
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

  
1. ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา4   รหัสวิชา  พ 32102 
   จ านวนชั่วโมง  1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 20  ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวนหน่วยกิต  0.5  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
   ภาคเรียนท่ี  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางสาวโสภิต    จิรัญดร  , นายนัชชานนต์  มีชนะ 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษากระบวนการสร้างเสริม และด ารงประสิทธิภาพการท างานระบบระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว 
วิเคราะห์ปัจจัยที่ มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแน วทางป้องกัน วางแผนก าหนด         
แนวทางการลดอุบัติเหตุและการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  สามารถเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล กีฬา
ประเภทบุคคล /คู่  กีฬาประเภททีมด้วยน้ าใจนักกีฬา  อย่างน้อย 1 ชนิด วิเคราะห์ความคิดรวบยอดและแสดง
การเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์  โดยใช้ความสามารถของตนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม ค านึงผลท่ีเกิดขึ้นที่ เกิดต่อ
ผู้อ่ืนและสังคม   เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนและสามารถน าแนวคิดมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองและสังคม   ปฏิบัติตนเก่ียวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้ อ่ืนด้วย
ความมีน้ าใจนักกีฬา   เห็นคุณค่าของออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ และน าไปสรุปเป็น
แนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างต่อเนื่อง    

         โดยใช้กระบวนการอธิบาย วางแผน มีส่วนร่วม ปฏิบัติ แสดงออกในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

         เพ่ือได้กระบวนการและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพของตนเอง     บุคคลในครอบครัว   และชุมชน 
เห็นคุณค่าของออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ และน าไปเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวั นได้
อย่างต่อเนื่อง   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 

 
 
 
 
 



 
3. ตัวชี้วัดของรายวิชา 
       พ 1.1 ม.4-6/1   อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะต่าง ๆ 

         พ 1.1 ม.4-6/2   วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน 
                            ครอบครัว    
       พ 3.1  ม.4-6/1   วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา 
       พ 3.1  ม.4-6/2   ใช้ความสามารถของตน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลท่ีเกิดต่อผู้อ่ืนและสังคม 
       พ 3.1  ม.4-6/3  เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคล/คู่ กีฬาประเภททีม อย่างน้อย 1 ชนิด                                
       พ 3.1  ม.4-6/4  แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ 
       พ 3.1  ม.4-6/5  เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนา  
                            คุณภาพชีวิตของตนและสังคม 
       พ 3.2  ม.4-6/1  ออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ าเสมอ และใช้ความสามารถของ 
                             ตนเอง เพ่ิมศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตนค านึงถึงผลท่ีเกิดต่อสังคม                                             
       พ 3.2  ม.4-6/2   อธิบายและปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขัน                
                             กีฬากับผู้อ่ืน และน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง  
       พ 3.2  ม.4-6/3   แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬา ด้วยความมีน้ าใจ  
                             นักกีฬา และน าไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี 
        พ 3.2  ม.4-6/4  ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการ  
                              กีฬา 
        พ 4.1  ม.4-6/7  วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและทางกลไก 
        พ 5.1  ม.4-6/3  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน 
        พ 5.1  ม.4-6/4  วางแผน ก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
 
        รวม   14  ตัวชี้วัด 
 
                                   
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 



 
4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องที่สอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบ

อวัยวะต่าง ๆ (สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 30 พ.ย.2565 
โดยมอบหมายใบงานเรื่องระบบอวัยวะต่างๆ ชดเชยการสอนผ่าน Line) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตของตนเองและบุคคลใน

ครอบครัว 

5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรง 

(สอนชดเชยวันหยุดที่ 5 ธันวาคม 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง 
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรง ชดเชยการสอนผ่าน Line) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 เสนอแนวทางป้องกันปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทย 
(สอนชดเชยวันหยุดที่ 12 ธันวาคม 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ชดเชยการสอนผ่าน Line) 

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

วางแผน ก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในชุมชน 
สอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2565 
แผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
(สอนชดเชยวันหยุดที่ 30 ธันวาคม 2565  โดยมอบหมายใบงานเรื่อง 
แผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ชดเชยการสอนผ่าน Line) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 วางแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย (สอนชดเชยวันหยุดที่ 2 มกราคม 
2566  โดยมอบหมายใบงานเรื่อง วางแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
ชดเชยการสอนผ่าน Line) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไก (สอนชดเชยวันหยุดที่ 16 
มกราคม 2566  โดยมอบหมายใบงานเรื่อง การปฏิบัติตามแผนการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย ชดเชยการสอนผ่าน Line) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 ทักษะกีฬา  

14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 ทักษะกีฬา  
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 ทักษะกีฬา 

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 ทักษะกีฬา   



 
 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องที่สอน 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 กติกาการแข่งขัน 

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2565 

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา4  (พ32102) 

