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คําอธิบายรายวิชา
พ 31101 สุขศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการสรางเสริม และดํารงประสิทธิภาพ การทํางาน
ของระบบอวัยวะตางๆ ระบบผิวหนัง ระบบกระดูก และระบบกลามเนื้อ ระบุวิธีการวางแผนและดูแลสุขภาพ
ตามภาวการณเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง รูและเขาใจพฤติกรรม เบี่ยงเบนทางเพศ หลักการสราง และ
รักษาสัมพันธภาพภายในครอบครัว ระหวางเพื่อนและ
ในสังคม เขาใจคานิยมที่ถูกตองในเรื่องเพศ รูจักธรรมชาติอารมณเพศ การเกิดอารมณเพศ และการ
จัดการกับอารมณเพศ วิเคราะหปจจัยดานวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศ และการดําเนินชีวิต
รูวิธีการและกระบวนการจัดการกับอารมณและความเครียด รูความหมาย และ ความสําคัญ ของการประเมิน
การสรางเสริม และ ดํารงสมรรถภาพทางกายและทางจิต รูหลักการ และ วิธีการประเมินการประเมินการ
สรางเสริม และ ดํารงสมรรถภาพทางกายและทางจิต
รูความหมาย และ หลักการของสมรรถภาพทางกาย
และ ทางกลไก รู และเขาใจสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และ มรรถภาพทางกลไก
เห็นคุณคาของการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง รูและตระหนักวา ครอบครัว เพื่อน
สังคม และ วัฒนธรรม มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศ และ การดําเนินชีวิต เห็นความสําคัญในการสรางเสริม
สัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคล ตระหนักในคุณคาความเปนชายและหญิง
เห็นคุณคาของการออกกําลังกาย
การพักผอน และ กิจกรรมนันทนาการ
มีทักษะที่จําเปน ในการสรางเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคล
หลีกเลี่ยง และ
ปองกันตนเองจากโรคทางเพศสัมพันธ และ โรคเอดส จัดการกับอารมณและความเครียด ดวยวิธีการ และ
กระบวนการที่เหมาะสม ออกกําลังกาย พักผอน และ รวมทํากิจกรรมนันทนาการตามความสนใจ ของ
ตนเอง และ ชักชวนผูอื่นมารวมกิจกรรม
เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ซื่อสัตย ใฝเรียนใฝรู มีความเปนไทย มีวินัย
รหัสตัวชี้วัด
พ1.1ม.4-6/1, ม.4-6/2
พ 2.1ม.4-6/1, ม.4-6/2 , ม.4-6/3
พ 4.1ม.4-6/5, ม.4-6/7
รวม 7 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ 31102 สุขศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับความหมาย และ ความสําคัญของการสราง
เสริมสุขภาพ และ การปองกันโรค วิเคราะหบทบาท และความรับผิดชอบของตนเอง ที่มีตอการสรางเสริม
สุขภาพ และการปองกันโรค โรคติดตอที่เปนปญหาสําคัญของประเทศ และ การปองกันแกไข การประเมิน
ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง กลวิธีการลดความเสี่ยง และ พฤติกรรมเสี่ยง กลวิธีการสรางเสริมสุขภาพ
แนวทางการปกปองสิทธิผูบริโภค และ ผลิตภัณฑดานสุขภาพ ปญหาสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
ระบบบริการสุขภาพของประเทศ งานสาธารณสุขของชุมชน และ ของประเทศ ปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ
ของประเทศ และ แนวทาง การปองกันแกไข สาเหตุของอุบัติเหตุการจราจร และ การขับขี่ยานพาหนะ
ประเมินพฤติกรรมเสี่ยง และ สถานการณเสี่ยงได ความหมายความสําคัญและองคประกอบของกระบวนการ
ทางสังคม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองความปลอดภัยประชาชน ปญหา และ ผลกระทบ เมื่อเกิดการ
บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด และ ความรุนแรง กลวิธีปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การใชยา
สารเสพติดและ ความรุนแรง กระบวนการติดสารเสพติดในรางกาย มนุษย และ ขั้นตอนการเลิกใชสารเสพ
ติด วิเคราะหสถานการณเสี่ยงที่นําไปสูปญหาสารเสพติดในชุมชน สาเหตุของการแพรระบาดของสารเสพติด
ในชุมชนระบุแนวทางการปองกันแกไขปญหาสารเสพติดในชุมชน ความหมาย และประเภทของ ความรุนแรง
