หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ21101 สุขศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเพื่อใหรูความสําคัญของระบบประสาทและตอมไรทอ ที่มีผลตอการพัฒนาวัยรุนรูจักวิธีดูแล
ระบบประสาท วิเคราะหภาวะความเจริญเติบโตของตนเองและแนวทางในการพัฒนาตนเองใหเติบโตอยาง
สมวัย วิธีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณและพัฒนาการทางเพศ มีทักษะการปฎิ
เสธเพื่อปองกันตนเองจากการลวงละเมิดทางเพศ
โดยมีการสังเกต อธิบาย นําเสนอ วิเคราะห สืบคนโดยเนนการปฏิบัติและกระบวนการกลุม
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ตระหนักและเห็นคุณคาสามารถนําไปใชในการรักษาสุขภาพตนเองและ
ปรับใชใหเกิดประโยชนไดในชีวิตประจําวัน
รหัสตัวชี้วัด
พ 1.1 ม 1/1 , ม1 /2 , ม 1/3 , ม.1/4
พ 2.1 ม 1/1 , ม 1/2
รวม 6 ตัวชี้วดั

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ21102 พลศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสขุ ศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ใชทักษะกลไก และทักษะพื้นฐาน ที่จะ
นําไปสูการพัฒนาทักษะในการเลนกีฬาบาสเกตบอล การเขารวมกิจกรรมนันทนาการและนําไปใชเ ชื่ อ มโยง
สั ม พัน ธ กั บ วิ ช าอื่ น ความสํา คั ญ ของการออกกํา ลัง กายและเล น กี ฬ าบาสเกตบอล ประเมิ น การเล น ของ
ตนเองและผูอื่น วิธีทดสอบ สรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ตามผลการทดสอบ
โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะ ฝกปฏิบัติ อบรมสั่งสอน ทดสอบ วิเคราะห สังเกต อธิบาย
นําเสนอ
เพื่อใหเกิดความเขาใจ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ มีน้ําใจ สามัคคี ซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม
รักษาสุขภาพตนเอง นําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและมีเจตคติที่ดีตอ วิชา
บาสเกตบอล
รหัสตัวชี้วัด
พ 3.1 ม1/1, ม1/2 , ม1/3
พ 3.2 ม1/1, ม1/2
พ 4.1 ม1/4
รวม 6 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ21103 สุขศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สามารถเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย วิเคราะหปญหาภาวะโภชนาการที่ผลตอสุขภาพได
รูจักวิธีควบคุมน้ําหนักตัวเองใหอยูในเกณฑมาตรฐาน มีความสามารถในการสรางเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพตนเอง แสดงวิธีปฐมพยาบาล การเคลื่อนยายผูปวยได บอกลักษณะของผูติดยาเสพติดได รูจักวิธี
ปองกันยาเสพติด อธิบายถึงผลของยาเสพติที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุ แสดงวิธีชักชวนใหผูอื่นใหลดละและเลิก
การเสพสารเสพติดไดถูกตอง
โดยมีการสังเกต อธิบาย นําเสนอ วิเคราะห สืบคนโดยเนนการปฏิบัติและกระบวนการกลุม
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ตระหนักและเห็นคุณคาสามารถนําไปใชในการรักษาสุขภาพตนเองและ
ปรับใชใหเกิดประโยชนไดในชีวิตประจําวัน
รหัสตัวชี้วัด
พ 4.1 ม 1/1, ม 1/2, ม1/3, ม 1/4
พ 5.1 ม 1/1, ม 1/2 , ม 1/3, ม 1/4
รวม 8 ตัวชี้วดั

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ21104 พลศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสขุ ศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษากฎ กติกาการเลนและการเแขงขันกีฬาบาสเกตบอล รูปแบบ วิธีการรุกและการปองกัน การเลน
และการแขงขันเปนทีม ความสามารถและแตกตางระหวางบุคคลในการเลน
โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะ ฝกปฏิบัติ อบรมสั่งสอน ทดสอบ วิเคราะห สังเกต อธิบาย
นําเสนอ
เพื่อใหเกิดความเขาใจ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ มีน้ําใจ สามัคคี ซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม
รักษาสุขภาพตนเอง นําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและมีเจตคติที่ดีตอ วิชา
บาสเกตบอล
รหัสตัวชี้วัด
พ 3.2 ม1/3, ม1/4 , ม1/5, ม1/6
รวม 4 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ22101 สุขศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รูและเขาใจ เห็นความสําคัญของปจจัยที่สงผลกระทบตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการที่ดี ตอสุขภาพ