20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา4  (พ32102) 

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

- คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน   
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  30 คะแนน  (ชิ้นงาน 10 คะแนน STEM) 
- สอบปลายภาค  20 คะแนน 

รวม                     100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  30  คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน ส่ือการสอน 

พ 1.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 
 

ระบบแห่งชีวิต 10 -การน าเสนอกระบวนการ
ระบบย่อยอาหาร ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ 
-แบบทดสอบปรนัย  
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 10 ข้อ 

- Power Point ระบบ 
  ย่อยอาหารและระบบ 
  ขับถ่ายปัสสาวะ 
-หนังสือเรียนสุขศึกษาฯ 
-ห้องสมุด 
-อินเตอร์เน็ต 

พ 5.1  ม.4-6/3   ปัจจัยต่อสุขภาพ 
 

10 - การตรวจและการ
น าเสนอแผนการป้องกัน
ปัจจัยที่มีต่อสุขภาพหรือ
ความรุนแรงของคนไทย 
 

 

- ใบความรู้/ใบบันทึก
แผนการป้องกันปัจจัยที่มีต่อ
สุขภาพหรือความรุนแรง
ของคนไทย 
-หนังสือเรียนสุขศึกษาฯ 
-ห้องสมุด  

พ 5.1  ม.4-6/4   ลดอุบัติเหตุ 10 -  การตรวจแผนการลด
อุบัติเหตุและสร้างเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน 
 

- ใบความรู้เรื่องการลด
อุบัติเหตุและสร้างเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน 
- Power Point เรื่องการลด
อุบัติเหตุและสร้างเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน 
-หนังสือเรียนสุขศึกษาฯ 

 
 

5.3  คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20  คะแนน  (23 ธ.ค. , 26 - 29 ธ.ค. 2565)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

พ 1.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2   
พ 5.1  ม.4-6/3   
พ 5.1 ม.4-6/4 

ระบบแห่งชีวิต 
ปัจจัยต่อสุขภาพ 
ลดอุบัติเหตุ 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
  4 ตัวเลือก จ านวน 34 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
  แสดงวิธีท า จ านวน 2 ข้อ  

 



 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  30  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน ส่ือการสอน 

พ 4.1  ม.4-6/7   สมรรถภาพ 10 -ตรวจชิ้นงานสมรรถภาพทาง
กายและทางกลไก 
 

- Power Point
เรื่อง สมรรถภาพ
ทางกายและทาง
กลไก 
-อินเตอร์เน็ต 
-หนังสือเรียนสุข 
 ศึกษาฯ 

พ 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2,
ม.4-6/3, ม.4-6/4,ม.4-6/5  
 

ทักษะกีฬา 10 -  ปฏิบัติการเล่นกีฬาสากล 
กีฬาประเภททีม โดยเลือก
ปฏิบัติกีฬาวอลเลย์บอล 
 

- ใบความรู้/ 
วิดิทัศน์กีฬา 
-อินเตอร์เน็ต 
-หนังสือเรียนสุข 
 ศึกษาฯ 

พ 3.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, 
ม.4-6/3, ม.4-6/4 
 

กติกาการแข่งขัน 10 - ปฏิบัติการร่วมกิจกรรม 
  ออกก าลังกาย เล่นกีฬาตาม 
  กติกาการแข่งขัน 

- ใบความรู้/ 
วิดิทัศน์การ 
ออกก าลังกาย  
เล่นกีฬา 
-อินเตอร์เน็ต 
-หนังสือเรียนสุข 
 ศึกษาฯ 

 
 

5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  20  คะแนน  (วันท่ี 27-28 ก.พ.  , 1–3 มี.ค. 2566)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

พ 3.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , 
ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5  
พ 3.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2 , 
ม.4-6/3 , ม.4-6/4 
พ 4.1 ม.4-6/7 

ทักษะกีฬา 
กติกาการแข่งขัน 
สมรรถภาพ 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ  
  4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
  



 
 
 
5.6  ชิ้นงานสมรรถภาพชวนคิดบอกทิศทาง  (STEM) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
ก าหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

พ 4.1  ม.4-6/7   1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2.ผังความคิดในการ
ออกแบบสิ่งประดิษฐ์
เก่ียวกับสมรรถภาพทาง
กายและทางกลไก 
3. การค านวนระยะเวลา
ในการท าสิ่งประดิษฐ์ 
เก่ียวกับสมรรถภาพทาง
กายและทางกลไก 
 4. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบสิ่งประดิษฐ์
เก่ียวกับสมรรถภาพทาง
กายและทางกลไก 
5. ความสวยงามน่าสนใจ
ของสิ่งประดิษฐ์เก่ียวกับ
สมรรถภาพทางกายและ
ทางกลไก 

            
ชิ้นงาน 

สมรรถภาพ 
 
 

              
1 ชิ้น 

 
10  คะแนน 

 

 
17 ก.พ.66 

 
 