รูเทาทันคานิยมที่นําไปสูความรุนแรงในสังคม แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันการเกิดปญหาความรุนแรง และ
ขั้นตอนการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ
ตระหนักถึง ความรับผิดชอบของบุคคลตอสิ่งแวดลอม และ ความสําคัญของพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการเดินทาง
ปฏิบัติตนเปนนิสัย เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม และ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
สาธิตการตรวจสัญญาณชีพ และ การสํารวจอาการบาดเจ็บ
เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ซื่อสัตย ใฝเรียนใฝรู มีความเปนไทย มีวินัย
รหัสตัวชี้วัด
พ 4.1ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/5
พ 5.1ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/4 , ม.4-6/17
รวม 7 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ 32101 สุขศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบยอยอาหาร ระบบ
ขับถาย ระบบไหลเวียน ระบบหายใจและการวางแผนในการดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหาร การออก
กําลังกาย
โดยจัดกิจกรรมเนนการปฏิบัติและกระบวนการกลุม มีการวิเคราะห สังเคราะห การนําเสนอ
งาน
เพื่อใหนักเรียนมีความรูในการเลือกใชทักษะการปองกันตนเองและการแกปญหาเรือ่ งเพศตาม
วัฒนธรรมไทย รูจักนําความรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
รหัสตัวชี้วัด
พ 1.1ม. 4 – 6 / 1, ม. 4 – 6 / 2
พ 2.1 ม. 4 – 6 / 1, ม. 4 – 6 / 2, ม. 4 – 6 / 3
รวม 5 ตัวชี้วดั

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ 32102 สุขศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความรูเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ การเลือกบริโภคตามสิทธิของผูบริโภค
และบทบาทความรับผิดชอบของบุคคลที่มีการสรางเสริมสุขภาพในการปองกันการเจ็บปวยและการตายของคน
ไทย
โดยการปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ จากอุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติดและความ
รุนแรงโดยใชทักษะการตัดสินใจแกปญหาในสถานการณเสี่ยงตอสุขภาพและการปฏิบัติชวยฟนคืนชีพอยางถูก
วิธี
เพื่อใหรูการปฏิบัติตนเพื่อสรางความปลอดภัยและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
รหัสตัวชี้วัด
พ 4.1 ม. 4 – 6 / 1, ม. 4 – 6 / 2, ม. 4 – 6 / 3, ม. 4 – 6 / 4
พ 5.1 ม. 4 – 6 / 1, ม. 4 – 6 / 5, ม. 4 – 6 / 6, ม. 4 – 6 / 7
รวม 8 ตัวชี้วดั

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ33101 สุขศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเพื่อใหรูกระบวนการเสริมสรางและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบประสาท
ตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ การวางแผนดานสุขภาพของตนเอง สาเหตุของความขัดแยง ผลกระทบตลอดจน
แนวทางในการแกปญหาที่อาจเกิดจากความขัดแยงของนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน การวางแผน กําหนด
แนวทางลดอุบัติเหตุ และสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน การมีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพ
ของบุคคลในชุมชน
โดยมีการสังเกต อธิบาย นําเสนอ วิเคราะห สืบคนโดยเนนการปฏิบัตแิ ละกระบวนการกลุม
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ตระหนักและเห็นคุณคาสามารถนําไปใชในการรักษาสุขภาพ
ตนเองและปรับใชใหเกิดประโยชนไดในชีวิตประจําวัน
รหัสตัวชี้วัด
พ 1.1 ม4-6/1, ม4-6/2
พ 2.1 ม4-6/4
พ 4.1 ม4-6/2
พ 5.1 ม4-6/4
รวม 5 ตัวชีว้ ัด

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ33102 พลศึกษา(เทเบิลเทนนิส)
