
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
1. ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา  2    รหัสวิชา  พ31102    
   จ านวนชั่วโมง 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 20  ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวนหน่วยกิต  0.5  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา     ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   ภาคเรียนที่  2               ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางสาวไอลดา   สุขสี, นายนันทิภาคย์  ช่างเสนาะ 
2.  ค าอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาและอธิบาย  กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างาน ของ
ระบบอวัยวะต่าง ๆ  การดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว  ค่านิยมในเรื่องเพศ  ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม อ่ืน ๆ   การป้องกัน  ลดความขัดแย้งและ
แก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว  ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียน  หรือเยาวชนในชุมชน  และ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ  ในการเล่นกีฬา  ใช้ความสามารถของตน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของทีม  ค านึงถึงผล  ที่เกิดต่อผู้อ่ืนและสังคม  เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคล  / คู่  กีฬา
ประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด เคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ น าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนและสังคม  ออกก าลังกายและเล่นกีฬา  ที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ าเสมอ  และใช้
ความสามารถของตนเองเพ่ิมศักยภาพของทีม  ลดความเป็นตัวตน  ค านึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม   สิทธิ  กฎ  
กติกา  กลวิธีต่างๆ  ในระหว่างการเล่น  การแข่งขันกีฬากับผู้อ่ืนและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง  การมีมารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬา  ด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา  
และน าไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาส  จนเป็นบุคลิกภาพที่ดี  ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชม
ในคุณค่าและความงามของการกีฬา 

โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์และแสดง การดูแลสุขภาพพัฒนาการเจริญเติบโตของร่างกาย   
อิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศในการด าเนินชีวิต  การเคลื่อนไหว  เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาประเภท
บุคคล/คู่อย่างเต็มความสามารถภายใต้กฎกติกา การเล่น โดยค านึงถึงผู้อื่นและสังคม 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม  และ  การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพตลอดทั้งกิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกมและกีฬา  เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม   สติปัญญา  รวมทั้งสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพและกีฬาควบคู่ไปด้วยกัน 
 



 
3. ตัวช้ีวัดของรายวิชา 
พ1.1ม4/2 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างาน ของระบบอวัยวะต่าง ๆ   

พ1.1ม4/2 วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว 

พ2.1ม4/2 วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศ  ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม อ่ืน ๆ 

พ2.1ม4/3 เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน  ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว 

พ2.1ม4/4 วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนระหว่างนักเรียน  หรือเยาวชนในชุมชน   

              และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

พ3.1ม4/1 วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ  ในการเล่นกีฬา   
พ3.1ม4/2 ใช้ความสามารถของตน เพื่อเพ่ิมศักยภาพของทีม  ค านึงถึงผล  ที่เกิดต่อผู้อ่ืนและสังคม 
พ3.1ม4/3 เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคล / คู่  กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด   
พ3.1ม4/4 แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ 
พ3.1ม4/5 เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และน าหลักการแนวคิด     ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ   
              ชีวิตของตนและสังคม 
พ3.2ม4/1 ออกก าลังกายและเล่นกีฬา  ที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ าเสมอ  และใช้ความสามารถของตนเอง  
              เพ่ิมศักยภาพของทีม  ลดความเป็นตัวตน  ค านึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม 
พ3.2ม4/2 อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ  กฎ  กติกา  กลวิธีต่างๆ  ในระหว่างการเล่น  การแข่งขันกีฬากับผู้อ่ืน   
              และน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 
พ3.2ม4/3 แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬา  ด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา  และ 
              น าไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาส  จนเป็นบุคลิกภาพที่ดี 
พ3.2ม4/4 ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา 
 
รวม  14  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างาน ของระบบ

ห่อหุ้มร่างกาย(สอนชดเชยวัยหยุดวันหยุดที่ 31 ต.ค. 2565 
 สอนชดเชยผ่าน Line) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 ดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว 

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 ค่านิยมในเรื่องเพศ  ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม อ่ืน ๆ 

4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 ทักษะการปฏิเสธเพ่ือลดความขัดแย้ง 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 การป้องกัน  ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนระหว่างนักเรียน  หรือ

เยาวชนในชุมชน  และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา(สอนชดเชยวัยหยุด
วันหยุดที่ 5 ธ.ค. 2565 สอนชดเชยผ่าน Line) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนระหว่างนักเรียน  หรือ
เยาวชนในชุมชน  และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา(สอนชดเชยวัยหยุด
วันหยุดที่ 12 ธ.ค. 2565 สอนชดเชยผ่าน Line) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 
      23 ธ.ค. 2565 

