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
มหัศจรรย์ร่างกาย
ปัจจัยชีวิต
ลิขิตพฤติกรรม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 5 ข้อ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 5 ข้อ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 20 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
รวมคะแนนสอบ

คะแนน
2.5
2.5
5
5
10
5
30

4.1.3 ประเมินจากใบงาน กิจกรรมย่อย 20 คะแนน
หัวข้อ/เนื้อหา
1. มหัศจรรย์ร่างกาย
2. ปัจจัยชีวิต
3. ลิขิตพฤติกรรม
4. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

คะแนน
5
5
5
5

ผลการประเมินคะแนน

4.2 ด้านเจตคติ (กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม/การทดสอบ) 25 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 10 คะแนน และแบบประเมินจากการทดสอบ 15
คะแนน มีดังนี้
ผลการประเมิน
การประเมิน

ดีเยี่ยม
( 5คะแนน)

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

ดีมาก

ดี

( 4คะแนน) ( 3คะแนน)

ปาน
กลาง

ต้อง
ปรับปรุง

( 2คะแนน)

( 1คะแนน)

4.3 ด้านทักษะ ( ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต/การทดสอบ) 25 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 10 คะแนน และจากการทดสอบ 15 คะแนน ดังนี้
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. มีพฤติกรรมในการดูแลพัฒนาการของตนเอง
2. มีพฤติกรรมสนใจต่อการเรียน
3. มีพฤติกรรมให้ความร่วมมือในการทางาน
4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดี

( 5คะแนน)

( 4คะแนน)

( 3คะแนน)

ปานกลาง ต้องปรับปรุง
( 2คะแนน)

( 1คะแนน)

4.4 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 10 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
คาชี้แจงทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับรายชื่อผู้ปฏิบัติและพฤติกรรมที่ปฏิบัติพฤติกรรมใด
ที่นักเรียนยังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ยังไม่ดีให้เว้นว่างไว้ ครั้งที่....... วันที่........เดือน................พ.ศ…………….......
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ความตั้งใจในการ
ทางาน
4 3 2 1

ความรับผิดชอบ

การตรงต่อเวลา

ความสะอาด
ผลสาเร็จของ
รวม
เรียบร้อย
งาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
รายวิชา พ22103 สุขศึกษา 4 (HPE22103 Health 4 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน
1. คาอธิบายรายวิชา
การใช้ บ ริ ก ารทางสุ ข ภาพอย่ า งมี เ หตุ ผ ล การวิ เ คราะห์ ผ ลของการใช้ เ ทคโนโลยี ที่ มี ต่ อ สุ ข ภาพ
ความเจริญ ก้าวหน้าทางการแพทย์ ที่มีผลต่อสุ ขภาพ ความสัม พันธ์ข องภาวะสมดุลระหว่า งสุข ภาพกายและ
สุขภาพจิตบอกลั กษณะอาการเบื้ องต้ นของผู้มี ปั ญ หาสุ ขภาพจิตวิ ธีการปฏิบั ติตนเพื่อจั ดการกับอารมณ์ และ
ความเครียดการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือ
ฟื้ น ฟู ผู้ ติ ด ส า ร เ ส พ ติ ด ( โ ร ง พ ย า บ า ล ธั ญ ญ รั ก ษ์ ป ทุ ม ธ า นี โ ร ง พ ย า บ า ล พ ร ะ ม ง กุ ฎ เ ก ล้ า
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลทหารเรือ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ชลบุรีศูนย์เกิดใหม่ อ.
สวนผึ้งราชบุรี ศูนย์เกิดใหม่ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทราศูนย์ฟื้นฟูชีวิตผู้ติดยาเสพติด คอมมูนิต้าอินคอนโทร อ.ลา
ลูกกา ปทุมธานี ฯลฯ) การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง (การมั่วสุม การทะเลาะวิวาท การเข้าไป
ในแหล่งอบายมุข การแข่งขันจักรยานยนต์บนท้องถนน ฯลฯ) การใช้ทักษะชีวิต (ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการต่อรอง ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการปฏิเสธ) ในการป้องกันตนเองและ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันอาจนาไปสู่อันตราย
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง เห็ น คุ ณ ค่ า และมี ทั ก ษะในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การด ารงสุ ข ภาพ
การป้องกันและหลีกเลี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรง และสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และกระบวนการทางสุขศึกษากับศาสตร์อื่นๆ
2. ตัวชี้วัด
1. เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล
2. วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ
3. วิเคราะห์ตามความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต
5. อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
6. เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด
7. ระบุวิธีการ ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด
8. อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง
9. ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันอาจนาไปสู่อันตราย