และชีวิตในชวงวัยตาง ๆ
สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา ความรูสึกทางเพศ
หลีกเลี่ยงโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การตั้งครรภที่ไมพึงประสงค ความเสมอภาคทางเพศ
การสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอื่น ภาวการณตัดสินใจแกปญ
 หาชีวิตดวยวิธีการที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
พ1.1 ม2/1, ม2/2
พ2.2 ม2/1, ม2/2, ม2/3, ม2/4
รวม 6 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ22102 พลศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสขุ ศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา กีฬาและกรีฑา เกี่ยวกับทักษะกลไก
การบริหารรางกายและทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ในการเลนกีฬา กรีฑา เลนกีฬาไทย
กีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีมไดอยางละ 1 ชนิด เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเคลื่อนไหวที่สงผลตอการเลนกีฬา กิจกรรมในชีวิตประจําวัน และ รวมกิจกรรมนันทนาการ
โดยนําผลการปฏิบัติตนและหลักการที่ไดมาสรุปเปนวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเองในการ
เลนกีฬาและนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันอยางเปนระบบ
เพื่อใหรูคุณคาของการเลนกีฬา มีวินัย คุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ใฝเรียนใฝรู อยูอยางพอเพียง
และรักความเปนไทย
รหัสตัวชี้วัด
พ 3.1 ม 2/1, ม 2/2, ม 2/3, ม 2/4
รวม 4 ตัวชี้วดั

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ22103 สุขศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รูและเขาใจ เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปองกันโรค มีวิธีการ
จัดการกับอารมณ และความเครียด และการฝกจิต
สามารถปฏิบัติตนใหรอดพนจากการไดรับอุบัติเหตุ และสารเสพติด ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปน
สุข
รหัสตัวชี้วัด
พ4.4 ม2/1, ม2/2, ม2/3, ม2/4, ม2/5, ม2/6 , ม2/7
พ5.5 ม2/1, ม2/2, ม2/3
รวม 10 ตัวชีว้ ัด

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ22104 พลศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสขุ ศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาจากการออกกําลังกาย
และการเลนกีฬา เลือกเขารวมกิจกรรม การเลนกีฬาไทย กีฬาสากล ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม วิเคราะห
ความแตกตางระหวางบุคคลเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง มีวินัยในการฝกและการเลนกีฬาตามกฎ กติกา
และขอตกลง วางแผนการรุกและการปองกันในการเลนกีฬาประเภทบุคคล และทีม
โดยนําผลการปฏิบัติในการเลนกีฬามาสรุปเปนวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง การสรางแรงจูงใจ และ
การสรางความมุงมั่นในการเลนและแขงขันกีฬา
เพื่อใหรูคุณคาของการเลนกีฬา รูกฎ กติกา การแขงขัน มีวินัย มีความซือ่ สัตยสุจริตใฝเรียนใฝรู
รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
พ 3.2 ม 2/1, ม 2/2, ม 2/3, ม 2/4, ม 2/5
รวม 5 ตัวชี้วดั

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ 23101 สุขศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาในแตละชวง
วัยและความคาดหวังของสังคมตอการเปลี่ยนแปลงของวัยรุนจากสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาการของ
วัยรุน
โดยใหรูวิธีการวางแผนครอบครัวกับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับผลกระทบตอการตั้งครรภและการ
ปองกันแกไขความขัดแยงในครอบครัว
เพื่อใหเห็นคุณคา นําไปปฏิบัติเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน มีวินัย ใฝรู มีความรับผิดชอบบรรลุ
เปาหมายและปลอดภัย
รหัสตัวชี้วัด
พ1.1ม3/1, ม3/2, ม3/3
พ2.1ม3/1,ม3/2, ม3/3
รวมตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ 23102 พลศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสขุ ศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ใชทักษะกลไก และทักษะพื้นฐาน ที่จะ
นําไปสูการพัฒนาทักษะในการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส การเขารวมกิจกรรมนันทนาการและนําไปใชเชื่อมโยง
สัมพันธกับวิชาอื่น ความสําคัญของการออกกําลังกายและเลนกีฬาบาสเกตบอล ประเมินการเลนของตนเอง
และผูอื่น วิธีทดสอบ สรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ตามผลการทดสอบ
โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะ ฝกปฏิบัติ อบรมสั่งสอน ทดสอบ วิเคราะห สังเกต อธิบาย
นําเสนอ
เพื่อใหเกิดความเขาใจ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ มีน้ําใจ สามัคคี ซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม
รักษาสุขภาพตนเอง นําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและมีเจตคติที่ดีตอ วิชาเทเบิล
เทนนิส
รหัสตัวชี้วัด
พ 3.1ม1/1, ม 1/ 2, ม 1/3
พ 3.2ม1/1, ม1/2
พ 4.1 ม1/4
รวม 6 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
พ 23103 สุขศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความรูเกี่ยวกับรายการอาหารในแตละวัยใหไดคุณคาทางโภชนาการและสาเหตุสําคัญของการ
เจ็บปวยในชุมชน วางแผนในการออกกําลังกาย ไดพัฒนาความแตกตางระหวางบุคคล
โดยหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรง และอิทธิพลของสื่อตอพฤติกรรมสุขภาพ
การดื่ม
แอลกอฮอลทําใหเกิดอุบัติเหตุ และฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพอยางถูกวิธี
เพื่อใหนักเรียนมีความรู ในการทํางานเปนกระบวนการกลุม ทํางานเปนขั้นตอน รูจักนําความรูไ ป
ประยุกตใชในการดํารงชีวิต
รหัสตัวชี้วัด
พ4.1ม3/1, ม3/2, ม3/3, ม3/4, ม3/5
พ5.1ม3/1, ม3/2, ม3/3, ม3/4, ม3/5
รวมตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
พ 23104 พลศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษากฎ กติกาการเลนและการเแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รูปแบบ วิธีการรุกและการปองกัน การ
เลนและการแขงขันเปนทีม ความสามารถและแตกตางระหวางบุคคลในการเลน
โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะ ฝกปฏิบัติ อบรมสั่งสอน ทดสอบ วิเคราะห สังเกต อธิบาย
นําเสนอ
เพื่อใหเกิดความเขาใจ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ มีน้ําใจ สามัคคี ซื่อสัตย มีคุณธรรมมจริยธรรม
รักษาสุขภาพตนเอง นําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและมีเจตคติที่ดีตอ วิชาเทเบิล
เทนนิส
รหัสตัวชี้วัด
พ 3.2ม1/3 , ม1/4 , ม1/5 , ม1/6
รวม 4 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
พ20201 บาสเกตบอล 1
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการทรงตัวและการเคลื่อนที่ การจับ การรับและการสงลูกบาสเกตบอล การเลี้ยง
ลูกบาสเกตบอล การยิงประตูบาสเกตบอล ในรูปแบบตางๆ ที่จะนําไปพัฒนาสูการเลนเปนทีม
โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะ ฝกปฏิบัติ อบรมสั่งสอน ทดสอบ วิเคราะห สังเกต อธิบาย
นําเสนอ
เพื่อใหเกิดความเขาใจ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ มีน้ําใจ สามัคคี ซื่อสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม
รักษาสุขภาพตนเอง นําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและมีเจตคติที่ดีตอ วิชา
บาสเกตบอล
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. อธิบายและปฏิบัติทักษะพื้นฐานการทรงตัวและการเคลื่อนที่รูปแบบตางๆได
2. อธิบายและปฏิบัติทักษะการทรงตัวและการเคลื่อนที่ที่นําไปพัฒนาสูการเลนเปนทีมรูปแบบตางๆได
3. อธิบายและปฏิบัติทักษะพื้นฐานการจับ การรับและการสงลูกบาสเกตบอลรูปแบบตางๆได
4. อธิบายและปฏิบัติทักษะการจับ การรับและการสงลูกบาสเกตบอลที่นําไปพัฒนาสูการเลนเปนทีม
รูปแบบตางๆได
5. อธิบายและปฏิบัติทักษะพื้นฐานการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลรูปแบบตางๆได
6. อธิบายและปฏิบัติทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลที่นําไปพัฒนาสูการเลนเปนทีมรูปแบบตางๆได
7. อธิบายและปฏิบัติทักษะพื้นฐานการยิงประตูรูปแบบตางๆได
