
 

 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 

( Course Syllabus ) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School ) 
1. ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา6     รหัสวิชา พ33102 

จำนวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา    ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน นางสาวพรเพ็ญ  จิระณัฐวีรกุล , นายเทอดทูน  วังเย็นนิยม 
 

2. คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญ และกระบวนการสร้างเสริมความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ     
การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา เพ่ิมศักยภาพของตนเองในการเล่นกีฬาเป็นทีม รู้จักวิธีการเล่น
กีฬาไทยกีฬาสากล ทั้งประเภทบุคคล ประเภทคู่หรือประเภททีม เรียนรู้การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์       
เกิดหลักการและแนวคิดของกิจกรรมนันทนาการภายนอกโรงเรียน มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองและสังคม ออกกำลังกายด้วยวิธีที ่ชอบ การเล่นกีฬาประเภททีม การใช้ความสามารถในการ    
เพิ่มศักยภาพของทีม กำหนดกิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เรียนรู้กฎ กติกา กลวิธีการรุก 
การป้องกันอย่างสร้างสรรค์ในระหว่างการเล่น เป็นผู้ชมที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรม
ทางกาย มีความรู้ด้านการสร้างเสริมความปลอดภัย ทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่อสถานการณ์เสี่ยง    
และความความรุนแรง วิธีการฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 ใช้กระบวนการวิเคราะห์ เล่นกีฬา เคลื่อนไหว เข้าร่วมกิจกรรม ออกกำลังกาย เล่นกีฬา อธิบาย 
ปฏิบัติ มารยาทในการดู เล่น และแข่งขัน มีส่วนร่วม มีทักษะ และวิธีการ กระบวนการสร้างเสริม           
การเคลื ่อนไหว วางแผนปฏิบัต ิตนในการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายทั ้งก ีฬาประเภทบุคคล                
และประเภทคู ่ รวมทั ้งอธิบายกฎ กติกาในการเล่นกีฬา วิเคราะห์ทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหา               
ในสถานการณ์เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง และอธิบายวิธีการฟ้ืนคืนชีพได้อย่างถูกต้อง 

 เห ็นค ุณค ่าจากเร ื ่องท ี ่ ได ้ศ ึกษา รวมทั ้ งสามารถนำกระบวนการเร ียนร ู ้  การว ิ เคราะห์                    
และการวางแผนต่างๆ มาปรับใช้กับการดำเนินชีวิต จนเกิดค่านิยมที่เหมาะสม มีคุณธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์          

 



 

 

3. ตัวชี้วัดของรายวิชา 

พ 5.1  ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา  สารเสพติด  

และความรุนแรง 

 ม 6/5 มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

  ม 6/6 ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง 
  ม 6/7 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 

 ม 6/1 วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ  ในการเล่นกีฬา   
 ม 6/2 ใช้ความสามารถของตน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม 
 ม 6/3 เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคล / คู่  กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด   
 ม 6/4 แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ม 6/5 เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการภายนอกโรงเรียน และนำหลักการ แนวคิดไปปรับปรุง และ
 พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม 

พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ
สิทธิ  กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 ม 6/1  การออกกำลังกายด้วยวิธีที่ชอบ การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม การใช้  
           ความสามารถของตนในการเพิ่มศักยภาพของทีมการวางแผนกำหนดกิจกรรม การออกกำลังกาย  
           และเล่นกีฬา 

 ม 6/2 สิทธิ  กฎ กติกา การเล่นกีฬา การใช้กลวิธี หลักการรุก การป้องกันอย่างสร้างสรรค์ใน    
           ระหว่างการเล่น และแข่งขันกีฬา สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
 ม 6/3 มารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขัน ความมีน้ำใจนักกีฬา 
 ม 6/4 ความสุขที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาซึ่งมีคุณค่าและเป็นความงามของ
           การกีฬา 
 

 รวม 15 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.  กำหนดการจัดการเรียนรู้  

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ปฐมนิเทศจุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  

(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 พ.ย. 2565 
โดยมอบหมายให้นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือ
เตรียมตัวสำหรับการเรียนในสัปดาห์ถัดไป สอนออนไลน์โดย
ใช้กลุ่ม Line) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพและความรุนแรง 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 โรคติดต่อ 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 แนวทางการลดอุบัติเหตุ 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 สารเสพติด 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 ความปลอดภัยในชุมชน (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 5 ธ.ค. 