1. โครงสร้างรายวิชา พ22103 สุขศึกษา 4 (HPE22103Health 4 )
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ปฐมนิเทศชี้แจง แนะนาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน
- คุณค่าและทักษะในการสร้างเสริม
สุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกัน
และหลีกเลี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพ
ติดและความรุนแรง

1. อธิบายองค์ประกอบสาระและมาตรฐานของการเรียน
รายวิชาสุขศึกษาได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ความสาคัญของรายวิชาสุขศึกษาได้
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ของรายวิชาสุขศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนในรายวิชาสุข
ศึกษาได้
5. เข้าใจความสาคัญการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

1

2-3

การเลือกใช้บริการสุขภาพ

1. สามารถเลือกหน่วยงานที่ใช้บริการทางด้านสุขภาพทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน
2. ระบุวิธีการ การบริการ ขั้นตอนการเลือกใช้บริการ

วิธีสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
1. ชี้แจงแนะนาการจัดการ
เรียนการสอน
2. วิธีสอนแบบสืบค้น
ข้อมูล
3. วิธีสอนโดย
กระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต
5. วิธีการสอนแบบ
บรรยาย
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้น
ข้อมูล
3. วิธีสอนโดกระบวนการ
กลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต

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

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

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

4

ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อ
สุขภาพ

5-6

ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผล 1. อธิบายและรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ต่อสุขภาพ
ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ
2. นาเสนอและสรุปผลการวิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ

7-8

ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่าง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต

1. รู้และเข้าใจการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ
2. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ

1. อธิบายและวิเคราะห์ภาวะความสมดุลระหว่างสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต
2. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต

วิธีสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้น
ข้อมูล
3. วิธีสอนโดกระบวนการ
กลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้น
ข้อมูล
3. วิธีสอนโดกระบวนการ
กลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้น
ข้อมูล
3. วิธีสอนโดกระบวนการ
กลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต

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

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

9

ลักษณะอาการเบื้องต้นผู้ที่มีปัญหา
สุขภาพจิต

10

สอบวัดผลกลางภาค

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้น
ข้อมูล
3. วิธีสอนโดกระบวนการ
กลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต

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

1.รู้และเข้าใจการปฏิบัติตนในการจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดได้
2.ระบุวิธีการปฏิบัติตนในการจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดได้

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้น
ข้อมูล
3. วิธีสอนโดกระบวนการ
กลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้น
ข้อมูล
3. วิธีสอนโดกระบวนการ
กลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต

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

การจัดการอารมณ์และความเครียด

15-19

การป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง 1.รู้และเข้าใจพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา
ต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา
สารเสพติดและความรุนแรง
สารเสพติดและความรุนแรง
2.หลีกเลี่ยงและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
3.อธิบายวิธีการฟื้นฟูสุขภาพกายหลังการติดสารเสพติดและ
ความรุนแรง
วัดผลปลายภาค

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1. สังเกตและบอกอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
2. สรุปพฤติกรรมของผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต

11-14

20

วิธีสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้

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

1. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา พ22103 สุขศึกษา 4 (HPE22103 Health 4) มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ (ทดสอบ/แบบทดสอบ)
1.2 ด้านเจตคติ (รายงาน/แบบบันทึก)
1.3 ด้านทักษะ (สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม)
1.4 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบแบบสังเกต)
รายละเอียดของการประเมินผลรายวิชา พ22103 สุขศึกษา 4 (HPE22103 Health 4)
ด้าน

ระหว่างภาค
(Formative)
Q1
Mid
Q2

ปลายภาค
(Summative)
Final

รวม
(Total)

วิธีการ/เครื่องมือ

1. ความรู้

10

10

10

10

40

ทดสอบ/แบบทดสอบ

2. เจตคติ

5

5

5

10

25

รายงาน/แบบบันทึก

3. ทักษะ

5

5

5

10

25

สังเกต/แบบบันทึกพฤติกรรม

-

10

นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ
แบบสังเกต

30

100

4.คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
รวม
หมายเหตุ :

5

-

5

25

20
70

25

ด้านเจตคติ คือ ด้านคุณธรรม การเข้าเรียน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
ด้านจริยธรรม คือ การมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรู้จักควบคุมอารมณ์
ด้านค่านิยม คือ ขยันหมั่นเพียร สนใจการเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศรัทธาในปรัชญาของ
โรงเรียน รู้จักดูแลสุขภาพ สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ เลือกใช้แหล่งบริการสุขภาพ ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมพลานามัย รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ความประพฤติ พฤติกรรมของนักเรียน การมีส่วนร่วม
ของกิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชา พ 22103 สุขศึกษา 4 ( HPE22103 Health 4)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง

ลาดับ
ที่
1
2

3

4

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
การเลือกใช้
บริการสุขภาพ

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
พ4.1
ม2/1, ม2/2

สุขภาพกายและ
พ4.1
สุขภาพจิต
ม2/3 -5
คะแนนสอบกลางภาค
พ4.1
การจัดการ
ม2/6
อารมณ์และ
ม2/7
ความเครียด
การหลีกเลี่ยง
พ5.1
พฤติกรรมเสี่ยง
ม2/1-3
คะแนนสอบปลายภาค

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน
รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

คะแนน 100 คะแนน

น้าหนักคะแนน
ชั่วโมง ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน
K
A
P
S

รวม

3

3

2

2

2

9

6

7

3

3

3

16

1

10

5

5

-

20

4

4

3

3

3

13

5

6

2

2

2

12

1

10

10

10

-

30

40

25

25

10

100

20

4.1 ด้านความรู้
4.1.1 ประเมินผลจากการสอบกลางภาค ( 20 คะแนน )
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
การเลือกใช้บริการสุขภาพ
สุขภาพกายและสุขภาพจิต

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 20 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
รวมคะแนนสอบ

คะแนน
5
2
10
3
20

4.1.2 ประเมินผลจากการสอบปลายภาค ( 30 คะแนน )
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
-การเลือกใช้บริการสุขภาพ
-สุขภาพกายและสุขภาพจิต
-การจัดการอารมณ์และความเครียด
-การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 6 ข้อ
3
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 4 ข้อ
2
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 14 ข้อ
7
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
5
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 16 ข้อ
8
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
5
รวมคะแนนสอบ
30

4.1.3 ประเมินจากใบงาน กิจกรรมย่อย 20 คะแนน
หัวข้อ/เนื้อหา
1.การเลือกใช้บริการสุขภาพ
2.สุขภาพกายละสุขภาพจิต
3.การจัดการอารมณ์และความเครียด
4.การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

คะแนน
3
7
4
6

ผลการประเมินคะแนน

4.2 ด้านเจตคติ (กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม/การทดสอบ) 25 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 10 คะแนน และแบบประเมินจากการทดสอบ 15
คะแนน มีดังนี้
ผลการประเมิน
การประเมิน

ดีเยี่ยม
( 5คะแนน)

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

ดีมาก

ดี

( 4คะแนน) ( 3คะแนน)

ปาน
กลาง

ต้อง
ปรับปรุง

( 2คะแนน)

( 1คะแนน)

4.3 ด้านทักษะ ( ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต/การทดสอบ) 25 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 10 คะแนน และจากการทดสอบ 15 คะแนน ดังนี้
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1.การเลือกใช้บริการสุขภาพ
2.สุขภาพกายและสุขภาพจิต
3.การจัดการอารมณ์และความเครียด
4.การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

( 5คะแนน)

( 4คะแนน)

( 3คะแนน)

( 2คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
( 1คะแนน)

4.4 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 10 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
คาชี้แจงทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับรายชื่อผู้ปฏิบัติและพฤติกรรมที่ปฏิบัติพฤติกรรมใด
ที่นักเรียนยังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ยังไม่ดีให้เว้นว่างไว้ครั้งที่....... วันที่........เดือน...............พ.ศ..............
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ความตั้งใจในการ
ทางาน
4 3 2 1

ความรับผิดชอบ

การตรงต่อเวลา

ความสะอาด
ผลสาเร็จของ
รวม
เรียบร้อย
งาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ (ฉบับย่อ)
รายวิชา พ23101 สุขศึกษา 5(HPE23101 Health 5 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน
1. คาอธิบายรายวิชา
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของแต่ละช่วงวัย(วัยทารกวัยก่อนเรียน
วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ) การวิเคราะห์อิทธิพลสื่อโฆษณา(โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต) ที่
มีผลต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์(แอลกอฮอล์ สารเสพติด บุหรี่ สภาพแวดล้อม การติดเชื้อ โรคที่เกิดจาก
ภาวะการตั้งครรภ์) สาเหตุ การปูองกัน และการแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าและยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาของวัยต่างๆ นาความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตประจาวันได้ และสามารถ
เชื่อมโยงความรู้หลักการ กระบวนการทางสุขศึกษาและศาสตร์อื่นๆ
2. ตัวชี้วัด
1. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของแต่ละช่วงของชีวิต
2. วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
3. วิเคราะห์สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น
4. อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
5. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
6. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางปูองกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว

1. โครงสร้างรายวิชา พ 23101 สุขศึกษา 5 (HPE23101 Health 5 )
สัปดาห์ที่

1

2-5

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ปฐมนิเทศชี้แจง แนะนาเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน

การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ในแต่ละวัย
- วัยทารก
- วัยก่อนเรียน
- วัยเรียน
- วัยรุ่น
- วัยผู้ใหญ่
- วัยสูงอายุ

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1. อธิบายองค์ประกอบ สาระและมาตรฐานของการเรียน
รายวิชาสุขศึกษาได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ความสาคัญของรายวิชาสุขศึกษาได้
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ของรายวิชาสุขศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนในรายวิชา
สุขศึกษาได้

1.ชี้แจง แนะนาการจัดการเรียน 1.เอกสารประกอบการ
การสอน
สอน
2. วิธีการสอนแบบบรรยาย
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต

1. รู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสติปัญญา
2. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสติปัญญาของแต่ละช่วงของชีวิต
3. เห็นความสาคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธสี อนโดยกระบวนการ
กลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต

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

สัปดาห์ที่

6-7

8-9

10

11-12

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

อิทธิพลและความคาดหวังของสังคม 1. รู้และเข้าใจความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
ของวัยรุ่น
2. วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
3. เห็นคุณค่าความสาคัญของคุณธรรมมาใช้ในชีวิตประจาวัน
สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น
- โทรทัศน์
- วิทยุ
- สื่อสิ่งพิมพ์
- อินเทอร์เน็ต
วัดผลกลางภาคเรียน
องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์
- อนามัยแม่และเด็ก
- การวางแผนครอบครัว
- ฯลฯ

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3.วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต
5. การสอนแบบอภิปราย

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

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุน่
2. วิเคราะห์สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น
3. เห็นความสาคัญของสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3.วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต
5. การสอนแบบอภิปราย

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

1. รู้และเข้าใจหลักการอนามัยแม่และเด็กการวางแผน
ครอบครัว
2. ปฏิบัติตนที่เหมาะสม
3. เห็นคุณค่าและความสาคัญหลักการอนามัยแม่และเด็ก
การวางแผนครอบครัว

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3.วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต
5. การสอนแบบอภิปราย

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

สัปดาห์ที่

13-16

17-19

20

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
- อาหาร
- แอลกอฮอล์
- สารเสพติด
- บุหรี่
- ยาปฏิชีวนะ
- สภาพแวดล้อม
- การติดเชื้อ
- โรคที่เกิดจากภาวะการ
ตั้งครรภ์
- สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว
- แนวทางปูองกันแก้ไขความขัดแย้ง
ในครอบครัว

วัดผลปลายภาคเรียน

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการปฏิเสธ
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผกลกระทบต่อการตั้งครรภ์
4. เห็นคุณค่าความสาคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ตั้งครรภ์

1. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการปูองกัน แก้ไขความ
ขัดแย้งในครอบครัว
2. รู้และเข้าใจ สาเหตุและแนวทางปูองกัน แก้ไขความ
ขัดแย้งในครอบครัว
3. เห็นคุณค่าการปูองกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3.วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต
5. การสอนแบบอภิปราย

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3.วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต
5. การสอนแบบอภิปราย

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

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

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา พ23101 สุขศึกษา 5 (HPE23101 Health 5) ภาคเรียนที่1มีแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ K (ทดสอบภาคทฤษฎี)
1.2 ด้านเจตคติ A (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม)
1.3 ด้านทักษะ P (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต)
1.4 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ S (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม)
รายละเอียดของการประเมินผลรายวิชา พ23101 สุขศึกษา 5 (HPE23101 Health 5)

ด้าน

ระหว่างภาค
(Formative)
Q1 Mid Q2

ปลายภาค
รวม
(Summative)
(Total)
Final

1. ความรู้

10

10

10

10

40

2. เจตคติ

5

5

5

10

25

3. ทักษะ

5

5

5

10

25

5

-

5

-

10

25

20
70

25

30

100

4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
รวม

วิธีการ/เครื่องมือ
รายงาน/แบบทดสอบ
กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก
พฤติกรรม
นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ,
แบบสังเกตและ Rating Scales
กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก
พฤติกรรม