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาใหมีความรู ความเขาใจในการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส และเกม เรื่องความรูทั่วไป การดูแล
รักษาสถานที่ และอุปกรณ หลักการและรูปแบบการเคลื่อนไหว การนําหลักการทางวิทยาศาสตร
การเคลื่อนไหวไปใชในการออกกําลังกาย และเลนเกมกีฬาเทเบิลเทนนิสตามกฎกติกาและความปลอดภัย
กลวิธีการเลน และการแขงขัน
โดย รูจักวางแผน เลือกปฏิบัติ ปรับปรุงแกไข และพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ทางจิตใจ และ
ทางกลไก โดยใชกีฬาเทเบิลเทนนิส และเกมเปนสื่อ เพื่อใหเปนผูที่มีสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
ยอมรับและเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย ในการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส และเกม
มีความรับผิดชอบตามบทบาท และหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย ใหมีความรวมมือ มีน้ําใจนักกีฬา
ชื่นชมในการเลน และดูการแขงขันเปนประจํา
รหัสตัวชี้วัด
พ 3.1 ม4-6/3
พ 3.2 ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3, ม4-6/4
รวม 5 ตัวชีว้ ัด

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
พ30201 วอลเลยบอล
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาใหมีความรู ความเขาใจในการเลนเกมและกีฬาวอลเลยบอล เรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเลน
เกมและกีฬาวอลเลยบอล หลักการรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบตาง ๆ ตลอดจนการนําหลักการทางวิทยาศาสตร
การเคลื่อนไหวไปใชในการออกกําลังกายและเลนเกมกีฬาวอลเลยบอล ตามกฎกติกาความปลอดภัยและกลวิธี
การเลนการแขงขัน
ยอมรับและเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย เลนเกมและกีฬาวอลเลยบอล โดยปฏิบัติตนตามสิทธิ กฎ
กติกา ความรับผิดชอบตามบทบาทหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมายใหความรวมมือเปนเปนผูมีน้ําใจนักกีฬา ชื่นชม
สุนทรียภาพในการเลน การดูลากรแขงขันเปนประจําสม่ําเสมอ
มีความรู ความเขาใจ รูจักวางแผน เลือกปฏิบัตปิ รับปรุงแกไขและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพทางจิตและสมรรถภาพทางกลไกล โดยใชกีฬาวอลเลยบอลและเกมเปนสื่อเพื่อใหเปนผูมี
สมรรถภาพทางกายและทางจิตที่ดี
ผลการเรียนรู
1. มีความรูและเขาใจหลักการ รูปแบบการเลนกีฬาประเภททีม (วอลเลยบอล) และประวัติความเปนมา
2. ประยุกตทักษะการเคลื่อนไหวของกีฬาวอลเลยบอล นําไปใชในการออกกําลังกาย
3. ปฏิบัติทักษะพื้นฐาน และการเคลื่อนไหวเบื้องตนได
4. รู และปฏิบัติทักษะการเลนลูกสองมือบนได
5. รูและปฏิบตั ิทักษะการเลนลูกสองมือลางได
6. รู และปฏิบัติทักษะการสกัดกั้นได
7. รู และปฏิบัติทักษะการเลนลูกเสริฟได
8. ประยุกตหลักการรุก การปองกัน และการใหความรวมมือในการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล
9. รูเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีในการเลน และการแขงขัน
10. เห็นคุณคา และนําทักษะกีฬาวอลเลยบอลไปใชในชีวิตประจําวันได
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
พ30202 แบดมินตัน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาใหมีความรูความเขาใจในการเลนกีฬาแบดมินตัน และเกม เรื่องความรูทั่วไป หลักการและรูปแบบการ
เคลื่อนไหวแบบตาง ๆ การนําหลักการทางวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวไปใชในการออกกําลังกาย และเลนเกมกีฬา
แบดมินตัน ตามกฎ กติกา และความปลอดภัย กลวิธีการเลน และการแขงขัน
ยอมรับและเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย เลนกีฬาแบดมินตัน และเกม มีความรับผิดชอบตามบทบาท และ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหความรวมมือ มีน้ําใจนักกีฬา ชื่นชมในการเลน และดูการแขงขันเปนประจํา