8. อธิบายและปฏิบัติทักษะการยิงประตูรูปที่นําไปพัฒนาสูการเลนเปนทีมแบบตางๆได
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
พ20202 ศิลปะปองกันตัว
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ใชทักษะกลไก และทักษะพื้นฐาน ที่จะ
นําไปสูการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับศิลปะปองกันตัว รูปแบบการเคลื่อนไหว ตลอดจนการนําหลักการทาง
วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว ไปใชในการออกกําลังกายและการปองกันตนเอง ดวยความสนุกสนานและความ
ปลอดภัย ตลอดจนการสรางเสริมสมรรถภาพรางกายทีด่ ี
โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะ ฝกปฏิบัติ อบรมสั่งสอน ทดสอบ สังเกต อธิบาย นําเสนอ
โดยเนนการปฏิบัติและคํานึงถึงความแตกตางของบุคคล
เพื่อใหเกิดความเขาใจ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ มีน้ําใจ สามัคคี ซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม
รักษาสุขภาพตนเอง นําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนและมีเจตคติที่ดีตอการออกกําลังกาย
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. อธิบายความหมาย ประโยชน คุณคาและลักษณะของศิลปะปองกันตัวได
2. อธิบายและปฏิบัติการบริหารรางกายและมีสมรรถภาพรางกายที่ดีได
3. อธิบายและปฏิบัติการทรงตัวและเคลื่อนที่ในการฝกทักษะศิลปะปองกันตัวลักษณะตางๆได
4. อธิบายและปฏิบัติการปองกันตัวจากการถูกจับในลักษณะตางๆได
5. อธิบายและปฏิบัติการปองกันตัวจากการถูกตีในลักษณะตางๆได
6. อธิบายและปฏิบัติการปองกันตัวจากการถูกแทงในลักษณะตางๆได
7. อธิบายและปฏิบัติการปองกันตัวจากการถูกล็อคในลักษณะตางๆได
8. ประยุกตและสรางสรรคจัดแสดงสถานการณจําลองการแกปญหาในการปองกันตัวได
อยางนอย 1 แบบ
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
พ20203 บาสเกตบอล 2
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิธีการรุกและการปองกันในรูปแบบตางๆ มารยาทของการเปนผูเลนที่ดี รูหนาที่ของผูเลนละ
ตําแหนง การแขงขันบาสเกตบอล 3 คน การเลนและการแขงขันเปนทีม กฎ กติกาการเลนและการเแขงขันกีฬา
บาสเกตบอล
โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะ ฝกปฏิบัติ อบรมสั่งสอน ทดสอบ วิเคราะห สังเกต อธิบาย
นําเสนอ
เพื่อใหเกิดความเขาใจ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ มีน้ําใจ สามัคคี ซื่อสัตย มีคุณธรรมมจริยธรรม
รักษาสุขภาพตนเอง นําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและมีเจตคติที่ดีตอ วิชา
บาสเกตบอล
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. อธิบายและปฏิบัติการรุกรูปแบบตางๆได
2. อธิบายและปฏิบัติการปองกันรูปแบบตางๆได
3. อธิบายและปฏิบัติมารยาทการเปนผูเลนบาสเกตบอลที่ดีได
4. อธิบายและปฏิบัติหนาที่ของผูเลนบาสเกตบอลแตละตําแหนงได
5. อธิบายและปฏิบัติการแขงขันบาสเกตบอล 3 คนได
6. อธิบายและปฏิบัติการแขงขันบาสเกตบอลเปนทีมได
7. อธิบายและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนและการเแขงขันกีฬาบาสเกตบอลได
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
พ20204 เทเบิลเทนนิส
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิธีการรุกและการรับในรูปแบบตางๆ มารยาทของการเปนผูเลนที่ดี รูหนาที่ของผูเลนแตละ
ประเภท การเลนและการแขงขันเปนทีม กฎ กติกาการเลนและการเแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะ ฝกปฏิบัติ อบรมสั่งสอน ทดสอบ วิเคราะห สังเกต อธิบาย
นําเสนอ
เพื่อใหเกิดความเขาใจ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ มีน้ําใจ สามัคคี ซื่อสัตย มีคุณธรรมมจริยธรรม
รักษาสุขภาพตนเอง นําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและมีเจตคติที่ดีตอ วิชาเทเบิล
เทนนิส
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. อธิบายและปฏิบัติการรุกรูปแบบตางๆได
2. อธิบายและปฏิบัติการรับรูปแบบตางๆได
3. อธิบายและปฏิบัติมารยาทการเปนผูเลนเทเบิลเทนนิสที่ดีได
4. อธิบายและปฏิบัติหนาที่ของผูเลนเทเบิลเทนนิสแตละประเภทได
5. อธิบายและปฏิบัติการแขงขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวได
6. อธิบายและปฏิบัติการแขงขันเทเบิลเทนนิสประเภทคูได
7. อธิบายและปฏิบัติการแขงขันเทเบิลเทนนิสประเภทคูผสมได
8. อธิบายและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนและการเแขงขันเทเบิลเทนนิสประเภทตางๆได
9. ตัดสินการเแขงขันเทเบิลเทนนิสประเภทตางๆได
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
พ20205 ฟุตบอล 1
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสรางเสริมและ
พัฒนาการเคลื่อนไหวแบบตาง
สามารถนําไปใชในการเลนกีฬาฟุตบอลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยรวมเลนและแขงขันอยาง
สนุกสนานและปลอดภัย ปฏิบัติไดตามกฎ กติกา หลักการรุก หารปองกัน มีน้ําใจนักกีฬามีจิตวิญญาณในการ
แขงขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการเลน การดู การแขงขัน แสดงออกถึงความรวมมือ ความ
รับผิดชอบในตนเองในการรวมกิจกรรมมีการวางแผนในการออกกําลังกาย และการเลนกีฬา
เพื่อใหนักเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง เปนประจําสม่าํ เสมอ รวมทั้งรูจักการ
สรางเสริมสุขภาพ และสามารถมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
มีความรู ความเขาใจ และเห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนประจํา
1. มีความรู ความเขาใจ มีทักษะปฏิบัติในการบริหารรางกาย และการเคลื่อนไหว เชิงสรางสรรค แบบอยู
กับที่ แบบเคลื่อนที่ และการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ
2. มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาและมีทักษะปฏิบัติในการสงบอล
3. มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาและมีทักษะปฏิบัติในการครอบครองบอลเลี้ยงบอล
4. มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาและมีทักษะปฏิบัติในการโหมงบอล
5. มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาและมีทักษะปฏิบัติในการยิงประตู
6. มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาและมีทักษะปฏิบัติในการเลนกีฬาฟุตบอล
7. มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาและมีทักษะในการปองกัน
8. มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาและมีทักษะในการเลนตามตําแหนง
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ20206 ตะกรอ 1
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษากิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องตนของรางกาย การเลนลูกดวยขางเทาดานใน การเลนลูกดวยเขา
การเลนลูกดวยศีรษะ ทักษะการเสิรฟ ที่จะนําไปพัฒนาสูการเลนเปนทีม
โดยกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะ ฝกปฏิบัติ อบรมสั่งสอน ทดสอบ วิเคราะห สังเกต อธิบาย
นําเสนอ
เพื่อใหเกิดความเขาใจ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ มีน้ําใจ สามัคคี ซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม รัก
สุขภาพตนเอง นําความรูไปประยุกตใชในชีวิตไดอยางมีความสุขและมีเจตคติที่ดีตอวิชาตะกรอ
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. อธิบายและปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องตนของรางกายได
2. อธิบายและปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องตนของรางกายที่พัฒนาไปสูการเลนกีฬาตะกรอได
3. อธิบายและปฏิบัติทักษะพื้นฐานการเลนลูกดวยขางเทาดานในได
4. อธิบายและปฏิบัติทักษะการเลนลูกดวยขางเทาดานในที่นําไปพัฒนาสูการเลนเปนทีมได
5. อธิบายและปฏิบัติทักษะพื้นฐานการเลนลูกดวยเขาได
6. อธิบายและปฏิบัติทักษะการเลนลูกดวยเขาที่นําไปพัฒนาสูการเลนเปนทีมได
7. อธิบายและปฏิบัติทักษะพื้นฐานการเลนลูกดวยศีรษะได
8. อธิบายและปฏิบัติทักษะการเลนลูกดวยศีรษะที่นําไปพัฒนาสูการเลนเปนทีมได
9. อธิบายและปฏิบัติทักษะพื้นฐานการเสิรฟได
10. อธิบายและปฏิบัติทักษะการเสิรฟที่นําไปพัฒนาสูการแขงขันได
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ 20207 ฟุตบอล 2
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีเตคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสรางเสริมและ
พัฒนาการเคลื่อนไหวแบบตาง
สามารถนําไปใชในการเลนกีฬาฟุตบอลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยรวมเลนและแขงขันอยาง
สนุกสนานและปลอดภัย ปฏิบัติไดตามกฎ กติกา หลักการรุก หารปองกัน มีน้ําใจนักกีฬามีจิตวิญญาณในการ
แขงขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการเลน การดู การแขงขัน แสดงออกถึงความรวมมือ ความ
รับผิดชอบในตนเองในการรวมกิจกรรมมีการวางแผนในการออกกําลังกาย และการเลนกีฬา
เพื่อใหนักเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง เปนประจําสม่าํ เสมอ รวมทั้งรูจักการ
สรางเสริมสุขภาพ และสามารถมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. มีความรู ความเขาใจ และเห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนประจํา
2. มีความรู ความเขาใจ มีทักษะปฏิบัติในการบริหารรางกาย และการเคลื่อนไหว เชิงสรางสรรค แบบ
อยูกับที่ แบบเคลื่อนที่ และการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ
3. มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาและมีทักษะปฏิบัติในการสงบอล
4. มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาและมีทักษะปฏิบัติในการครอบครองบอลเลี้ยงบอล
5. มีความรู ความเขาใจ กฎกติกา การแขงขัน
6. มีความรู ความเขาใจ สามารถรวมเลนเปนทีมได
7. มีความรู ความเขาใจ การเลนเกมรุก – รับ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ 20208 ตะกรอ 2
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษารูปแบบการรุกและการปองกัน มารยาทผูเลนที่ดี รูหนาที่ของผูเลนแตละตําแหนงของกีฬา
ตะกรอ การเลนและการแขงขันเปนทีม กฎ กติกาการเลนและการแขงขันกีฬาตะกรอ
โดย
กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะ ฝกปฏิบัติ อบรมสั่งสอน ทดสอบ วิเคราะห สังเกต อธิบาย นําเสนอ
เพื่อใหเกิดความเขาใจ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ มีน้ําใจ สามัคคี ซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม รัก
สุขภาพตนเอง นําความรูไปประยุกตใชในชีวิตไดอยางมีความสุขและมีเจตคติที่ดีตอวิชาตะกรอ
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. อธิบายและปฏิบัติการรุกรูปแบบตางๆได
2. อธิบายและปฏิบัติการรับรูปแบบตางๆได
3. อธิบายและปฏิบัติมารยาทการเปนผูเลนกีฬาตะกรอที่ดีได
4. อธิบายและปฏิบัติหนาที่ของผูเลนแตละตําแหนงได
5. อธิบายและปฏิบัติการแขงขันตะกรอเปนทีมได
6. อธิบายและปฏิบัติตามกฎกติกาการเลนและการแขงขันกีฬาตะกรอได
7. อธิบายและนําประโยชนของการเลนกีฬาตะกรอไปใชในชีวิตประจําวันได
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ20209 แบดมินตัน 1
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ใชทักษะกลไก และทักษะพื้นฐาน ที่จะ
นําไปสูการพัฒนาทักษะในการเลนกีฬาแบดมินตัน การเขารวมกิจกรรมนันทนาการและนําไปใชเ ชื่ อ มโยงสัม พัน ธ
กับ วิช าอื่ น ความสํา คั ญ ของการออกกํา ลั ง กายและเลน กีฬ าแบดมิน ตัน ประเมิ น การเล น ของตนเองและ
ผูอื่น วิธีทดสอบ สรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ตามผลการทดสอบ
โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะ ฝกปฏิบัติ อบรมสั่งสอน ทดสอบ วิเคราะห สังเกต อธิบาย
นําเสนอ
เพื่อใหเกิดความเขาใจ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ มีน้ําใจ สามัคคี ซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม
รักษาสุขภาพตนเอง นําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและมีเจตคติที่ดีตอ วิชา
แบดมินตัน
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. ผูเรียนมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน
2. ผูเรียนรูวิธีการบริหารรางกาย และสรางสมรรถภาพรางกายได
3. ผูเรียนปฏิบัติทักษะพื้นฐาน และการเคลื่อนไหวเบื้องตนได
4. ผูเรียนปฏิบัติการ รับลูก-สงลูกขนไกได
5. ผูเรียนปฏิบัติการเสริฟลูกได
6. ผูเรียนปฏิบัติการตีลูกโดงได
7. ผูเรียนปฏิบัติการตีลูกดาดได
8. ผูเรียนปฏิบัติการตบลูกได
9. ผูเรียนปฏิบัติการตีลูกหยอดได
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ20210 เปตอง 1