หมายเหตุ : ด้านเจตคติคือ ด้านคุณธรรม การเข้าเรียน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
ด้านจริยธรรม คือ การมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรู้จักควบคุมอารมณ์
ด้านค่านิยมคือ ขยันหมั่นเพียร สนใจการเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
รู้จักดูแลสุขภาพ สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ เลือกใช้แหล่งบริการสุขภาพ ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
พลานามัย รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ความประพฤติ พฤติกรรมของนักเรียน การมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชา พ 23101 สุขศึกษา 5 (HPE23101 Health 5)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 20 ชั่วโมง
ลาดับ
ที่

1

2

3

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสติปัญญาในแต่
ละวัย
อิทธิพลและความคาดหวัง
ของสังคมที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อ
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น

4

คะแนนสอบกลางภาค
องค์ประกอบของอนามัย
เจริญพันธุ์

5

ความขัดแย้งในครอบครัว

6.

มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

แนวทางปูองกันแก้ไขความ
ขัดแย้งในครอบครัว
คะแนนสอบปลายกลางภาค

คะแนน 100 คะแนน

น้าหนักคะแนน
ชั่วโมง ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน
K
A
P
S

รวม

พ 1.1
ม 3/1

5

4

1

2

2

9

พ 1.1
ม 3/2

2

3

2

2

1

8

พ 1.1
ม 3/3

2

3

1

2

2

8

1

10

5

5

-

20

2

4

2

2

1

9

4

3

2

1

2

8

3

3

2

1

2

8

1

10

10

10

-

30

40

25

25

10

100

พ 2.1
ม 3/1
พ 2.1
ม 3/2
พ 2.1
ม 3/3

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน
รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

20

4.1 ด้านความรู้
4.1.1 ประเมินผลจากการสอบกลางภาค ( 20 คะแนน )
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาในแต่ละวัย
2. อิทธิพล และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
3. สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่น
รวมคะแนนสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ข้อสอบเป็นปรนัย
ข้อสอบเป็นอัตนัย
ข้อสอบเป็นปรนัย
ข้อสอบเป็นอัตนัย
ข้อสอบเป็นปรนัย
ข้อสอบเป็นอัตนัย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

คะแนน

10 ข้อ
1 ข้อ
10 ข้อ
1 ข้อ
10 ข้อ
1 ข้อ

5
1
5
2
5
2
20

4.1.2 ประเมินผลจากการสอบปลายภาค ( 30 คะแนน )
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
1. องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์
2. ความขัดแย้งในครอบครัว
3. แนวทางปูองกันแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 20 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 2 ข้อ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ

รวมคะแนนสอบ

คะแนน
10
5
5
2
5
3
30

4.1.3 ประเมินจากใบงาน กิจกรรมย่อย 20 คะแนน
หัวข้อ/เนื้อหา
1.การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาในแต่ละวัย
2.อิทธิพล และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
3.สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่น
4.องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์
5.ความขัดแย้งในครอบครัว
6. แนวทางปูองกันแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว

คะแนน
5
2
3
5
2
3

ผลการประเมินคะแนน

4.2 ด้านเจตคติ(กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม) 10 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้

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

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง ต้องปรับปรุง
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน) (1คะแนน)

4.3 ด้านทักษะ ( ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต) 10 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
รายการประเมิน

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ผลการประเมิน
ดี
ปานกลาง

(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน)

การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในแต่ละวัย
อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ
การพัฒนาการของวัยรุ่น
องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว
แนวทางปูองกันแก้ไขความขัดแย้งใน
ครอบครัว

ต้องปรับปรุง
(1คะแนน)

4.4 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 10 คะแนน
แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้น ม. ........ /.........
ครั้งที่....... วันที่..................เดือน.......................................พ.ศ……............
คาชี้แจงทาเครื่องหมาย / ลงในช่องพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติได้
ลาดับ
ที่