มีความรู ความเขาใจ รูจักวางแผน เลือกปฏิบัติปรับปรุงแกไข และพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ทางจิต และทาง
กลไก โดยใชกีฬาแบดมินตัน และเกมเปนสื่อ เพื่อใหเปนผูที่มีสมรรถภาพทางกาย และทางจิตที่ดี
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน
2. ผูเรียนรูวิธีการบริหารรางกาย และเสริมสรางสมรรถภาพรางกายได
3. ผูเรียนปฏิบัติทักษะพื้นฐาน และการเคลื่อนไหวเบื้องตนได
4. ผูเรียนปฏิบัติการ รับลูก-สงลูกขนไกได
5. ผูเรียนปฏิบัติการเสริฟลูกได
6. ผูเรียนปฏิบัติการตีลูกโดงได
7. ผูเรียนปฏิบัติการตีลูกดาดได
8. ผูเรียนปฏิบัติการตบลูกได
9. ผูเรียนปฏิบัติการตีลูกหยอดได
10. ผูเรียนรูกติกาการแขงขันแบดมินตัน
11. ผูเรียนปฏิบัติการเลนเปนทีมได
รวมทั้งหมด 11 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
254

คําอธิบายรายวิชา
พ 30207 วายน้ํา 1
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความเปนมา ประโยชนของกีฬาวายน้ํา การอบอุนรางกาย ฝกทักษะเบื้องตนของการวายน้ํา การ
วายน้ําทาฟรีสไตส (Free Style) การดูแลรักษาอุปกรณ ตลอดจนมารยาท และความปลอดภัยในการใชสระ
วายน้ํา
โดยปฏิบัติการเคลื่อนไหว การออกกําลังกายและเลนกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ
กติกา มารยาทตางๆในการเลนกีฬา
เพื่อนํากิจกรรมการออกกําลังกายไปเปนแนวทางปฏิบัตใิ นการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู
1. บอกประวัติของกีฬาวายน้ําได
2. บอกประโยชนของกีฬาวายน้ําได
3. ปฏิบัติการอบอุนรางกาย Worm up และ Cooldow ได
4. มีความรูและปฏิบัติทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับกีฬาวายน้ําได
5. ปฏิบัติการวายน้ําทาฟรีสไตสได
6. ปฏิบัติการออกตัว การกลับตัว การเขาเสนชัยทาฟรีสไตสได
7. มีความรูและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณได
8. มีความรูและการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับมารยาทการใชสระวายน้ําและความปลอดภัยในการใชสระวายน้ํา
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
พ 30208 วายน้ํา 2
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติการวายน้ําทากบ รวมทั้งการออกตัว การกลับตัว การเขาเสนชัย
ทากบไดเปนอยาดี
โดยปฏิบัติการเคลื่อนไหว การออกกําลังกายและเลนกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ
กติกา มารยาทตางๆในการเลนกีฬา
เพื่อนํากิจกรรมการออกกําลังกายไปเปนแนวทางปฏิบัตใิ นการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู
1. มีความรูและปฏิบัติการใชเทาทากบได
2. มีความรูและปฏิบัติการใชแขนทากบได
3. มีความรูและปฏิบัติการหายใจทากบได
4. สาธิตความสัมพันธของการใชเทา ใชแขนและการหายใจสําหรับวายทากบได
5. สาธิตวิธีการออกตัวทากบได
6. สาธิตวิธีการกลับตัวทากบได
7. สาธิตวิธากรเขาเสนชัยทากบได
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
พ 30209 วายน้ํา 3
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติการวายน้ําทากรรเชียง (Back Stroke) รวมทั้งการออกตัว
การกลับตัว การเขาเสนชัย ทากรรเชียงไดเปนอยาดี
โดยปฏิบัติการเคลื่อนไหว การออกกําลังกายและเลนกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ
กติกา มารยาทตางๆในการเลนกีฬา
เพื่อนํากิจกรรมการออกกําลังกายไปเปนแนวทางปฏิบัตใิ นการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู
1. มีความรูและปฏิบัติการใชขาทากรรเชียงได
2. มีความรูและปฏิบัติการใชแขนทากรรเชียงได
3. มีความรูและปฏิบัติการหายใจทากรรเชียงได
4. สาธิตความสัมพันธของการใชขา ใชแขนและการหายใจสําหรับวายทากรรเชียงได
5. สาธิตวิธีการออกตัวทากรรเชียงได
6. สาธิตวิธีการกลับตัวทากรรเชียงได
7. สาธิตวิธีการเขาเสนชัยทากรรเชียงได
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