2565 โดยมอบหมายให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยในชุมชน สอนออนไลน์โดยใช้กลุ่ม Line) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 12 ธ.ค. 
2565 โดยมอบหมายให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ สอนออนไลน์โดยใช้กลุ่ม Line) 

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

การฟ้ืนคืนชีพ 
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

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

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายให้
นักเรียนศึกษาการเคลื่อนไหวสำหรับกิจกรรมนันทนาการ 
สอนออนไลน์โดยใช้กลุ่ม Line) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 วิเคราะห์การเคลื่อนไหวสำหรับกิจกรรมนันทนาการ (สอน
ชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายให้นักเรียน
ศึกษาการเคลื่อนไหวสำหรับกิจกรรมนันทนาการ สอน
ออนไลน์โดยใช้กลุ่ม Line) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 การเตรียมความพร้อมการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรม 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 เรียนรู้กิจกรรมนันทนาการ (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 16 

ม.ค. 2566 โดยมอบหมายให้นักเรียนศึกษาการรูปแบบการจัด
กิจกรรมนันทนาการ สอนออนไลน์โดยใช้กลุ่ม Line) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 ศึกษารูปแบบกิจกรรมนันทนาการ 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 วางแผนกิจกรรมนันทนาการรูปแบบต่างๆ 



 

 

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 วางแผนกิจกรรมนันทนาการรูปแบบต่างๆ 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 กิจกรรมนันทนาการ  
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 กิจกรรมนันทนาการ 
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา6 รหัสวิชา 

พ33102 

20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา6 รหัสวิชา 
พ33102 

 

5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

 5.1 คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค / ปลายภาค  80 : 20  คะแนน 
  คะแนนก่อนกลางภาค        30        คะแนน 

  คะแนนสอบกลางภาค        20        คะแนน 

   คะแนนหลังกลางภาค        30        คะแนน  

   สอบปลายภาค                20        คะแนน 

   รวม                            100       คะแนน 
 5.2 คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  30  คะแนน  
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวช้ีวัด    หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

พ 5.1 
ม.6/5, ม.6/6 

สร้าง สุข ลด เสี่ยง 20 - แบบฝึกหัดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 
 

- Note Book  
- Projector 
- ใบความรู้ 
- วีดีทัศน์ 

พ 3.2
ม.6/1
ม.6/2
ม.6/3 
ม.6/4 

กิจกรรมนันทนาการ 10 - การวางแผนการจัด
กิจกรรมนันทนาการ 

- อุปกรณ์การ
จัดกิจกรรม 
- ใบความรู้ 
- วีดีทัศน์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
     ตัวชี้วัด        หน่วยการเรียนรู้ คะแนน      รูปแบบข้อสอบ 

พ 5.1 ม.6/5, ม.6/6 
พ 3.2 ม.6/1, 
ม.6/2, ม.6/3, 

ม.6/4 

   สร้าง สุข ลด เสี่ยง  
  กิจกรรมนันทนาการ 

 20 แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 25 ข้อ อัตนัย 2 
ข้อ 

 

      5.4 คะแนนหลังกลางภาค  รวม  30  คะแนน 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวช้ีวัด    หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

พ 5.1 
ม6/7 

 

ความปลอดภัยในชุมชน 10 - แบบฝึกหัดความ
ปลอดภัยในชุมชน 
 

- Note Book 
- Projector 
- ใบความรู้ 
- วีดีทัศน์ 

พ 3.1  
ม.6/1 
ม.6/2 
ม.6/3 
ม.6/4 

ผู้นำนันทนาการกลุ่ม   20 - ผู้นำกิจกรรม
นันทนาการ 
 

- อุปกรณ์กีฬา 
- ใบความรู้ 
- วีดีทัศน์ 

 

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

 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
    ตัวช้ีวัด       หน่วยการเรียนรู้ คะแนน     รูปแบบข้อสอบ 

พ 5.1 ม6/7 
พ 3.1 ม.6/1, ม.6/2, 
ม.6/3,  ม.6/4 

ความปลอดภัยในชุมชน 
ผู้นำนันทนาการ  

 20 แบบทดสอบปรนัย  
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 40 ข้อ  

 

  
 
 
 
 



 
 
5.6 ชิ้นงาน 1. แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก Covid-19  (STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระ การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัดหรือ 
ผลการเรียนรู้/บูรณา

การ 

 
 

วิธีการเก็บคะแนน 
 

ชิ้นงาน  
 

หมายเหตุ 

 

 

กำหนด 
เวลาส่งงาน 

 

ลักษณะ
ประเภท 

 

จำนวน
ชิ้นงาน 

พ 4.1 
ม.4-6/1 
ม.4-6/2 
ม.4-6/3 
ม.4-6/4 

1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดการออกแบบ 
3. ความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบชิ้นงาน 
4. คุณภาพของชิ้นงาน 
ความสวยงามสามารถ
นำไปใช้ได้ 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น  10 คะแนน 
 

 11 ก.พ. 66 

 