ชือ่ -สกุล

ความตั้งใจใน
ความ
การตรงต่อ ความสะอาด ผลสาเร็จของ
รวม
การทางาน
รับผิดชอบ
เวลา
เรียบร้อย
งาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ (ฉบับย่อ)
รายวิชา พ23103 สุขศึกษา 6 (HPE23103 Health 6 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน
1. คาอธิบายรายวิชา
รายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ ประกอบด้วย วัยทารก วัยเด็ก(วัยก่อนเรียน วัยเรียน) วัยรุ่น วัย
ผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ โดยคานึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ การเสนอแนวทางในการปูองกันโรคที่
เป็นสาเหตุของการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย ได้แก่ โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคที่เกิดจากการมี
เพศสั ม พั น ธ์ โรคเอดส์ โรคไข้ ห วั ด นก โรคหั ว ใจ เบาหวาน มะเร็ ง ฯลฯการแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพในชุ ม ชน
การวางแผน และการจัดเวลาในการออกกาลังกาย การพักผ่อน
การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ การปูองกันการชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยง
การใช้ความรุนแรง ในการแก้ปัญหาอิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง(คลิปวีดิโอ การทะเลาะ
วิวาท อินเทอร์เน็ต เกม ฯลฯ) ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี
มีความรู้ความเข้า ใจที่ถู กต้อง เห็น คุณค่า และมี ทักษะในการสร้า งเสริ มสุขภาพ การดารงชีวิ ต การ
ปูองกันโรค หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ และความรุนแรง นาความรู้ที่ไ ด้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างปลอดภัย และสามารถเชื่อมโยงความรู้หลั กการ กระบวนการทางสุขศึกษา
และศาสตร์อื่นๆ
2. ตัวชี้วัด
1. กาหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคานึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ
2. เสนอแนวทางปูองกันโรคที่เป็นสาเหตุสาคัญของการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย
3. รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน
4. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และแนวทางปูองกัน
5. หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
6. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง
7. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
8. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

3.โครงสร้างรายวิชา พ23103 สุขศึกษา 6 (HPE23103 Health 6)
สัปดาห์ที่

1-2

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

- ปฐมนิเทศชี้แจง แนะนา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
- วางแผนการออกกาลัง
กาย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกองค์ประกอบ สาระและมาตรฐานของการเรียน
รายวิชาสุขศึกษาได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ความสาคัญของรายวิชาสุขศึกษาได้
3. อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ของรายวิชาสุขศึกษา
4. อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนในรายวิชา
สุขศึกษาได้
5. อธิบายความหมายและความสาคัญของการออกกาลังกาย
การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้
6. อธิบายและเสนอแนะแนวทางในการวางแผนและจัดเวลาในการ
ออกกาลังกาย และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้ถูกต้อง
7. ปฏิบัติกิจกรรมการออกกาลังกายและการสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกายร่วมกับผู้อื่นด้วยความสนใจใฝุรู้

วิธีสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
1.ชี้แจง แนะนาการจัดการ
เรียนการสอน
2. วิธีการสอนแบบบรรยาย
3. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
4. วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม
5. วิธีสอนแบบ
Active Learning
6. วิธีการสอนแบบสาธิต

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

สัปดาห์ที่

3-5

6-8

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

อาหารกับสุขภาพ

แนวทางปูองกันโรค

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของอาหารตามวัยสาหรับ
บุคคลแต่ละวัยได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายและเสนอแนะแนวทางการจัดอาหารตามวัยสาหรับบุคคล
แต่ละวัยได้อย่างถูกต้อง
3. ตระหนักถึงความสาคัญของความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาหาร
ตามวัย
4. สื่อสารเพี่ออธิบายความหมายและความสาคัญของอาหารตามวัย
สาหรับบุคคลแต่ละวัยได้อย่างถูกต้อง
1. อธิบายความหมาย และระบุโรคที่เป็นสาเหตุสาคัญของการเจ็บปุวย
และการเสียชีวิตของคนไทยได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายลักษณะ สาเหตุและอาการของโรคที่เป็นสาเหตุสาคัญของ
การเจ็บปุวยและการเสียชีวิตของคนไทยได้อย่างถูกต้อง
3. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการ
ปูองกันโรคที่เป็นสาเหตุสาคัญของการเจ็บปุวยและการเสียชีวิตของคน
ไทยร่วมกับผู้อื่นด้วยความสนใจใฝุเรียนรู้
4. เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปูองกันโรคที่เป็นสาเหตุสาคัญของ
การเจ็บปุวยและการเสียชีวิตของคนไทยได้อย่างถูกต้อง

วิธีสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม
4. วิธีสอนแบบ
QSCCS (บันใด 5 ขั้น)
5. วิธีการสอนแบบสาธิต

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม
4. วิธีสอนแบบ
QSCCS (บันใด 5 ขั้น)
5. วิธีการสอนแบบสาธิต

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1.เอกสารประกอบการ
สอน
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
5. ชุมชน