พ 30210 วายน้ํา 4
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติการวายน้ําทาผีเสื้อ (Buttefle Stroke) รวมทั้งการออกตัว
การกลับตัว การเขาเสนชัย ทาผีเสื้อไดเปนอยาดี
โดยปฏิบัติการเคลื่อนไหว การออกกําลังกายและเลนกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ
กติกา มารยาทตางๆในการเลนกีฬา
เพื่อนํากิจกรรมการออกกําลังกายไปเปนแนวทางปฏิบัตใิ นการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู
1. มีความรูและปฏิบัติการใชขาทาผีเสื้อได
2. มีความรูและปฏิบัติการใชแขนทาผีเสื้อได
3. มีความรูและปฏิบัติการหายใจทาผีได
4. สาธิตความสัมพันธของการใชขา ใชแขนและการหายใจสําหรับวายทาผีเสื้อได
5. สาธิตวิธีการออกตัวทาผีเสื้อได
6. สาธิตวิธีการกลับตัวทาผีเสื้อได
7. สาธิตวิธีการเขาเสนชัยทาผีเสื้อได
8. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกติกาการแขงขันวายน้ําเบื้องตน
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
258

คําอธิบายรายวิชา
พ30203 แฮนดบอล
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาใหมีความรู ความเขาใจในการเลนเกม และกีฬาเรือ่ งความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับการเลนเกมและกีฬา
แฮนดบอล หลักการ รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบตาง ๆ ตลอดจนการนําหลักการทางวิทยาศาสตร การ
เคลื่อนไหวไปใชในการออกกําลังกาย และเลนกีฬาแฮนดบอล ตามกฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีการ
เลนและการแขงขัน
ฝกปฏิบัติการออกกําลังกาย เลนเกม และกีฬาแฮนดบอล โดยปฏิบัติตนตามสิทธิ กฎ กติกา ความ
รับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหความรวมมือเปนผูที่มีน้ําใจนักกีฬา ชื่นชม สุนทรียภาพใน
การเลน การดู และการแขงขันเปนประจําสม่ําเสมอ
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ รูจักการวางแผน เลือกปฏิบัติปรับปรุง แกไขและพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต และนําไปใชในชีวิตประจําวันได
ผลการเรียนรู
1. รูและเขาใจ และมีทักษะในการเลนกีฬาประเภทบุคคล ประเภททีม
2. รูและเขาใจและมีทักษะในการเคลื่อนไหวที่สรางและเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
3. รู และเขาใจความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและนําไปใชในการเลนกีฬาแฮนดบอล
4. เขาใจ และปฏิบัติตามความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร การเคลื่อนไหวในการเลน
กีฬาแฮนดบอล
5. ออกกําลังกาย และเลนกีฬาตามความถนัด ตามความสนใจเปนประจําสม่ําเสมอ
6. รูและเขาใจ การยอมรับ และเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย และการเลนกีฬาเปนประจํา
สม่ําเสมอ
7. วิเคราะหหลักการรุก การปองกัน และการใหความรวมมือในการเลนและการแขงขันกีฬา
8. รูและเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีในระหวางการเลนและแขงขันกีฬา
กับผูอื่น
9. รูและเขาใจ และรับผิดชอบตนเองในระหวางการเขารวมกิจกรรมทางกาย และการเลนกีฬาเปนทีม
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
พ30204 มวยไทยเพื่อชีวิต
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝกออกกําลังกายและเลือกเขารวมเลนกีฬา ตามความถนัด และความสนใจ ยอมรับและเห็นคุณคาของ
การออกกําลังกาย และการเลนกีฬาเปนประจําสม่ําเสมอ มีวิถีชีวิตทีม่ ีสุขภาพดี จําแนก และปฏิบัติตากฎกติกา
ปฏิบัติตามขั้นตอนและตัดสินใจ เขารวมแขงขันกีฬาที่ชื่นชอบ ใชกลวิธีการรุก การปองกัน และการ
ใหความรวมมือในการแขงขัน และการทํางานเปนทีม มุงมั่นในการเลน ปฏิบัติหนาที่ตามกลุมมอบหมายใน
การเล น กี ฬ าเป น ที ม จนประสบความสํ า เร็ จ ตามเป า หมาย แสดงความสํ า คั ญ ของการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ค วาม