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา และเขาใจในการเลนเกม และกีฬาเปตอง เรื่อง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติ ความเปนมา การเลน
เกมกีฬาเปตอง รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบตาง ๆ ตลอดจนการนําหลักการทางวิทยาศาสตร การเคลื่อนไหวไปใช
ในการเลนเปตอง ตามหลัก กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีในการเลนและการแขงขัน
สามารถปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย ใหความรวมมือ
เปนผูมีน้ําใจนักกีฬา ชื่นชม สุนทรียภาพในการเลน การดูแล และการแขงขัน เปนประจํา สม่ําเสมอ
เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ สามารถนําความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวัน เพื่อใหเปนบุคคลที่มี
ความสุขทั้งทางรางกาย จิตใจ
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. นักเรียนรูเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาเปตอง ลักษณะการเคลื่อนไหว
2. นักเรียนปฏิบัติการบริหารรางกายไดอยางเหมาะสมกับประเภทกีฬา
3. นักเรียนปฏิบัติการจับลูกเปตองแบบตาง ๆ ได
4. นักเรียนปฏิบัติการโยนลูกตามกติกาไดทั้ง 3 แบบ
5. นักเรียนปฏิบัติการตีลูกแบบตาง ๆ ได
6. นักเรียนรูกติกา การแขงขันเปตองที่ถูกตอง โดยรูและปฏิบัติการเลนเปตองเบื้องตนได
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ20211 แบดมินตัน 2
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษากฎ กติกาการเลนและการเแขงขันกีฬาแบดมินตัน รูปแบบ วิธีการรุกและการรับ การเลนและ
การแขงขันเปนทีม ความสามารถและแตกตางระหวางบุคคลในการเลน
โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะ ฝกปฏิบัติ อบรมสั่งสอน ทดสอบ วิเคราะห สังเกต อธิบาย
นําเสนอ
เพื่อใหเกิดความเขาใจ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ มีน้ําใจ สามัคคี ซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม
รักษาสุขภาพตนเอง นําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและมีเจตคติที่ดีตอ วิชา
แบดมินตัน
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. ผูเรียนอธิบายและปฏิบัตกิ ารรุกในรูปแบบตางๆได
2. ผูอธิบายและปฏิบัติการรับในรูปแบบตางๆได
3. ผูเรียนอธิบายและปฏิบัตติ ามกติกาการแขงขัน
4. ผูเรียนปฏิบัติการเลนประเภทเดี่ยวได
5. ผูเรียนปฏิบัติการเลนประเภทคูได
6. ผูเรียนปฏิบัติการเลนประเภทคูผสมได
7. ผูเรียนปฏิบัติการการตัดสินการแขงขันประเภทตางๆได
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
พ20212 เปตอง 2
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตนคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัตเิ กี่ยวกับการสรางเสริม และพัฒนาการ
เคลื่อนไหวแบบตาง ๆ สามารถนําไปใชในการเลนเปตองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยรวมเลนและแขงขันอยางสนุกสนาน
และปลอดภัย ปฏิบัติไดตามกฎ กติกา หลักการรุก การปองกัน มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขัน มีสุนทรียภาพ
ของการกีฬา ทั้งในการเลน การดู และการแขงขัน แสดงออกถึงความรวมมือ ความรับผิดชอบตนเองในการรวมกิจกรรม มี
การวางแผนในการออกกําลังกาย และการเลนกีฬา เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง เปนประจําสม่ําเสมอ
รวมทั้งรูจักการสรางเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. มีความรูความเขาใจ รูคุณคา และมีทักษะปฏิบัตใิ นการสรางเสริม และทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2. มีความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย ของการเลนกีฬาเปนประจํา
3. มีทักษะปฏิบัติในการเลนกีฬาเปตองประเภทเดี่ยวได
4. มีทักษะปฏิบัติในการเลนกีฬาเปตองประเภทคูได
5. มีทักษะปฏิบัติในการเลนกีฬาเปตองประเภททีมได
6. มีทักษะปฏิบัติในการเปนผูตัดสินไดอยางถูกตอง
7. มีความสามารถนําคุณคาของกีฬาเปตองไปเปนหลักใชในชีวิตประจําวัน
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู
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