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

สัปดาห์ที่

9

10

11

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

แนวทางแก้ไขปัญหา
สุขภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและความสาคัญ เรื่องปัญหาสุขภาพในชุมชนได้
2. อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของปัญหาสุขภาพในชุมชนและแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายและระบุแนวทางในการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อในชุมชนได้อย่างถูกต้อง
4. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพในชุมชน
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสนใจใฝุเรียนรู้

วิธีสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม
4. วิธีสอนแบบ
QSCCS (บันใด 5 ขั้น)
5. วิธีการสอนแบบสาธิต

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1.เอกสารประกอบการ
สอน
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
5. ชุมชน

วัดผลกลางภาคเรียน

ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง

1. อธิบายความหมายและความสาคัญของปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายและระบุแนวทางในการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ ได้อย่างถูกต้อง
3. ตระหนักถึงความสาคัญของปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
4. สื่อสารเพื่ออธิบายความหมาย ความสาคัญ แนวทางในการปูองกัน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพให้ผู้อื่นเข้าใจได้

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม
4. วิธีสอนแบบ
QSCCS (บันใด 5 ขั้น)
5. วิธีการสอนแบบสาธิต
6.วิธีสอนแบบอภิปราย

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

สัปดาห์ที่

12-13

14-15

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

การใช้ความรุนแรง

อิทธิพลของสื่อ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและจัดกลุ่มความรุนแรงได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายและระบุปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่น
ได้อย่างถูกต้อง
3. ตระหนักถึงความสาคัญในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่น
4. แสดงทักษะในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงทั้ง
ภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่มได้อย่างถูกต้อง
1. อธิบายความหมายของคาที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของสื่อต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรงได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายและยกตัวอย่างของสื่อที่มีผลต่อสุขภาพที่ดีและที่ไม่ดี
ได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายและยกตัวอย่างของสื่อที่มีผลให้เกิดปัญหาความรุนแรง
ได้อย่างถูกต้อง
4. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรงร่วมกับผู้อื่นด้วยความสนใจ
5. แสดงทักษะในการวิเคราะห์ลักษณะของสื่อแต่ละประเภทได้อย่าง
ถูกต้อง

วิธีสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต
5. วิธีสอนแบบบทบาท
สมมุติ
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม
4. วิธีสอนแบบ
Active Learning
5. วิธีสอนแบบสาธิต

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1.เอกสารประกอบการ
สอน
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. นักเรียน
5. อินเตอร์เน็ต

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

สัปดาห์ที่

16

17-19

20

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อ
สุขภาพและการเกิด
อุบัติเหตุ

การช่วยฟื้นคืนชีพ

สอบปลายภาค

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.อธิบายความหมาย ลักษณะ ชนิด และระบุผลกระทบของการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุได้
อย่างถูกต้อง
2.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและ
การเกิดอุบัติเหตุให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
3. ตระหนักถึงโทษของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิด
อุบัติเหตุได้
1.อธิบายความหมายและความสาคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่าง
ถูกต้อง
2. อธิบายและระบุหลักการทั่วไปในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ประสบ
อุบัติเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
3. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสนใจใฝุเรียนรู้
4. มีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ประสบอุบัติเหตุในสถานการณ์
ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

วิธีสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม
4. วิธีสอนแบบอภิปราย
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล
3. วิธีสอนโดยกระบวนการ
กลุ่ม
4. วิธีสอนแบบสาธิต/
ปฏิบัติ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1.เอกสารประกอบการ
สอน
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
1.เอกสารประกอบการ
สอน
2. สื่อ ICT
3. หนังสือแบบเรียน
4. อินเตอร์เน็ต
5.นักเรียน
6.หุ่นฝึกปฏิบัติ

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา พ23103 สุขศึกษา 6 (HPE23103 Health 6 ) ภาคเรียนที่ 2
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
1.7 ด้านความรู้ K (ทดสอบภาคทฤษฎี)
1.8 ด้านเจตคติ A (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม)
1.9 ด้านทักษะ P (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต)
1.10 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ S (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม)
รายละเอียดของการประเมินผลรายวิชา พ23103 สุขศึกษา 6 (HPE23103 Health 6 )
ระหว่างภาค
ปลายภาค
รวม
(Formative)
(Summative)
ด้าน
วิธีการ/เครื่องมือ
(Total)
Final
Q1 Mid Q2
รายงาน/แบบทดสอบ
1. ความรู้
10 10
5
10
35
2. เจตคติ

5

5

5

10

25

3. ทักษะ

5

5

10

10

30

5

-

5

-

10

25

20
70

25

30

100

4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
รวม

กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก
พฤติกรรม
นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ,
แบบสังเกตและแบบประเมิน
กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก
พฤติกรรม

หมายเหตุ : ด้านเจตคติ คือ ด้านคุณธรรม การเข้าเรียน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
ด้านจริยธรรม คือ การมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรู้จักควบคุมอารมณ์
ด้านค่านิยม คือ ขยันหมั่นเพียร สนใจการเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศรัทธาในปรัชญาของ
โรงเรียน รู้จักดูแลสุขภาพ สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ เลือกใช้แหล่งบริการสุขภาพ ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมพลานามัย รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่าง
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ความประพฤติ พฤติกรรมของนักเรียน การมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชา พ23103 สุขศึกษา 6 (HPE23103 Health 6 )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 20 ชั่วโมง
คะแนน 100 คะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

1
2
3
4

วางแผนการออกกาลังกาย พ 4.1
อาหารกับสุขภาพ
พ 4.1
แนวทางปูองกันโรค
พ 4.1
แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพ พ 4.1
คะแนนสอบกลางภาค

5

ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง

6
7

การใช้ความรุนแรง
พ 5.1
อิทธิพลของสื่อ
พ 5.1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อ
พ 5.1
สุขภาพและการเกิด
อุบัติเหตุ
การช่วยฟื้นคืนชีพ
พ 5.1
คะแนนสอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดภาคเรียน
รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน

8
9

น้าหนักคะแนน
ชั่วโมง ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน
K
A
P
S

รวม

ม 3/4
ม 3/1
ม 3/2
ม 3/3

2
3
3
1
1

3
3
2
2
10

1
2
1
1
5

1
2
1
1
5

-

5
7
4
4
20

พ 5.1 ม 3/1

1

1

1

2

1

5

ม 3/2
ม 3/3

2
2

1
1

1
1

2
2

1
1

5
5

ม 3/4

1

1

1

2

1

5

ม 3/5

3
1

1
10
35

1
10
25

2
10
30

1
10

5
30
100

20

4.1 ด้านความรู้
4.1.1 ประเมินผลจากการสอบกลางภาค ( 20 คะแนน )
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
วางแผนการออกกาลังกาย
อาหารกับสุขภาพ
แนวทางปูองกันโรค
แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 4 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 12 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 8 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 6 ข้อ

รวมคะแนนสอบ

คะแนน
2
1
6
2
4
2
3
20

4.1.2 ประเมินผลจากการสอบปลายภาค( 30 คะแนน )
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง
การใช้ความรุนแรง
อิทธิพลของสื่อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
การช่วยฟื้นคืนชีพ
รวมคะแนนสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10 ข้อ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ
ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 10 ข้อ
ข้อสอบเป็นอัตนัย จานวน 1 ข้อ

คะแนน
5
5
2
5
3
5
5
30

4.2 ด้านเจตคติ(กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม) 10 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
ผลการประเมิน
การประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง ต้องปรับปรุง
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน) (1คะแนน)
1. ด้านคุณธรรม
1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอ
1.2 ความซื่อสัตย์
1.3 การเสียสละ
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม
2. ด้านจริยธรรม
2.1 มีระเบียบวินัย
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 การตรงต่อเวลา
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์
3. ด้านค่านิยม
3.1 ความขยันมั่นเพียร สนใจในการ
เรียน
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
3.7 รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัยและ
อุบัติภัยต่าง ๆ

4.3 ด้านทักษะ (ปฏิบัติ / แบบทดสอบ/การสังเกต) 10คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้
รายการประเมิน
สมรรถภาพทางกาย
วางแผนการออกกาลังกาย
อาหารกับสุขภาพ
แนวทางปูองกันโรค
แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง
การใช้ความรุนแรง
อิทธิพลของสื่อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิด
อุบัติเหตุ
การช่วยฟื้นคืนชีพ

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

ต้องปรับปรุง
(1คะแนน)

4.4 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 10 คะแนน
แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้น ม. ........ /.........
ครั้งที่....... วันที่..................เดือน........................................พ.ศ……............
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย / ลงในช่องพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติได้
ความตั้งใจใน
ความ
การตรงต่อ
ความสะอาด ผลสาเร็จของ
รวม
ลาดับ ชื่อการทางาน
รับผิดชอบ
เวลา
เรียบร้อย
งาน
ที่
สกุล
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ ให้
4
คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
3
คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
2
คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง
ให้
1
คะแนน