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 - 29 
30 ธ.ค. 2565 

 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา(สอนชดเชยวัยหยุดวันที่ 
30 ธ.ค. 2565 สอนผ่าน Line) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2565 การเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์(สอนชดเชยวัยหยุดวันที่ 2 ม.ค. 
2565 สอนผ่าน Line) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 ทักษะเบื้องต้นกีฬาแบตมินตัน 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 ทักษะเบื้องต้นกีฬาแบตมินตัน(สอนชดเชยวัยหยุดวันที่16 ม.ค. 2566 

สอนผ่าน Line) 
13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 ฝึกทักษะการเล่นเพื่อการแข่งขัน 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 การแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทเดี่ยว 
15 6 ก.พ. - 10 ก.พ. 2566 การแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทเดี่ยว 
16 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2566 การแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภททีม 
17 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2566 การแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภททีม 
18 27 ก.พ.- 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(พ31102) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2565 ประมวลผลการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(พ31102) 

 
 



 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  80 : 20  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  30 คะแนน   
- สอบปลายภาค  20 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
 

5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  30  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

พ 1.1 ม.4/1,ม.4/2 ผ่องพรรณ 5 - การการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 10 ข้อ 
  

- แบบเรียนวิชา
สุขศึกษา  
- power point 
เรื่องการพัฒนา-
ร่างกายมนุษย์ 
Internet 
website 

พ 2.1ม.4/2 ม.4/3, ม.4/4    

 

ดับอิทธิพล 15 - การตรวจค าตอบจาก
สมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ 
- ชิ้นงาน  5  คะแนน 

- แบบเรียนวิชา
สุขศึกษา  
- power point 
เรื่อง เพศกับ
วัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรม
อ่ืนๆ ความ
ขัดแย้งของ
เยาวชนในชุมชน 
Internet 
website 

พ 3.1  ม.4/1,ม4/4  ลีลาสร้างพลัง 10 - สังเกตการแสดงออก 
การปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนที่เคลื่อนไหว 

 



 
 

5.3  คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20  คะแนน  (วันที่ 23 ธันวาคม, 26-29 ธันวาคม 2565)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

พ 1.1 ม.4/1,4/2 
พ 2.1 ม.4/2, ม.4/3 ,ม.4/4 
พ 3.1 ม.4/1,  ม.4/4 

ผ่องพรรณ 
ดับอิทธิพล 
ลีลาสร้างพลัง 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 26 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 1 ข้อ 

 
 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  30  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

พ 3.1 ม.4/2,ม.4/3,   
พ 3.2 ม.4/1,ม.4/3,  ม.4/5 

ตีตบครบขบวน 20 - สังเกตการแสดงออก 
การปฏิบัติทักษะการเล่น
การเข้าร่วม กีฬาแบตมิน
ตัน 
 

- ไมแ้รกเก็ต  
- ลูกขนไก่    
- Internet 
website 

พ 3.1 ม.4/5 
พ 3.2  ม.4/1, ม.4/3, ม.4/4     

สร้างกายและใจ 10 - สังเกตการแสดงออก 
การปฏิบัติทักษะการเล่น
การเข้าร่วม การแข่งขัน
การอธิบายกติกากีฬา   
แบตมินตัน 

- ไม้แรกเก็ต  
- ลูกขนไก่    
- Internet 
website 

 
 
5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  20  คะแนน  (วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์, 1-3 มีนาคม 2566)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

พ 3.1 ม.4/2,ม.4/3,   
พ 3.2 ม.4/1,ม.4/3,  ม.4/5 
พ 3.1 ม.4/5 

พ 3.2  ม.4/1, ม.4/3, ม.4/4     

- ตีตบครบขบวน 
- สร้างกายและใจ 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 26 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 1 ข้อ  

 
 
 



 
5.6  ชิ้นงานศรลมชวนคิดชี้บอกทิศทาง  (STEM) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
ก าหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

พ 5.1 ม.4/5  
 

1. สังเกต ความอดทน เอา
ใจใส่ การตั้งใจ การท างาน 
2. สังเกตการท างานและ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

ท า
กิจกรรม
จิตอาสา 

1 ชิ้น 5  คะแนน  
(ก่อนกลาง
ภาค)  

 15 ก.พ. 2566 

 