รับผิดชอบอยางสรางสรรคในสถานการณกีฬาตาง ๆ อยางสนุกสนานชื่นชม
เพื่อความปลอดภัย และความสันติในการเลน และการแขงขันกีฬาดวยความมีน้ําใจเปนนักกีฬา และ
เห็นประโยชนของการทํางานเปนทีม และสงเสริมการกระทําทีแ่ สดงถึงความมีน้ําใจนักกีฬา และยึดเปนแนว
ปฏิบัติในการทํางานและดําเนินชีวิต
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. มีความรู ความเขาใจ
2. มีความรู ความเขาใจ
3. มีความรู ความเขาใจ
4. มีความรู ความเขาใจ
5. มีความรู ความเขาใจ
6. มีความรู ความเขาใจ
7. มีความรู ความเขาใจ
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู

ประวัติความเปนมาของมวยไทย
และปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายได
และปฏิบัติทักษะมวยไทยได
หลักการตางๆ และแบบฝกทักษะมวยไทยได
ปฏิบตั ิศิลปะมวยไทย แมไมและลูกไมได
การปองกันและการปฐมพยาบาลได
กติกามวยไทย
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คําอธิบายรายวิชา
พ30205 บาสเกตบอล
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมบาสเกตบอล รูจักวิธีการบริหารรางกาย และเสริมสรางสมรรถภาพ
รางกาย มีการเคลื่อนไหวพื้นฐาน เปนการนําไปใชในการฝกทักษะบาสเกตบอลในลักษณะตาง ๆ ที่นําไปสู
การใชในการเลนเปนทีม ภายใตกฎ กติกา การแขงขัน
โดยเนนการปฏิบัตแิ ละกระบวนการกลุม
เพื่อความตระหนักในคุณธรรม และการพัฒนาทักษะนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรู
1. ผูเลนมีความรูเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล
2. ผูเรียนรูจักวิธีการบริหารรางกาย และเสริมสรางสมรรถภาพ
3. ผูเรียนรูและปฏิบัติทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนไหวของกีฬาบาสเกตบอลได
4. ผูเรียนรู และปฏิบัติการเลี้ยงบอลลักษณะตาง ๆ ได
5. ผูเรียนรู และปฏิบัติการรับ-สง บอลลักษณะตาง ๆ ได
6. ผูเรียนรู และปฏิบัติการยิงประตูลักษะตาง ๆ ได
7. ผูเรียนรู และปฏิบัติการเลนบาสเกตบอลเปนทีมได
8. ผูเรียนรูกติกาการแขงขันบาสเกตบอล
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
พ30206 สุขศึกษาเพื่อสุขภาพ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเพื่อใหเห็นความสําคัญ และมีความรูเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคของ
ชุมชนของตนเองและครอบครัว การปองกันโรคที่มีสาเหตุจากพฤติกรรม สิ่งแวดลอม สามารถวิเคราะห
ปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญของประเทศที่สงผลกระทบตอสุขภาพ รูวิธีแกปญหาและการวางแผนเพื่อสงเสริม
สุขภาพของสวนรวม และตัวเอง รูวิธีจัดการกับความเครียดไดอยางเหมาะสม สามารถปฏิบัติตนในการดํารงสมรรถภาพ
ทางกาย และทางจิต กระบวนการสรางความปลอดภัย และวางแผนในการชวยเหลือผูประสพภัยได
รูสาเหตุ และหาทางปองกันปญหาความรุนแรง ยาเสพติด และการใชยาได
โดยมีการสังเกต อธิบาย นําเสนอ วิเคราะห สืบคนโดยเนนการปฏิบัติและกระบวนการกลุม
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ตระหนักและเห็นคุณคาสามารถนําไปใชในการรักษาสุขภาพตนเองและ
ปรับใชใหเกิดประโยชนไดในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรู
1. รูจักความสําคัญของการเสริมสรางสุขภาพ และการปองกันโรคในชุมชน
2. รูจักการปองกันโรคที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรม และสิ่งแวดลอม
3. เขาใจ และรูจักการวางแผนเพื่อกําหนดกลวิธีลดความเสี่ยงดานสุขภาพ
4. เขาใจ วิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
5. รูวิธีแกปญหา และวางแผนเพื่อสงเสริมสุขภาพของสวนรวม/ตนเอง
6. รูวิธี การจัดการกับความเครียดไดเหมาะสม
7. เขาใจกระบวนการสรางความปลอดภัย และวางแผนชวยผูประสพภัยได
8. รูสาเหตุ และหาทางปองกันความรุนแรงที่เกิดจากยาเสพติด, การใชยา
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู

