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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ11101      รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปHท่ี 1    เวลา  40  ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน5วยกิต 

สุขศึกษา 

 ศึกษา สังเกต รวบรวมความรู5และข5อปฏิบัติต>าง ๆ อภิปราย ซักถาม บันทึก หาคำตอบ อธิบาย 

แลกเปล่ียนข5อมูลและความคิดเห็นเก่ียวกับส>วนต>าง ๆ ของร>างกาย หน5าท่ีของอวัยวะต>าง ๆ การปMองกันดูแล

รักษาอวัยวะของร>างกาย พัฒนาการด5านร>างกาย เลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ ปMองกันโรค มีสุขนิสัยท่ี

ดีตามสุขบัญญัติแห>งชาติ จุดดีจุดด5อย ระมัดระวังอุบัติเหตุการณWใช5ยาผิด สารพิษ สารเสพติด ออกกำลังกาย 

พักผ>อน ใช5เวลาว>างให5เกิดประโยชนW กำหนดแนวปฏิบัติของตนในการสร5างเสริมสุขภาพและรายงานผลต>อกลุ>ม

ระยะ ๆ  

 โดยใช5กระบวนการสืบเสาะหาความรู5 การสำรวจตรวจสอบ การสืบค5นข5อมูล บันทึก จัดกลุ>มข5อมูล 

เพ่ือให5ความรู5 ความเข5าใจ มีทักษะการดำเนินชีวิตเปZนผู5มีสุขบัญญัติท่ีดี  

มีจิตสำนึกในการดูแลและรับผิดชอบต>อสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และ

ส>วนรวม เปZนแบบอย>างท่ีดีด5านสุขภาพ จัดการกับความขัดแย5ง ความเครียด และป[ญหาทางอารมณW มีการ

แสวงหา เลือก และใช5ข5อมูลข>าวสารด5านสุขภาพ นำความรู5ไปใช5ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม 

พลศึกษา 

 ใช5หลักการทางวิทยาศาสตรW ฝ̂ก ควบคุม เข5าร>วมกิจกรรม บอกวิธีการเคล่ือนไหวร>างกายขณะอยู>กับท่ี 

เคล่ือนท่ี เช>น เดิน ว่ิง กระโดด ป_น ห5อยโหน ไต>ราว กล้ิงตัว ม5วนตัว ลอด เปZนต5น ระเบียบแถว เคล่ือนไหว

ร>างกายให5เข5ากับจังหวะและเพลง ออกกำลังกาย เล>นเกม การละเล>นของเด็กไทย เล>นเกมเบ็ดเตล็ด เล>นเกม

แบบผลัด กายบริหาร สร5างเสริมทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 

 โดยฝ̂กปฏิบัติ เพ่ือให5มีความรู5ความเข5าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค>า ศึกษาหาความรู5 

องคWประกอบของสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวร>างกายข้ันพ้ืนฐาน  

เห็นคุณค>าของตนเองและผู5อ่ืน ร>วมกิจกรรมทางกายอย>างสม่ำเสมอ สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 

รักการออกกำลังกายและการเล>นกีฬาตามกฎ กติกา อย>างมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬา เปZนผู5นำและผู5ตามท่ี

ดี มีความม่ันใจ เคารพสิทธิของตนเองและผู5อ่ืน รับผิดชอบหน5าท่ีท่ีได5รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่ืน

ชมผลงานของผู5อ่ืน ให5ความร>วมมือ เสียสละและคำนึงถึงส>วนรวม และแก5ไขข5อบกพร>องของตนเองได5ตาม

คำแนะนำ 

รหัสตัวชีวัด 

 พ 1.1 ป.1/1,ป.1/2    พ 2.1ป.1/1,ป.1/2,ป.1/3   

  พ 3.1ป.1/1,ป.1/2     พ 3.2ป.1/1,ป1/2     

  พ 4.1ป.1/1ป.1/2,ป.1/3 พ 5.1ป.1/1,ป.1/2,ป.1/3  

รวมท้ังหมด 15 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ12101      รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปHท่ี 2    เวลา  40  ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน5วยกิต 

สุขศึกษา 

 ศึกษา สังเกต รวบรวมความรู5และข5อปฏิบัติต>าง ๆ อภิปราย ซักถาม บันทึก หาคำตอบ อธิบาย 

แลกเปล่ียนข5อมูลและความคิดเห็นเก่ียวกับส>วนต>าง ๆ ของร>างกาย หน5าท่ีของอวัยวะต>าง ๆ การปMองกันดูแล

และรักษาความสะอาดอวัยวะของร>างกายพัฒนาการทางกายและจิตใจ รู5จักตนเองและธรรมชาติของตน 

ปMองกันโรค เลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ มีสุขนิสัยท่ีดีตามสุขบัญญัติแห>งชาติ จุดีจุดด5อย ระมัดระวัง

การเจ็บปiวย สาเหตุ วิธีการปMองกันอุบัติเหตุทางน้ำและทางบก การใช5ยาสามัญประจำบ5าน โทษของสารเสพ

ติด สารอันตรายใกล5ตัว ความหมายของสัญลักษณWและปMายเตือนของส่ิงของหรือสถานท่ีท่ีเปZนอันตราย สาเหตุ 

อันตรายและการปMองกันอัคคีภัย ใช5เวลาว>างให5เกิดประโยชนW กำหนดแนวปฏิบัติของตนในการสร5างเสริม

สุขภาพ 

 โดยใช5กระบวนการสืบเสาะหาความรู5 การสำรวจตรวจสอบ การสืบค5นข5อมูล บันทึก จัดเล>มข5อมูล 

เพ่ือให5ความรู5 ความเข5าใจ มีทักษะการดำเนินชีวิตเปZนผู5มีสุขบัญญัติท่ีดี  

มีจิตสำนึกในการดูแล และรับผิดชอบต>อสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และ

ส>วนรวม เปZนแบบอย>างท่ีดีด5านสุขภาพ จัดการกับความขัดแย5ง ความเครียด และป[ญหาทางอารมณW มีการ

แสวงหา เลือก และใช5ข5อมูลข>าวสารด5านสุขภาพ นำความรู5ไปใช5ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม 

พลศึกษา 

 ใช5หลักการทางวิทยาศาสตรW ฝ̂ก ควบคุม เข5าร>วมกิจกรรม บอกวิธี การเคล่ือนไหวร>างกายขณะอยู>กับ

ท่ี เคล่ือนท่ี ใช5อุปกรณWประกอบ เช>น ขว5าง กล้ิง ตี เหว่ียง ปา โยน เดิน ว่ิง กระโดด ป_น ห5อยโหน ไต>ราว ทรง

ตัว ระเบียบแถว เคล่ือนไหวร>างกายประกอบจังหวะเพลลง เช>น ซอยเท5าอยู>กับท่ี เดินซอยเท5า กายบริหาร 

ประกอบจังหวะและเพลง เปZนต5น เล>นเกมกีฬา การละเล>นของเด็กไทย เล>นเกมเบ็ดเตล็ด เล>นเกมแบบผลัด 

ออกกำลังกาย สร5างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 

 โดยฝ̂กปฏิบัติ เพ่ือให5มีความรู5ความเข5าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค>า ศึกษาหาความรู5 

องคWประกอบของสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวร>างกายข้ันพ้ืนฐาน  

เห็นคุณค>าของตนเองและผู5อ่ืน มีระเบียบ วินัย เคารพ กฎ และกติกา เข5าร>วมกิจกรรมทางกายอย>าง

สม่ำเสมอ สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ รักการออกกำลังกายและการเล>นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา เปZนผู5นำและ

ผู5ตามท่ีดี มีความม่ันใจ รับผิดชอบหน5าท่ีท่ีได5รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลินเสียสละและคำนึงถึง

ส>วนรวม ช่ืนชมผลงาของผู5อ่ืน ให5ความร>วมมือ และแก5ไขข5อบกพร>องของตนเองตามความสนใจ ตามคำแนะนำ

และภูมิป[ญญาท5องงถ่ิน 
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รหัสตัวช้ีวัด 

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

          พ 3.2ป.3/1,ป.3/2              พ 4.1ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4,ป.2/5 

          พ 5.1ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3ป.2/4ป.2/5      

รวมท้ังหมด 21 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ13101      รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปHท่ี 3    เวลา  40  ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน5วยกิต 

 

สุขศึกษา 

ศึกษา สังเกต รวบรวมความรู5และข5อปฏิบัติต>าง ๆ อภิปราย ซักถาม บันทึก หาคำตอบ อธิบาย 

แลกเปล่ียนข5อมูลและความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะและการเจริญเติบโตของร>างกาย เกณฑWมาตรฐานของการ

เจริญเติบโตของเด็กไทย ป[จจัยท่ีมีผลต>อการเจริญเติบโต ปMองกันโรค เลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพและ

ยาสามัญประจำบ5าน มีสุขนิสัยท่ีดีตาม สุขบัญญัติแห>งชาติ รู5จักตนเองและธรรมชาติของตนเอง ระมัดระวังการ

เจ็บปiวย การบาดเจ็บ โรคติดต>อในท5องถ่ิน อุบัติเหตุ การใช5ยาผิด สารพิษ สารเสพติด การล>วงละเมิดทางเพศ 

กำหนดแนวการปฏิบัติของตนในการสร5างเสริมสุขภาพ 

 โดยใช5กระบวนการสืบเสาะหาความรู5 การสำรวจตรวจสอบ การสืบค5นข5อมูล บันทึก จัดกลุ>มข5อมูล 

เพ่ือให5มีความรู5 ความเข5าใจ มีทักษะการดำเนินชีวิตเปZนผู5มีสุขบัญญัติท่ีดี  

มีจิตสำนึกในการดูแล และรับผิดชอบต>อสุขภาพและความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และ

ส>วนรวม เปZนแบบอย>างท่ีดีด5านสุขภาพ จัดการกับความขัดแย5ง ความเครียด และป[ญหาทางอารมณW มีการ

แสวงหา เลือก และใช5ข5อมูลข>าวสารด5านสุขภาพ นำความรู5ไปใช5ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม 

พ่ึงตนเองและมีวิสัยทัศนWในการดูแลสุขภาพและการดำเนินชีวิตเปZนแบบอย>างท่ีดีด5านสุขภาพในท5องถ่ิน ภูมิใจ

ในการส>งเสริมสุขภาพด5านภูมิป[ญญาไทย 

พลศึกษา 

 ใช5หลักการทางวิทยาศาสตรW ฝ̂ก ควบคุม เข5าร>วมกิจกรรม บอกวิธี การเคล่ือนไหวร>างกายขณะอยู>กับ

ท่ี เคล่ือนท่ี ใช5อุปกรณWประกอบจังหวะและเพลง เกมเบ็ดเตล็ด เกมนำไปสู>กีฬา ยืดหยุ>นข้ันพ้ืนฐาน กีฬา 

กิจกรรมนันทนาการ กายบริหาร การละเล>นพ้ืนเมืองของเด็กไทยในท5องถ่ิน เกมแบบผลัด ออกกำลังกาย สร5าง

เสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต ทอสอบสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

 โดยฝ̂กปฏิบัติ เพ่ือให5มีความรู5ความเข5าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค>า ศึกษาหาความรู5 

องคWประกอบของสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวร>างกายข้ันพ้ืนฐาน  

เห็นคุณค>าของตนเองและผู5อ่ืน ร>วมกิจกรรมทางกายอย>างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 

รักการออกกำลังกายและเล>นกีฬาตามกฎ กติกา อย>างมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬา เปZนผู5นำและ ผู5ตามท่ีดี 

มีความม่ันใจ เคารพสิทธิของตนเองและผู5อ่ืน รับผิดชอบหน5าท่ีท่ีได5รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน   ช่ืน

ชมผลงานของผู5อ่ืน ให5ความร>วมมือ เสียสละและคำนึงถึงส>วนรวม และแก5ไขข5อบกพร>องของตนเองได5ตาม

คำแนะนำ 
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รหัสตัวช้ีวัด 

พ 1.1ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3 

พ 2.1ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3 

พ 3.1ป.3/1,ป.3/2, 

พ 3.2ป.3/1,ป.3/2 

พ 4.1ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5 

พ 5.1ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3 

รวมท้ังหมด 18 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ14101      รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปHท่ี 4    เวลา  80  ช่ัวโมง       จำนวน 2 หน5วยกิต 

สุขศึกษา 

 ศึกษา  สังเกต  รวบรวมความรู5และข5อปฏิบัติต>างๆ  อภิปราย  ซักถาม  บันทึก  หาคำตอบ  อธิบาย  

แลกเปล่ียนข5อมูล  คิดวิเคราะหWและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเจริญเติบโต  การปMองกัน  ดูแลรักษา

พัฒนาการด5านต>างๆ ของร>างกายช>วงอายุ 9-12 ป_  ความสำคัญของกล5ามเน้ือ  กระดูก  ระบบย>อยอาหาร  

ระบบขับถ>าย  ป[จจัยต>างๆ ท่ีมีผลต>อการเจริญเติบโต  การเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑWสุขภาพท่ีเหมาะสม

กับวัยและกกลุ>มบุคคลต>างๆ สุขอนามัยทางเพศ  ระมัดระวังอุบัติเหตุ  การใช5ยา การปฐมพยาบาลเม่ือได5รับ

บาดเจ็บจากการเล>น  จากการใช5ยาผิด และจากการใช5สารเคมี  ผลเสียของการสูบบุหร่ี  การด่ืมสุรา  และการ

ปMองกัน  เลือกออกกำลังกาย  พักผ>อน  ใช5เวลาว>างให5เกิดประโยชนW  กำหนดแนวปฏิบัติของตนในการสร5าง

เสริมสุขภาพ 

 โดยใช5กระบวนการสืบเสาะหาความรู5 การสำรวจตรวจสอบ การสืบค5นข5อมูล บันทึก จัดกลุ>มข5อมูล 

เพ่ือให5มีความรู5 ความเข5าใจ มีทักษะการดำเนินชีวิตเปZนผู5มีสุขบัญญัติท่ีดี  

มีจิตสำนึกในการดูแล และรับผิดชอบต>อสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และ

ส>วนรวม เปZนแบบอย>างท่ีดีด5านสุขภาพ จัดการกับความขัดแย5ง ความเครียด และป[ญหาทางอารมณW มีการ

แสวงหา เลือก และใช5ข5อมูลข>าวสารด5านสุขภาพ นำความรู5ไปใช5ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม 

พลศึกษา 

 ใช5หลักการและรูปแบบทางวิทยาศาสตรW การเคล่ือนไหว บอกวิธีฝ̂กควบคุม เข5าร>วมกิจกรรมการ

เคล่ือนไหวร>างกาย ขณะอยู>กับท่ี เคล่ือนท่ี ระเบียบแถว กิจกรรมประกอบจังหวะและเพลง เกมนำไปสู>กีฬา 

ยืดหยุ>นข้ันพ้ืนฐาน กีฬาไทย กีฬาสากล กิจกรรมนันทนาการ กายบริหาร การละเล>นของเด็กไทย เกมแบบผลัด 

ออกกำลังกาย สร5างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต ทดสอบสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

 โดยฝ̂กปฏิบัติ เพ่ือให5ความรู5 ความเข5าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค>า ศึกษาหาความรู5

องคWประกอบของสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวร>างกายข้ันพ้ืนฐาน  

เห็นคุณค>าของตนเองและผู5อ่ืน ร>วมกิจกรรมทางกายอย>างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 

รักการออกกำลังกาย และการเล>นกีฬาตามกฎ กติกา อย>างมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬา เปZนผู5นำและ 

รับผิดชอบหน5าท่ีท่ีได5รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่ืนชมผลงานของผู5อ่ืน ให5ความร>วมมือ เสียสละ

และคำนึงถึงส>วนรวม และแก5ไขข5อบกพร>องของตนเองได5ตามคำแนะนำ 
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รหัสตัวช้ีวัด 

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

 พ 3.2ป.4/1,ป4/2.              พ 4.1ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4    พ 5.1ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3 

รวมท้ังหมด 19 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ15101      รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปHท่ี 5    เวลา  80  ช่ัวโมง       จำนวน 2 หน5วยกิต  

สุขศึกษา 

 ศึกษา สังเกต รวบรวมข5อมูล ข5อปฏิบัติต>าง ๆ อภิปราย ซักถาม บันทึก หาคำตอบ อธิบาย 

แลกเปล่ียนข5อมูล คิดวิเคราะหWเก่ียวกับตน และผลกระทบท่ีมีต>อสุขภาพ คิดอย>างมีวิจารณญาณและ

สร5างสรรคWเก่ียวกับสุขภาพบนพ้ืนฐานความเปZนจริงเก่ียวกับระบบต>าง ๆ ในร>างกายท่ีมีผลต>อการเจริญเติบโต 

วิธีปMองกันดูแลรักษาอวัยวะในระบบต>าง ๆ เลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑWสุขภาพท่ีเหมาะสมกับวัยและกลุ>ม

บุคคลต>าง ๆ สุขอนามันทางเพศโรคท่ีพบบ>อยในชีวิตประจำวันและการปMองกัน ภัยธรรมชาติ ระมัดระวัง

อุบัติเหตุ การใช5ยาผิด สารพิษ สารเสพติด มีเพศสัมพันธWก>อนวัยอันควร และ หลีกเล่ียงป[ญหาการต้ังครรภW 

เลือกออกกำลังกาย พักผ>อน ใช5เวลาว>างให5เกิดประโยชนW กำหนดแนวปฏิบัติของตนในการสร5างเสริมสุขภาพ 

 โดยใช5กระบวนการสืบเสาะหาความรู5 การสำรวจตรวจสอบ การสืบค5นข5อมูล บันทึก จัดกลุ>ม ข5อมูล 

เพ่ือให5มีความรู5 ความเข5าใจ มีทักษะการดำเนินชีวิตเปZนผู5มีสุขบัญญัติท่ีดี  

มีจิตสำนึกในการดูแล และรับผิดชอบต>อสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว  และ

ส>วนรวม เปZนแบบอย>างท่ีดีด5านสุขภาพ จัดการกับความขัดแย5ง ความเครียด และป[ญหาทางอารมณW 

พลศึกษา 

 ใช5หลักการและรูปแบบทางวิทยาศาสตรWการเคล่ือนไหว บอกวิธี ฝ̂ก ควบคุม เข5าร>วมกิจกรรม

เคล่ือนไหวร>างกาย ขณะอยู>กับท่ีเคล่ือนท่ีระเบียบแถว กิจกรรมเข5าจังหวะ ยืดหยุ>นข้ันพ้ืนฐาน กีฬาไทย  กีฬา

สากล กีฬายอดนิยม กีฬานันทนาการ กายบริหาร การละเล>นพ้ืนเมืองของเด็กไทยในท5องถ่ิน เกมแบบผลัด 

ออกกำลังกาย สร5างเสริมสมรรถภาพทางกายและจิต ทดสอบสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

 โดยการฝ̂กปฏิบัติ เพ่ือให5มีความรู5 ความเข5าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค>า ศึกษาหา

ความรู5 องคWประกอบของสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวร>างกายข้ันพ้ืนฐาน  

เห็นคุณค>าของตนเองและผู5อ่ืน ร>วมกิจกรรมทางกายอย>างสม่ำเสมอมีสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 

รักการออกกำลังกาย และการเล>นกีฬาตามกฎ กติกา อย>างมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬา เปZนผู5นำและ ผู5

ตามท่ีดี มีความม่ันใจ เคารพสิทธิของตนเองและผู5อ่ืน รับผิดชอบหน5าท่ีท่ีได5รับมอบหมาย สนุกสนาน 

เพลิดเพลิน ช่ืนชมผลงานของผู5อ่ืน ให5ความร>วมมือ เสียสละและคำนึงถึงส>วนรวม และแก5ไขข5อบกพร>องของ

ตนเองได5ตามคำแนะนำ 
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รหัสตัวช้ีวัด 

พ 1.1ป.5/1,ป.5/2พ 2.1ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3    พ 3.1ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5,ป.5/6 

พ 3.2ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4         พ 4.1ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5 

พ 5.1ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5         

รวมท้ังหมด 25 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ16101      รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปHท่ี 6    เวลา  80  ช่ัวโมง       จำนวน 2 หน5วยกิต 

สุขศึกษา 

 ศึกษา  สังเกต  รวบรวมข5อมูล  ข5อปฏิบัติต>างๆ  อภิปราย  ซักถาม  บันทึก  หาคำตอบ   อธิบาย  

แลกเปล่ียนข5อมูล  คิดวิเคราะหWเก่ียวกับตน  และผลกระทบท่ีมีต>อสุขภาพ  คิดอย>างมีวิจารณญาณและ

สร5างสรรคWเก่ียวกับสุขภาพบนพ้ืนฐานความเปZนจริง    เก่ียวกับเร่ืองโครงสร5างและหน5าท่ีการทำงานของระบบ

ต>างๆ ของร>างกาย  การปMองกัน  ดูแลอวัยวะในระบบต>างๆ  ส่ิงแวดล5อมท่ีมีผลต>อสุขภาพ  โรคติดต>อท่ีสำคัญท่ี

ระบาดในป[จจุบัน  ภัยธรรมชาติ  การใช5ยาผิด  สารเคมี  สารเสพติด  การมีเพศสัมพันธWก>อนวัยอันควร  และ

หลีกเล่ียงป[ญหาการต้ังครรภW  เลือกออกกำลังกาย  พักผ>อน  ใช5เวลาว>างให5เกิดประโยชนW  กำหนดแนวปฏิบัติ

ของตนในการเสริมสร5างสุขภาพ 

 โดยใช5กระบวนการสืบเสาะ  แสวงหาความรู5  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค5นข5อมูล  บันทึก  จัด

กลุ>มข5อมูล  เพ่ือให5มีความรู5  ความเข5าใจ  มีทักษะการดำเนินชีวิต  เปZนผู5มีสุขบัญญัติท่ีดี   

มีจิตสำนึกในการดูแลและรับผิดชอบต>อสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง  ครอบครัวและ

ส>วนรวม  เปZนแบบอย>างท่ีดีด5านสุขภาพ  จัดการกับความขัดแย5ง  ความเครียด  และป[ญหาทางอารมณW  มีการ

แสวงหา  เลือก  และใช5ข5อมูลข>าวสารด5านสุขภาพ  นำความรู5ไปใช5ในชีวิตประจำวัน  มีคุณธรรมจริยธรรม 

พลศึกษา 

ใช5หลักการและรูปแบบทางวิทยาศาสตรWการเคล่ือนไหว บอกวิธี ฝ̂ก ควบคุม เข5าร>วมกิจกรรม

เคล่ือนไหวร>างกาย ขณะอยู>กับท่ีเคล่ือนท่ีระเบียบแถว กิจกรรมเข5าจังหวะ ยืดหยุ>นข้ันพ้ืนฐาน กีฬาไทย  กีฬา

สากล กีฬายอดนิยม กีฬานันทนาการ กายบริหาร การละเล>นของเด็กไทย เกมแบบผลัด ออกกำลังกาย สร5าง

เสริมสมรรถภาพทางกายและจิต ทดสอบสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

 โดยการฝ̂กปฏิบัติ เพ่ือให5มีความรู5 ความเข5าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค>า ศึกษาหา

ความรู5 องคWประกอบของสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวร>างกายข้ันพ้ืนฐาน  

เห็นคุณค>าของตนเองและผู5อ่ืน ร>วมกิจกรรมทางกายอย>างสม่ำเสมอมีสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 

รักการออกกำลังกาย และการเล>นกีฬาตามกฎ กติกา อย>างมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬา เปZนผู5นำและ ผู5

ตามท่ีดี มีความม่ันใจ เคารพสิทธิของตนเองและผู5 อ่ืน รับผิดชอบหน5าท่ีท่ีได5รับมอบหมาย สนุกสนาน 

เพลิดเพลิน ช่ืนชมผลงานของผู5อ่ืน ให5ความร>วมมือ เสียสละและคำนึงถึงส>วนรวม และแก5ไขข5อบกพร>องของ

ตนเองได5ตามคำแนะนำ 

รหัสตัวช้ีวัด 

พ 1.1ป.6/1,ป.6/2     พ 2.1ป.6/1,ป.6/2          พ 3.1ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5 

พ 3.2ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6       พ 4.1ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4 

พ 5.1ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3 

รวมท้ังหมด 22 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน                                                     

พ 21101 สุขศึกษา ( รายวิชาพ้ืนฐาน )                                            ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 1                         

เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาหZ  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนท่ี 1     จำนวน ( 0.5  หน5วยกิต ) 

         

  ศึกษาความสำคัญของระบบประสาทและระบบต>อมไร5ท>อท่ีมีผลต>อสุขภาพการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของวัยรุ>น วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต>อมไร5ท>อให5ทำงานตามปกติ ภาวการณWเจริญเติบโตทาง

ร>างกายของร>างกาย ของตนเองกับเกณฑWมาตรฐาน แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให5เจริญเติบโตสมวัย อธิบาย

วิธีการปรับตัวต>อการเปล่ียนแปลงทางร>างกาย จิตใจ อารมณWและพัฒนาการทางเพศอย>างเหมาะสม ทักษะการปฏิเสธ

เพ่ือปMองกันตนเองจากการถูกล>วงละเมิดทางเพศ โดยใช5ทักษะต>าง ๆ และนำความรู5ไปใช5ประโยชนWในการดำรงชีวิต

ตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย วิเคราะหWป[ญหาท่ีเกิด

จากภาวะโภชนาการท่ีมีผลกระทบต>อสุขภาพ การควบคุมน้ำหนัก การสร5างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตา

ผลการทดสอบ ตลอดจนแสดงวิธีการปฐมพยาบาลและเคล่ือนย5ายผู5ปiวยอย>างปลอดภัย อธิบายลักษณะอาการของผู5

ติดสารเสพติดและการปMองกัน รวมท้ังแสดงความสัมพันธWของการใช5สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ และแสดง

วิธีการชักชวนผู5อ่ืนให5ลด เลิกสารเสพติดด5วยกระบวนการและทักษะต>าง ๆ อธิบายหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช5ทักษะ

กลไกและทักษะพ้ืนฐานท่ีนำไปสู>การพัฒนาทักษะการเล>นกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช5

ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาอย>างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย>างน5อย 1 กิจกรรม ความสำคัญของการออกกำลัง

กายและการเล>นกีฬาท่ีเลือกและการเล>นกีฬาและการทำงานเปZนทีมอย>างสนุกสนาน ความแตกต>างระหว>างวิธีการเล>น

กีฬาของตนเองกับผู5อ่ืน                    

  โดยใช5กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะหW การแสวงหา การแสดง การ

เพ่ิมพูนความสามารถ และนำความรู5ท่ีได5ไปเช่ือมโยงสัมพันธWกับวิชาอ่ืน ภายใต5กรอบแนวทางตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเองและผู5อ่ืน การปรับปรุงและการนำไปใช5อย>างเปZนระบบ 

การร>วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การเลือกการบริโภคและอุปโภค การควบคุมน้ำหนักตนเอง และการ

สร5างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 

  เพ่ือให5เห็นคุณค>าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู5สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการ

ทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก5ไขปMองกันป[ญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล>นกีฬา

จนเปZนวิถีชีวิตท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู5 มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ

ความรู5สุขศึกษาและพลศึกษาเปZนเคร่ืองมือในการเรียนรู5วิชาอ่ืนและนำไปใช5ในชีวิตประจำวันอย>างถูกต5องและ

เหมาะสม 

ตัวช้ีวัด   

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

พ.2.1 ม.1/1 , พ.2.1 ม.1/2  

พ.4.1 ม.1/1 , พ.4.1 ม.1/2 , พ.4.1 ม.1/3 , พ.4.1 ม.1/4 

พ.5.1 ม.1/1 , พ.5.1 ม.1/2 , พ.5.1 ม.1/3 , พ.5.1 ม.1/4 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน                                                      

พ 21102 พลศึกษา ( เทเบิลเทนนิส ) ( รายวิชาพ้ืนฐาน )                       ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 1                         

เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาหZ  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนท่ี 1     จำนวน ( 0.5  หน5วยกิต ) 

         

                    ศึกษาประวัติ ความเปZนมาและวิวัฒนาการของการเล>นกีฬาเทเบิลเทนนิส ประโยชนWของการเล>นกีฬา

เทเบิลเทนนิส  อุปกรณW สนาม สถานท่ีใช5ในการแข>งขันและการดูแลรักษาอุปกรณW วิธีการเสริมสร5างสมรรถภาพเพ่ือ

สุขภาพและสมรรถภาพท่ีเก่ียวข5องกับการเล>นกีฬาเทเบิลเทนนิส  มารยาท  กฎ กติกา และมีทักษะพ้ืนฐานในการเล>น 

เช>น การจับไม5 การตีลูกหน5ามือ หลังมือ การเสิรWฟ การตบ การตีลูกตัด การตีลูกหมุน ลูกหยอด รูปแบบการ

เคล่ือนไหวในกีฬา  และมีความสามารถในการเคล่ือนไหว ทักษะกลไกในการออกกำลังกายโดย การร>วมเล>นกีฬา  รู5

คุณค>าของการออกกำลังกาย กลยุทธWในการเล>นกีฬาสากล    ความมีน้ำใจ และประโยชนWของการทำงานเปZนทีม การ

แข>งขัน ความสำคัญของการมีสุขภาพดี หลักและวิธีการเสริมสร5างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบ      อธิบาย

หลักการเคล่ือนไหวท่ีใช5ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานท่ีนำไปสู>การพัฒนาทักษะการเล>นกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากล

ประเภทบุคคลและทีมโดยใช5ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาอย>างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย>างน5อย 1 กิจกรรม 

ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล>นกีฬาท่ีเลือกและการเล>นกีฬาและการทำงานเปZนทีมอย>างสนุกสนาน 

ความแตกต>างระหว>างวิธีการเล>นกีฬาของตนเองกับผู5อ่ืน                    

  โดยนำเทคนิคการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสสมัยใหม>มาสอนและใช5ในการฝ̂กปฏิบัติ มุ>งเน5นให5ผู5เรียนใช5

กระบวนการแสวงหาความรู5 การฝ̂กทักษะโดยใช5กิจกรรมการเคล่ือนไหว  การออกกำลังกาย  การเล>นเกมและกีฬาเท

เบิลเทนนิส  เปZนเคร่ืองมือและแนวทางในการฝ̂กทักษะพ้ืนฐานในการเล>นกีฬาเทเบิลเทนนิส รวมท้ังการเสริมสร5าง

สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพท่ีเก่ียวข5องกับการเล>นกีฬาเทเบิลเทนนิส  ท้ังทางด5านร>างกาย  จิตใจ  อารมณW  

สังคม  และสติป[ญญา  การสร5างเจตคติท่ีดี และสามารถนำไปปฏิบัติอยู>เปZนประจำอย>างสม่ำเสมอ   

  เพ่ือให5ผู5เรียนเกิดการเรียนรู5 มีทักษะพ้ืนฐานในการเล>นกีฬาเทเบิลเทนนิส มีคุณธรรม  จริยธรรม  

ค>านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงคW ได5แก>  รักษWชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริยW  ซ่ือสัตยWสุจริต  มีวินัย  ใฝiเรียนรู5  อยู>

อย>างพอเพียง  มุ>งม่ันในการทำงาน  รักษาความเปZนไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบ  มี

ความเช่ือม่ันในตนเอง  พร5อมท้ังตระหนักและเห็นคุณค>าและเจตคติท่ีดีในการออกกำลังกาย   ใช5เวลาว>างให5เกิด

ประโยชนWและห>างไกลจากยาเสพติด  สามารถนำไปประยุกตWใช5ให5เกิดประโยชนWแก>ตนเอง  ชุมชน  และสังคมส>วนรวม

อย>างเปZนสุข 

 

ตัวช้ีวัด   

พ.3.1 ม.1/1 , พ.3.1 ม.1/2 , พ.3.1 ม.1/3 

พ.3.2 ม.1/1 , พ.3.2 ม.1/2 , พ.3.2 ม.1/3 , พ.3.2 ม.1/4 , พ.3.2 ม.1/5 , พ.3.2 ม.1/6 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา พ20207       รายวิชา วอลเลยZบอล 1  

ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง        จำนวน 1 หน5วยกิต 

 

ศึกษาและวิเคราะหWความเปZนมา องคWกร และการพัฒนากีฬาวอลเลยWบอลในและต>างประเทศ 

ความสำคัญของกีฬาวอลเลยWบอล ความปลอดภัยและมารยาทในการฝ̂กซ5อมและแข>งขันในกีฬา วอลเลยWบอล 

การเปZนผู5เล>นและผู5ดูกีฬาวอลเลยWบอลการดูแลร>างกายการเตรียมพร5อมก>อนการเล>นกีฬา วอลเลยWบอล การยืด

เหยียดกล5ามเน้ือ การอบอุ>น ร>างกาย และกฏกติกากีฬาวอลเลยWบอล สำหรับนักกีฬา รู5ทันเหตุการณW การสอด

แนม มีความเข5าใจในป[จจัยไปสู>ความสำเร็จ 

โดยใช5การฝ̂กทักษะการทรงตัวและการเคล่ือนท่ีได5อย>างถูกต5อง โดยสามารถนำรูปแบบการรับท่ีฝ̂กฝน 

ไปปรับใช5ในการรุกของทีมผู5เล>นฝiายตรงข5าม และฝ̂กเทคนิคการดูแลทางด5านร>างกายสำหรับนักกีฬา

วอลเลยWบอลการใช5และดูแล อุปกรณWการฝ̂กซ5อม และสมรรถภาพทางกายและทักษะกีฬาวอลเลยWบอล 

เห็นคุณค>าของการเล>นและแข>งขันกีฬาวอลเลยWบอล การเปZนผู5เล>นและผู5ดูกีฬา การมีคุณลักษณะ         

อันพึงประสงคW มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติท่ีดีต>อการไปประยุกตWให5เปZนประโยชนWในชีวิตประจำวัน 

และการเปZนนักกีฬาวอลเลยWบอลแบบมืออาชีพ  

 

ผลการเรียนรู<  

1. บรรยายถึงประวัติความเปZนมา องคWกร และพัฒนาการของกีฬาวอลเลยWบอลได5  

2. บอกความสำคัญและปฏิบัติการอบอุ>นร>างกาย การยืดเหยียดกล5ามเน้ือ และการเตรียมร>างกาย  

    ก>อนเล>นวอลเลยWบอลด5วยวิธีการต>างๆ ได5 

3. มีมารยาทในการเล>นวอลเลยWบอลและเล>นวอลเลยWบอลได5อย>างปลอดภัย  

4. บอกและเล>นกีฬาวอลเลยWบอล ตามกฏ กติกาท่ีถูกต5องได5 

5. อธิบายถึงป[จจัยสู>ความสำเร็จและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคWในกีฬาวอลเลยWบอลได5  

6. สามารถปฏิบัติทักษะการทรงตัวและการเคล่ือนท่ีได5อย>างถูกต5อง 

รวมท้ังหมด   6  ผลการเรียนรู< 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน                                                     

พ 22101 สุขศึกษา ( รายวิชาพ้ืนฐาน )                                            ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 2                         

เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาหZ  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนท่ี 1     จำนวน ( 0.5  หน5วยกิต ) 

         

  อธิบายการเปล่ียนแปลงด5านร>างกาย จิตใจ อารมณW สังคมและสติป[ญญาในวัยรุ>น โดยระบุป[จจัยท่ีมี

ผลกระทบต>อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในทุกด5าน วิเคราะหWป[จจัยท่ีมีอิทธิพลต>อเจตคติในเร่ืองเพศ ป[ญหาและ

ผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธWในวัยเรียน อธิบายวิธีการปMองกันตนเองและหลีกเล่ียงจากโรคติดต>อทาง

เพศสัมพันธW โรคเอดสW และการต้ังครรภWโดยไม>พึงประสงคW ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวสามารถเลือกใช5

บริการทางสุขภาพอย>างมีเหตุผล โดยสามารถวิเคราะหWผลของการใช5เทคโนโลยีท่ีมีต>อสุขภาพ รวมถึงวิเคราะหWความ

เจริญก5าวหน5าทางการแพทยWท่ีมีผลต>อสุขภาพและนำความรู5ไปใช5ประโยชนWในการดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธWระหว>างสุขภาพกายและสุขภาพจิต วิธีการปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณW

และความเครียด รวมท้ังพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให5เปZนไปตามเกณฑWท่ีกำหนด ระบุวิธีการ ป[จจัยและแหล>ง

ให5การช>วยเหลือ ฟrsนฟูผู5ติดสารเสพติด อธิบายวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณWเส่ียง สามารถใช5ทักษะ

ชีวิตในการปMองกันตนเองและหลีกเล่ียงสถานการณWคับขันท่ีอาจนำไปสู>อันตราย            

          โดยใช5กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะหW การแสวงหา การแสดง การ

เพ่ิมพูนความสามารถ และนำความรู5ท่ีได5ไปเช่ือมโยงสัมพันธWกับวิชาอ่ืน ภายใต5กรอบแนวทางตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเองและผู5อ่ืน การปรับปรุงและการนำไปใช5อย>างเปZนระบบ 

การร>วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การปMองกันตนเอง การวางตัวและการเลือกใช5บริการทางสุขภาพ และ

การพัฒนาการสร5างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 

  เพ่ือให5เห็นคุณค>าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู5สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการ

ทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก5ไขปMองกันป[ญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล>นกีฬา

จนเปZนวิถีชีวิตท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู5 มีทักษะในการดำรงชีวิตและนำ

ความรู5สุขศึกษาและพลศึกษาเปZนเคร่ืองมือในการเรียนรู5วิชาอ่ืนและนำไปใช5ในชีวิตประจำวันอย>างถูกต5องและ

เหมาะสม 

   

ตัวช้ีวัด   

พ.1.1 ม.2/1 , พ.1.1 ม.2/2  

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

พ.4.1 ม.2/1 , พ.4.1 ม.2/2 , พ.4.1 ม.2/3 , พ.4.1 ม.2/4, พ.4.1 ม.2/5 , พ.4.1 ม.2/6 , 

พ.4.1 ม.2/7 

พ.5.1 ม.2/1 , พ.5.1 ม.2/2 , พ.5.1 ม.2/3  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน                                                

พ 22102 พลศึกษา ( กรีฑา ) ( รายวิชาพ้ืนฐาน )                                ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 2                        

เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาหZ  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนท่ี 1     จำนวน ( 0.5  หน5วยกิต ) 

         

                    ศึกษาประวัติ ความเปZนมาและความรู5ท่ัวไปเก่ียวกับกรีฑา ประโยชนWของการเล>นกรีฑา มารยาทใน

การเปZนผู5เล>นและผู5ชมกรีฑาท่ีดี การดูแลรักษาอุปกรณWกรีฑา ปฏิบัติทักษะกรีฑาประเภทลู> ทักษะการต้ังต5นออกว่ิง 

ทักษะท>าทางการต้ังต5นออกว่ิง หลักวิธีการต้ังต5นออกว่ิง ทักษะการว่ิงระยะส้ัน ทักษะการว่ิงระยะกลาง ทักษะการว่ิง

ระยะไกล การว่ิงผลัด การเข5าสู>เส5นชัย  ทักษะกรีฑาประเภทลาน กฎ กติกาการแข>งขันกรีฑา และความปลอดภัยใน

การเล>นกรีฑา นำผลการปฏิบัติตนเก่ียวกับทักษะกลไกและทักษะการเคล่ือนไหวและนำข5อมูลมาสรุปเปZนวิธีท่ี

เหมาะสมกับตนเอง สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพและรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีส>งผลต>อการเล>นและกิจกรรมใน

ชีวิตประจำวัน อธิบายหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช5ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานท่ีนำไปสู>การพัฒนาทักษะการเล>นกีฬา 

กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช5ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาอย>างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการ

อย>างน5อย 1 กิจกรรม ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล>นกีฬาท่ีเลือกและการเล>นกีฬาและการทำงานเปZน

ทีมอย>างสนุกสนาน ความแตกต>างระหว>างวิธีการเล>นกีฬาของตนเองกับผู5อ่ืน                    

  โดยนำเทคนิคการเรียนการสอนกรีฑามาสอนและใช5ในการฝ̂กปฏิบัติ มุ>งเน5นให5ผู5เรียนใช5กระบวนการ

แสวงหาความรู5 การฝ̂กทักษะโดยใช5กิจกรรมการเคล่ือนไหว  การออกกำลังกาย  การเล>นเกมและการเล>นกรีฑา  เปZน

เคร่ืองมือและแนวทางในการฝ̂กทักษะพ้ืนฐานในการเล>นกรีฑา รวมท้ังการเสริมสร5างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและ

สมรรถภาพท่ีเก่ียวข5องกับการเล>นกรีฑา  ท้ังทางด5านร>างกาย  จิตใจ  อารมณW  สังคม  และสติป[ญญา  การสร5างเจต

คติท่ีดี และสามารถนำไปปฏิบัติอยู>เปZนประจำอย>างสม่ำเสมอ   

  เพ่ือให5ผู5เรียนเกิดการเรียนรู5 มีทักษะพ้ืนฐานในการเล>นกรีฑา มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค>านิยม  

คุณลักษณะอันพึงประสงคW ได5แก>  รักษWชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริยW  ซ่ือสัตยWสุจริต  มีวินัย  ใฝiเรียนรู5  อยู>อย>าง

พอเพียง  มุ>งม่ันในการทำงาน  รักษาความเปZนไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบ  มีความ

เช่ือม่ันในตนเอง  พร5อมท้ังตระหนักและเห็นคุณค>าและเจตคติท่ีดีในการออกกำลังกาย   ใช5เวลาว>างให5เกิดประโยชนW

และห>างไกลจากยาเสพติด  สามารถนำไปประยุกตWใช5ให5เกิดประโยชนWแก>ตนเอง  ชุมชน  และสังคมส>วนรวมอย>างเปZน

สุข 

 

ตัวช้ีวัด   

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

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

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา พ20209       รายวิชา วอลเลยZบอล 3  

ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน5วยกิต 

 

ศึกษาและวิเคราะหWทักษะการรับในรูปแบบต>าง ๆ เช>น การรับลูกตบ การรับลูกหยอด การรับลูก 

เสิรWฟ และทักษะการสกัดก้ัน ซ่ึงเปZนทักษะพ้ืนฐานในการเล>นกีฬาวอลเลยWบอล มีความเข5าใจในรูปแบบ ต>าง ๆ 

ในทักษะการรับ และการสกัดก้ันอย>างมีประสิทธิภาพ โดยใช5กระบวนการเล>นและฝ̂กท้ังเด่ียวและกลุ>มเพ่ือให5

เกิดความเข5าใจในท>าทางการเคล่ือนท่ีของร>างกาย 

โดยใช5การฝ̂กทักษะการรับและการสกัดก้ัน ของกีฬาวอลเลยWบอลได5อย>างถูกต5อง  และฝ̂กเทคนิคการ

ดูแลทางด5านร>างกายสำหรับนักกีฬาวอลเลยWบอลการใช5และดูแล อุปกรณWการฝ̂กซ5อม และสมรรถภาพทางกาย

และทักษะกีฬาวอลเลยWบอล 

เห็นคุณค>าของการเล>นและแข>งขันกีฬาวอลเลยWบอล การเปZนผู5เล>นและผู5ดูกีฬา การมีคุณลักษณะ          

อันพึงประสงคW มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติท่ีดีต>อการไปประยุกตWให5เปZนประโยชนWในชีวิตประจำวัน 

และการเปZนนักกีฬาวอลเลยWบอลแบบมืออาชีพ  

 

ผลการเรียนรู< 

1. สามารถอธิบายการปฎิบัติทักษะการรับลูกเสิรWฟ การรับลูกตบ การรับลูกหยอดและทักษะ การ 

สกัดก้ันได5  

2. มีความเข5าใจในท>าทางและการเคล่ือนท่ีของอวัยวะร>างกายในทักษะการรับลูกเสิรWฟ การรับ ลูก

ตบการรับลูกหยอดและทักษะการสกัดก้ัน  

3. มีความสุขการการเล>นกีฬาวอลเลยWอย>างปลอดภัย และมีเจตคติท่ีดีต>อการนำไปประยุกตW ให5เปZน 

ประโยชนWในชีวิตประจำวัน  

4. สามารถปฏิบัติทักษะการรับในรูปแบบต>าง ๆ เช>น การรับลูกตบ การรับลูกหยอด การรับ ลูก

เสิรWฟ และทักษะการสกัดก้ัน อย>างมีประสิทธิภาพ 

รวมท้ังหมด   4  ผลการเรียนรู< 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน                                                     

พ 23101 สุขศึกษา ( รายวิชาพ้ืนฐาน )                                            ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 3                        

เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาหZ  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนท่ี 1     จำนวน ( 0.5  หน5วยกิต ) 

         

  เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงทางด5านร>างกาย จิตใจ อารมณW สังคมและสติป[ญญา แต>ละช>วงของชีวิต 

วิเคราะหWอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต>อการเปล่ียนแปลงของวัยรุ>น วิเคราะหWผลของส่ือท่ีมีต>อการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ>น อธิบายอนามัยแม>และเด็ก การวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนท่ี

เหมาะสม วิเคราะหWป[จจัยท่ีมีผลต>อการต้ังครรภW รวมถึงการวิเคราะหWหาสาเหตุ การเสนอแนวทางการปMองกัน แก5ไข

ความขัดแย5งในครอบครัว สามารถกำหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต>าง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและ

คุณค>าทางโภชนาการ เสนอแนวทางปMองกันโรคท่ีเปZนสาเหตุสำคัญของการเจ็บปiวยและการตายของคนไทย รวบรวม

ข5อมูลและเสนอแนวทางแก5ไขป[ญหาสุขภาพในชุมชนของตนเอง มีการวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย การ

พักผ>อนและการสร5างเสริมสมรรถภาพทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได5ตามความแตกต>างระหว>าง

บุคคลและนำความรู5ไปใช5ประโยชนWในการดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน

วิเคราะหWป[จจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีผลต>อสุขภาพและแนวทางปMองกัน การหลีกเล่ียงการใช5ความรุนแรงและ

ชักชวนเพ่ือนให5หลีกเล่ียงการใช5ความรุนแรงในการแก5ป[ญหา อิทธิพลของส่ือต>อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 

วิเคราะหWถึงความสัมพันธWของการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลลWต>อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังสามารถปฏิบัติ

และแสดงวิธีการช>วยฟrsนคืนชีพอย>างถูกวิธี  

  โดยใช5กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะหW การแสวงหา การแสดง การ

เพ่ิมพูนความสามารถ การเล>น การร>วมกิจกรรมและนำความรู5ท่ีได5ไปเช่ือมโยงสัมพันธWกับวิชาอ่ืน การออกกำลังกาย

และการเลือกเข5ามาร>วมเล>น การประเมินการเล>นของตนเองและผู5อ่ืน การปฏิบัติ การวางแผน การนำไปใช5ในการเล>น

อย>างเปZนระบบ การร>วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การกำหนดและการเลือกการบริโภคและอุปโภค การ

ปMองกันตนเองจากสาเหตุการเจ็บปiวย การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกายและการพัฒนาการสร5างเสริม

สุขภาพและสมรรถภาพ 

  เพ่ือให5เห็นคุณค>าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู5สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการ

ทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก5ไขปMองกันป[ญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล>นกีฬา

จนเปZนวิถีชีวิตท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู5 มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ

ความรู5สุขศึกษาและพลศึกษาเปZนเคร่ืองมือในการเรียนรู5วิชาอ่ืนและนำไปใช5ในชีวิตประจำวันอย>างถูกต5องและ

เหมาะสม 

ตัวช้ีวัด   

พ.1.1 ม.3/1 , พ.1.1 ม.3/2 , พ.1.1 ม.3/3 

พ.2.1 ม.3/1 , พ.2.1 ม.3/2 , พ.2.1 ม.3/3 

พ.4.1 ม.3/1 , พ.4.1 ม.3/2 , พ.4.1 ม.3/3 , พ.4.1 ม.3/4 , พ.4.1 ม.3/5 

พ.5.1 ม.3/1 , พ.5.1 ม.3/2 , พ.5.1 ม.3/3 , พ.5.1 ม.3/4 , พ.4.1 ม.3/5 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน                                                

พ 23102 พลศึกษา ( ฟุตซอล ) ( รายวิชาพ้ืนฐาน )                             ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 3                         

เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาหZ  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนท่ี 1     จำนวน ( 0.5  หน5วยกิต ) 

         

ศึกษาประวัติ ความเปZนมาและวิวัฒนาการของกีฬาฟุตซอล  ประโยชนWของการเล>นกีฬาฟุต

ซอล   สนามท่ีใช5ในการแข>งขันและการดูแลรักษาอุปกรณW วิธีการเสริมสร5างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและ

สมรรถภาพท่ีเก่ียวข5องกับการเล>นกีฬาฟุตซอล  ทักษะการเคล่ือนท่ีและการทรงตัว ทักษะการสร5าง

ความคุ5นเคยกับลูกฟุตซอล ทักษะการหยุดและบังคับลูก ทักษะการส>งและการสนับสนุนการเล>นฟุตซอล 

ทักษะการโหม>งลูกฟุตซอล ทักษะการเล้ียงลูกฟุตซอล ทักษะการยิงประตูและทักษะการเปZนผู5รักษาประตู ( 

ตามความถนัดและความสนใจของแต>ละบุคคล ) 

โดยนำเทคนิคการสอนกีฬาฟุตซอลสมัยใหม>มาสอนและใช5ในการฝ̂กปฏิบัติ มุ>งเน5นให5ผู5เรียน

ใช5กระบวนการแสวงหาความรู5 การฝ̂กทักษะโดยใช5กิจกรรมการเคล่ือนไหว  การออกกำลังกาย  การเล>นเกม

และกีฬาฟุตซอล  เปZนเคร่ืองมือและแนวทางในการฝ̂กทักษะพ้ืนฐานในการเล>นกีฬาฟุตซอล รวมท้ังการ

เสริมสร5างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพท่ีเก่ียวข5องกับการเล>นกีฬาฟุตซอล  ท้ังทางด5านร>างกาย  

จิตใจ  อารมณW  สังคม  และสติป[ญญา  การสร5างเจตคติท่ีดี และสามารถนำไปปฏิบัติอยู>เปZนประจำอย>าง

สม่ำเสมอ   

เพ่ือให5ผู5เรียนเกิดการเรียนรู5 มีทักษะพ้ืนฐานในการเล>นกีฬาฟุตซอล มีคุณธรรม  จริยธรรม  

ค>านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงคW ได5แก>  รักษWชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริยW  ซ่ือสัตยWสุจริต  มีวินัย  ใฝi

เรียนรู5  อยู>อย>างพอเพียง  มุ>งม่ันในการทำงาน  รักษาความเปZนไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มี

ความรับผิดชอบ  มีความเช่ือม่ันในตนเอง  พร5อมท้ังตระหนักและเห็นคุณค>าและเจตคติท่ีดีในการออกกำลัง

กาย   ใช5เวลาว>างให5เกิดประโยชนWและห>างไกลจากยาเสพติด  สามารถนำไปประยุกตWใช5ให5เกิดประโยชนWแก>

ตนเอง  ชุมชน  และสังคมส>วนรวมอย>างเปZนสุข  

 

ตัวช้ีวัด   

พ.3.1 ม.3/1 , พ.3.1 ม.3/2 , พ.3.1 ม.3/3 

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

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา พ20211       รายวิชา วอลเลยZบอล 5  

ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง        จำนวน 1 หน5วยกิต 

 

ศึกษาและวิเคราะหWทักษะการเล>นลูกสองมือล>าง ทักษะการเล>นลูกสองมือบน ทักษะการส>งผ>าน 

ทักษะการ รุก ทักษะการรับ และทักษะการสกัดก้ันได5อย>างเช่ียวชาญ เพ่ือไปปรับใช5ให5เหมาะสมกับรูปแบบ

และ ความสามารถของผู5เล>น เห็นคุณค>าการใช5เทคนิคการเล>นวอลเลยWบอลแบบต>างๆ  

โดยใช5การฝ̂กทักษะการรับ   ทักษะการเสิรWฟ   ทักษะการตบ และการสกัดก้ัน ของกีฬาวอลเลยWบอล

ได5อย>างถูกต5อง  และฝ̂กเทคนิคการดูแลทางด5านร>างกายสำหรับนักกีฬาวอลเลยWบอลการใช5และดูแล อุปกรณW

การฝ̂กซ5อม และสมรรถภาพทางกายและทักษะกีฬาวอลเลยWบอล 

เห็นคุณค>าของการเล>นและแข>งขันกีฬาวอลเลยWบอล การเปZนผู5เล>นและผู5ดูกีฬา การมีคุณลักษณะ       

อันพึงประสงคW มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติท่ีดีต>อการไปประยุกตWให5เปZนประโยชนWในชีวิตประจำวัน 

และการเปZนนักกีฬาวอลเลยWบอลแบบมืออาชีพ 

 

 ผลการเรียนรู<  

1. เข5าใจและสาธิตทักษะการเล>นลูกสองมือล>าง ทักษะการเล>นลูกสองมือบน ทักษะการส>งผ>าน 

ทักษะการรุก ทักษะการรับ และทักษะการสกัดก้ันได5 อย>างมีรูปแบบได5  

2. ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการเล>นลูกสองมือล>าง ทักษะการเล>นลูกสองมือบน ทักษะการ 

ส>งผ>าน  

3. สามารถปฏิบัติทักษะการเล>นลูกสองมือล>าง ทักษะการเล>นลูกสองมือบน ทักษะการส>งผ>าน ทักษะ 

การรุก ทักษะการรับ และทักษะการสกัดก้ันได5 อย>างมีรูปแบบ  

4. สามารถเลือกใช5ทักษะการเล>นลูกสองมือล>าง ทักษะการเล>นลูกสองมือบน ทักษะการส>งผ>าน 

ทักษะการรุก ทักษะการรับ และทักษะการสกัดก้ันได5ให5เหมาะสมกับกลยุทธWในรูปแบบการเล>น

ต>าง ๆ ได5 อย>างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณZ 

รวมท้ังหมด   4  ผลการเรียนรู< 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน                                                     

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา ( รายวิชาพ้ืนฐาน )                             ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 4                        

เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาหZ  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนท่ี 1     จำนวน ( 0.5  หน5วยกิต ) 

         

  อธิบายกระบวนการสร5างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบอวัยวะต>าง ๆ และ

วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณWเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว วิเคราะหWอิทธิพล

ของครอบครัว เพ่ือน สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลต>อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต วิเคราะหWค>านิยมในเร่ือง

เพศ ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม อ่ืน ๆ เลือกใช5ทักษะท่ีเหมาะสมในการปMองกัน ลดความขัดแย5งและแก5ป[ญหา

เร่ืองเพศและครอบครัว วิเคราะหWหาสาเหตุและผลของความขัดแย5งระหว>างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนและเสนอ

แนวทางแก5ไขป[ญหาและนำความรู5ไปใช5ประโยชนWในการดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วิเคราะหWความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคล่ือนไหวในรูปแบบต>าง ๆ ในการเล>นกีฬาและศิลปะการปMองกันตัว โดยใช5

ความสามารถของตนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม โดยคำนึงถึงผลท่ีเกิดต>อผู5อ่ืนและสังคม แสดงความสามารถในการ

เคล่ือนไหวได5อย>างสร5างสรรคW ออกกำลังกายได5อย>างสม่ำเสมอ อธิบายและปฏิบัติตามกฎ กติกา และนำประยุกตWใช5ใน

ชีวิตประจำวัน พร5อมการแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูและการเล>นด5วยความมีน้ำใจนักกีฬา และนำไปใช5ปฏิบัติ

ทุกโอกาสจนเปZนบุคลิกภาพท่ีดี ร>วมกิจกรรมทางกายและการเล>นกีฬาอย>างมีความสุข ช่ืนชมในคุณค>าและความงาม

ของการกีฬา 

  โดยใช5กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะหW การแสวงหา การแสดง การ

เพ่ิมพูนความสามารถ การเล>น การร>วมกิจกรรมและนำความรู5ท่ีได5ไปเช่ือมโยงสัมพันธWกับวิชาอ่ืน การออกกำลังกาย

และการเลือกเข5ามาร>วมเล>น การประเมินการเล>นของตนเองและผู5อ่ืน การปฏิบัติ การวางแผน การนำไปใช5ในการเล>น

อย>างเปZนระบบ การร>วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การกำหนดและการเลือกการบริโภคและอุปโภค การ

ปMองกันตนเองจากสาเหตุการเจ็บปiวย การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกายและการพัฒนาการสร5างเสริม

สุขภาพและสมรรถภาพตามหลักวิทยาศาสตรWการกีฬา 

  เพ่ือให5เห็นคุณค>าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู5สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการ

ทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก5ไขปMองกันป[ญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล>นกีฬา

จนเปZนวิถีชีวิตท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู5 มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ

ความรู5สุขศึกษาและพลศึกษาเปZนเคร่ืองมือในการเรียนรู5วิชาอ่ืนและนำไปใช5ในชีวิตประจำวันอย>างถูกต5องและ

เหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด   

พ.1.1 ม.4-6/1 , พ.1.1 ม.4-6/2  

พ.2.1 ม.4-6/1 , พ.2.1 ม.4-6/2 , พ.2.1 ม.4-6/3 , พ.2.1 ม.4-6/3 

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

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

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา พ30217       รายวิชา วอลเลยZบอล 1  

ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง        จำนวน 3 หน5วยกิต 

ศึกษาและวิเคราะหWทักษะการรับลูกเสิรWฟ การรับลูกตบ การรับลูกหยอด รูปแบบการรับต>าง ๆ และ

การสกัดก้ัน ท่ีมีความแม>นยำและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการรุกในลูกต>อ ๆ ไป ความรู5ท่ีจำเปZนเก่ียวกับ

กีฬาวอลเลยWบอลนักกีฬาวอลเลยWบอลท่ีมีช่ือเสียง องคWกรในประเทศและต>างประเทศ รายการแข>งขันกีฬา

วอลเลยWบอลระดับชาติ ระดับสากล ระดับสโมสร ภายในและต>างประเทศการบาดเจ็บและการบำบัดฟrsนฟู

ทางการกีฬา และสมรรถภาพทางกายพิเศษท่ี พัฒนาไปสู>ความเปZนเลิศ 

โดยใช5การฝ̂กทักษะการรับท่ีแม>นยำท้ังในขณะอยู>กับท่ีและการเคล่ือนท่ีเข5าไปรับ โดยสามารถนำ

รูปแบบการรับท่ีฝ̂กฝน ไปปรับใช5ในการรุกของทีมผู5เล>นฝiายตรงข5าม และฝ̂กเทคนิคการดูแลทางด5านร>างกาย

สำหรับนักกีฬาวอลเลยWบอลการใช5และดูแล อุปกรณWการฝ̂กซ5อม และสมรรถภาพทางกายและทักษะกีฬา

วอลเลยWบอล 

เห็นคุณค>าของการเล>นและแข>งขันกีฬาวอลเลยWบอล การเปZนผู5เล>นและผู5ดูกีฬา การมีคุณลักษณะ      

อันพึงประสงคW มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติท่ีดีต>อการไปประยุกตWให5เปZนประโยชนWในชีวิตประจำวัน 

และการเปZนนักกีฬาวอลเลยWบอลแบบมืออาชีพ 

ผลการเรียนรู< 

1. แสดงและอธิบายทักษะการรับลูกต>าง ๆ และการสกัดก้ัน อย>างแม>นยำและมีประสิทธิภาพ  

2. มีความภาคภูมิใจในการเปZนนักกีฬาวอลเลยWบอลและพัฒนาตัวเองอย>างต>อเน่ือง 

3. สามารถเลือกใช5รูปแบบของทักษะการรับและทักษะการสกัดก้ัน ท่ีเหมาะสมกับทีมคู>แข>งขัน อย>าง 

    มีประสิทธิภาพ 

4. บอกถึงนักกีฬาวอลเลยWบอลท่ีมีช่ือเสียง องคWกรในและต>างประเทศ รายการแข>งขันกีฬา  

    วอลเลยWบอลทีมระดับชาติและระดับสากล ระดับสโมสรภายในและต>างประเทศได5 

5. บอกถึงอาการบาดเจ็บในกีฬาวอลเลยWบอล สาเหตุ การปMองกัน และการฟrsนฟู 

6. มีเจตคติท่ีดีต>อกีฬาวอลเลยWบอลและฝ̂กตนเองให5เปZนนักกีฬาวอลเลยWบอลมืออาชีพ  

7.เลือกและใช5อุปกรณWการฝ̂กซ5อมได5อย>างเหมาะสม  

8. อธิบายสาเหตุของการบาดเจ็บและการรักษาฟrsนฟูได5  

9. สามารถอธิบายและใช5แบบทดสอบทักษะในกีฬาวอลเลยWบอลได5  

10. มีสมรรถภาพทางกายพิเศษท่ีพัฒนาไปสู>ความเปZนเลิศ 

รวมท้ังหมด  10  ผลการเรียนรู< 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา          รหัสวิชา พ30211            รายวิชาฟุตบอล 1  

ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง          จำนวน 3 หน5วยกิต 

 

ศึกษาและวิเคราะหW การฝ̂กทักษะและเทคนิคต> างๆ เพ่ื อความถูกต5องและแม>นยำ เช>น                  

การเดาะ ลูกบอล เตะและหยุดลูกบอล การเล้ียงลูกบอลการเล>นลูกบอลด5วยศีรษะ การทุ>มลูกบอล การยิง

ประตูและ การปูองกันประตู ความรู5ท่ีจำเปZนและสากลเก่ียวกับกีฬาฟุตบอล นักฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียง องคWกรใน

และต>างประเทศ รายการฟุตบอล ทีมระดับชาติและสากล สโมสรภายในและต>างประเทศ เทคนิค การดูแล

ร>างกายและจิตใจในนักกีฬาฟุตบอล รวมท้ังอุปกรณWการฝ̂กซ5อม การฝ̂กสมรรถภาพและทักษะ ฟุตบอล  

โดยใช5การฝ̂กทักษะและเทคนิคการเดาะลูกบอล เตะและหยุดลูกบอล การเล้ียงลูกบอลการเล>น ลูก

บอลด5วยศีรษะ การทุ>มลูกบอล การยิงประตูและการปMองกันประตู เน5นรูปแบบการฝ̂กทักษะแบบปxด (Closed 

skill) การฝ̂กและเทคนิคการดูแลทางด5านร>างกายและจิตใจสำหรับนักฟุตบอล การใช5และดูแล อุปกรณWการ

ฝ̂กซ5อม และสมรรถภาพทางกายและทักษะฟุตบอล  

เห็นคุณค>าของการเล>นและแข>งขันกีฬาฟุตบอล การเปZนผู5เล>นและผู5ดูกีฬา การมีคุณลักษณะอัน พึง

ประสงคW มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติท่ีดีต>อการนำไปประยุกตWให5เปZนประโยชนWในชีวิตประจำวัน และ

การเปZนนักกีฬาฟุตบอลแบบมืออาชีพ 

 

ผลการเรียนรู<  

1. แสดงทักษะและเทคนิคแบบต>างๆ ของกีฬาฟุตบอลได5ถูกต5อง  

2. รู5จักเลือกแสดงทักษะและเทคนิคในสถานการณWเกมการเล>นและแข>งขันได5เหมาะสม  

3. มีความภาคภูมิใจในการเปZนนักกีฬาฟุตบอล  

4. บอกถึงนักฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียง องคWกรในและต>างประเทศ รายการฟุตบอล ทีมระดับชาติและ สากล 

สโมสรภายในและต>างประเทศกีฬาฟุตบอลได5  

5. เสนอเทคนิคการดูแลร>างกายและจิตใจในนักกีฬาฟุตบอลได5  

6. เลือกและใช5อุปกรณWการฝ̂กซ5อมได5อย>างเหมาะสม  

7. เสนอแนวทางในการฝ̂กสมรรถภาพทางกายและทักษะฟุตบอลได5  

8. มีความภาคภูมิใจในการเปZนนักกีฬาฟุตบอล  

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู<  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน                                                   

พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา ( รายวิชาพ้ืนฐาน )                             ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 5                        

เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาหZ  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนท่ี 1     จำนวน ( 0.5  หน5วยกิต ) 

         

  อธิบายกระบวนการสร5างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบอวัยวะต>าง ๆ และ

วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณWเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว วิเคราะหWอิทธิพล

ของครอบครัว เพ่ือน สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลต>อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต วิเคราะหWค>านิยมในเร่ือง

เพศ ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม อ่ืน ๆ เลือกใช5ทักษะท่ีเหมาะสมในการปMองกัน ลดความขัดแย5งและแก5ป[ญหา

เร่ืองเพศและครอบครัว วิเคราะหWหาสาเหตุและผลของความขัดแย5งระหว>างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนและเสนอ

แนวทางแก5ไขป[ญหา วิเคราะหWความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคล่ือนไหวในรูปแบบต>าง ๆ ในการเล>นกีฬา โดยใช5

ความสามารถของตนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม โดยคำนึงถึงผลท่ีเกิดต>อผู5อ่ืนและสังคม แสดงความสามารถในการ

เคล่ือนไหวได5อย>างสร5างสรรคW ออกกำลังกายได5อย>างสม่ำเสมอ อธิบายและปฏิบัติตามกฎ กติกา และนำประยุกตWใช5ใน

ชีวิตประจำวัน พร5อมการแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูและการเล>นด5วยความมีน้ำใจนักกีฬา และนำไปใช5ปฏิบัติ

ทุกโอกาสจนเปZนบุคลิกภาพท่ีดี ร>วมกิจกรรมทางกายและการเล>นกีฬาอย>างมีความสุข ช่ืนชมในคุณค>าและความงาม

ของการกีฬา 

  โดยใช5กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะหW การแสวงหา การแสดง การ

เพ่ิมพูนความสามารถ การเล>น การร>วมกิจกรรมและนำความรู5ท่ีได5ไปเช่ือมโยงสัมพันธWกับวิชาอ่ืน การออกกำลังกาย

และการเลือกเข5ามาร>วมเล>น การประเมินการเล>นของตนเองและผู5อ่ืน การปฏิบัติ การวางแผน การนำไปใช5ในการเล>น

อย>างเปZนระบบ การร>วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การกำหนดและการเลือกการบริโภคและอุปโภค การ

ปMองกันตนเองจากสาเหตุการเจ็บปiวย การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกายและการพัฒนาการสร5างเสริม

สุขภาพและสมรรถภาพตามหลักวิทยาศาสตรWการกีฬา 

  เพ่ือให5เห็นคุณค>าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู5สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการ

ทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก5ไขปMองกันป[ญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล>นกีฬา

จนเปZนวิถีชีวิตท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู5 มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ

ความรู5สุขศึกษาและพลศึกษาเปZนเคร่ืองมือในการเรียนรู5วิชาอ่ืนและนำไปใช5ในชีวิตประจำวันอย>างถูกต5องและ

เหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด   

พ.1.1 ม.4-6/1 , พ.1.1 ม.4-6/2  

พ.2.1 ม.4-6/1 , พ.2.1 ม.4-6/2 , พ.2.1 ม.4-6/3 , พ.2.1 ม.4-6/3 

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

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

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา พ30219       รายวิชา วอลเลยZบอล 3  

ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง         จำนวน 3 หน5วยกิต 

ศึกษา วิเคราะหWและฝ̂ก ทักษะการรุก การเสิรWฟ การตบ การหยอด การสกัดก้ันและทักษะการ รับจน

เกิดความเช่ียวชาญ โดยผสมผสานระหว>างรูปแบบการรับและกลยุทธWการรุกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือ การ

ได5เปรียบในการแข>งขัน การเปZนผู5ฝ̂กสอนกีฬาวอลเลยWบอลการเล>นและแข>งขันกีฬาวอลเลยWบอล ระเบียบวินัย 

การแต>งกาย การตรงต>อเวลา ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณกีฬาวอลเลยWบอลระบบการ เล>น รูปแบบการ

ฝ̂กแบบต>างๆ บนพ้ืนฐานของหลักวิทยาศาสตรWการกีฬา และสมรรถภาพทางกลไกและ สมรรถภาพทางจิตใจ 

เพ่ือพัฒนานักกีฬาไปสู>ความเปZนเลิศ 

โดยใช5การฝ̂กการเปZนผู5ฝ̂กสอนกีฬาวอลเลยWบอล กลยุทธW และเทคนิค การเล>นกีฬาวอลเลยWบอล การ

แข>งขันกีฬาวอลเลยWบอลในเกมสWสถานการณWจริงและสถานการณWจำลอง การปฏิบัติตนให5เปZนไปตาม ระเบียบ

วินัย การแต>งกาย การตรงต>อเวลา ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณกีฬาวอลเลยWบอลตลอดจน การฝ̂กซ5อม

ระบบการเล>นและรูปแบบการฝ̂กแบบต>างๆ ได5อย>างถูกต5องและชำนาญ 

ตระหนักถึงสมรรถภาพทางกลไกและสมรรถภาพทางจิตใจ ท่ีจะทำไปสู>ความเลิศและมีเจตคติท่ีดี ต>อ

การนำไปประยุกตWให5เปZนประโยชนWในชีวิตประจำวันและการเปZนนักกีฬาวอลเลยWบอลและอาชีพท่ี เก่ียวข5องกับ

กีฬาวอลเลยWบอล 

ผลการเรียนรู< 

1. อธิบายกลยุทธWรูปแบบในทักษะต>าง ๆ เพ่ือการนำไปใช5อย>างมีประสิทธิภาพ 

  2. มีความภาคภูมิใจและม่ันใจในอาชีพเก่ียวกับกีฬาวอลเลยWบอล 

3. เปZนผู5ท่ีมีความสามารถใช5รูปแบบและกลยุทธWการรุกและการรับในรูปแบบต>าง ๆ ได5อย>าง 

เช่ียวชาญและมีประสิทธิภาพ 

4. มีความรู5และสามารถในการเปZนผู5ฝ̂กสอนกีฬาวอลเลยWบอล  

5. สามารถอธิบายความรู5ด5านวิทยาศาสตรWการกีฬาท่ีเก่ียวข5องกับการฝ̂กกีฬาวอลเลยWบอล  

6. มีความภาคภูมิใจและม่ันใจในอาชีพเก่ียวกับกีฬาวอลเลยWบอล 

7. มีสมรรถภาพทางกลไกและสมรรถภาพทางจิตใจ ท่ีพร5อมนำไปสู>ความเปZนเลิศ ในกีฬาวอลเลยWบอล 

8. ปฏิบัติตนเปZนนักกีฬาวอลเลยWบอลท่ีพึงประสงคWในระดับอาชีพ 

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู< 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา          รหัสวิชา พ30213            รายวิชาฟุตบอล 3 

ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี  5   ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง          จำนวน 3 หน5วยกิต 

 

ศึกษาและวิเคราะหWหลักการทางวิทยาศาสตรWการกีฬาท่ีสำคัญในกีฬาฟุตบอล เช>น ระบบ โครงสร5าง

และหน5าท่ีของร>างกาย การบาดเจ็บและการปฐมพยาบาล กลศาสตรWศาสตรWเบ้ืองต5น อาหารและการ

รับประทานอาหาร และการส>งเสริมความสามารถทางกายและจิตใจ การเปZนผู5ฝ̂กสอนฟุตบอล การเล>นและ

แข>งขันฟุตบอล ระเบียบวินัยการแต>ง กาย การตรงต>อเวลา ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณฟุตบอล ระบบ

การเล>นและรูปแบบการฝ̂กแบบต>างๆ  

โดยใช5การฝ̂กและปฏิบัติกิจกรรมต>างๆ เก่ียวกับการเรียนรู5กระดูก กล5ามเน้ือ ข5อต>อ และมุมการ

เคล่ือนไหว ลักษณะการเคล่ือนไหวและเคล่ือนท่ี การฝ̂กและจัดการการบาดเจ็บ กำหนดและวางแผนการ 

รับประทานอาหาร รวมถึงสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การเปZนผู5ฝ̂กสอนฟุตบอล กลยุทธWและแทคติกการ

เล>นและแข>งขันฟุตบอลในเกม สถานการณWจริงและจำลอง การปฏิบัติตนให5เปZนไปตามระเบียบวินัย การแต>ง

กาย การตรงต>อเวลา ความ รับผิดชอบและจรรยาบรรณฟุตบอล ตลอดจนการฝ̂กซ5อมระบบการเล>นและ

รูปแบบการฝ̂กแบบต>างๆ ได5 อย>างถูกต5องและชำนาญ  

เห็นคุณค>าและตระหนักในการนำหลักการทางวิทยาศาสตรWในการเล>น ฝ̂กซ5อมและแข>งขัน ฟุตบอล 

และมีเจตคติท่ีดีต>อการนำไปประยุกตWให5เปZนประโยชนWในชีวิตประจำวันและการเปZนนักกีฬาฟุตบอล และอาชีพ

ท่ีเก่ียวข5องกับฟุตบอล  

 

ผลการเรียนรู<  

1. จัดการแข>งขันฟุตบอลและตัดสินฟุตบอลได5  

2. บอกกฎ กติกาฟุตบอลได5อย>างแม>นยำ 

3. มีความภาคภูมิใจและม่ันใจในอาชีพเก่ียวกับฟุตบอล   

รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู<  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา ( รายวิชาพ้ืนฐาน )                             ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 6                        

เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาหZ  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนท่ี 1     จำนวน ( 0.5  หน5วยกิต ) 

         

  อธิบายกระบวนการสร5างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบอวัยวะต>าง ๆ และ

วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณWเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว วิเคราะหWอิทธิพล

ของครอบครัว เพ่ือน สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลต>อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต วิเคราะหWค>านิยมในเร่ือง

เพศ ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม อ่ืน ๆ เลือกใช5ทักษะท่ีเหมาะสมในการปMองกัน ลดความขัดแย5งและแก5ป[ญหา

เร่ืองเพศและครอบครัว วิเคราะหWหาสาเหตุและผลของความขัดแย5งระหว>างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนและเสนอ

แนวทางแก5ไขป[ญหาและนำความรู5ไปใช5ประโยชนWในการดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วิเคราะหWความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคล่ือนไหวในรูปแบบต>าง ๆ ในการเล>นกีฬา โดยใช5ความสามารถของตนเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพของทีม โดยคำนึงถึงผลท่ีเกิดต>อผู5อ่ืนและสังคม แสดงความสามารถในการเคล่ือนไหวได5อย>างสร5างสรรคW 

ออกกำลังกายได5อย>างสม่ำเสมอ อธิบายและปฏิบัติตามกฎ กติกา และนำประยุกตWใช5ในชีวิตประจำวัน พร5อมการ

แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูและการเล>นด5วยความมีน้ำใจนักกีฬา และนำไปใช5ปฏิบัติทุกโอกาสจนเปZน

บุคลิกภาพท่ีดี ร>วมกิจกรรมทางกายและการเล>นกีฬาอย>างมีความสุข ช่ืนชมในคุณค>าและความงามของการกีฬา 

  โดยใช5กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะหW การแสวงหา การแสดง การ

เพ่ิมพูนความสามารถ การเล>น การร>วมกิจกรรมและนำความรู5ท่ีได5ไปเช่ือมโยงสัมพันธWกับวิชาอ่ืน การออกกำลังกาย

และการเลือกเข5ามาร>วมเล>น การประเมินการเล>นของตนเองและผู5อ่ืน การปฏิบัติ การวางแผน การนำไปใช5ในการเล>น

อย>างเปZนระบบ การร>วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การกำหนดและการเลือกการบริโภคและอุปโภค การ

ปMองกันตนเองจากสาเหตุการเจ็บปiวย การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกายและการพัฒนาการสร5างเสริม

สุขภาพและสมรรถภาพตามหลักวิทยาศาสตรWการกีฬา 

  เพ่ือให5เห็นคุณค>าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู5สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการ

ทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก5ไขปMองกันป[ญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล>นกีฬา

จนเปZนวิถีชีวิตท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู5 มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ

ความรู5สุขศึกษาและพลศึกษาเปZนเคร่ืองมือในการเรียนรู5วิชาอ่ืนและนำไปใช5ในชีวิตประจำวันอย>างถูกต5องและ

เหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด   

พ.1.1 ม.4-6/1 , พ.1.1 ม.4-6/2  

พ.2.1 ม.4-6/1 , พ.2.1 ม.4-6/2 , พ.2.1 ม.4-6/3 , พ.2.1 ม.4-6/3 

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

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

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา   รหัสวิชา พ30221  รายวิชา วอลเลยZบอล 5  

ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง         จำนวน 3 หน5วยกิต 

 

ศึกษาวิเคราะหW และนํากลยุทธWการ และรูปแบบในการแข>งกีฬาวอลเลยWบอล ท่ีมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมกับสถานการณW เช>นการเล>นเพ่ือเปล่ียนเสิรWฟ การเซต การส>งบอลให5เล>นต>อ การโจมตี การตบบอล 

การโจมตี คร้ังท่ี 2 การรองบอล การเตรียมตัวโจมตีอีกคร้ังจนกว>าจะสำเร็จ การทำคะแนน การเสิรWฟ การสกัด

ก้ัน การเตรียมตัวโจมตีกลับ การโจมตีกลับ การเตรียมตัวโจมตีกลับอีกคร้ัง การเตรียม ตัวโจมตีอีกคร้ังจนกว>า

จะสำเร็จ กลยุทธWการเล>นและการแข>งขัน การเลือกใช5ระบบการเล>นรูปแบบ เทคนิคและแทคติกในการเล>น 

เพ่ือให5เปZนผู5ได5เปรียบในการแข>งขันจนได5รับชัยชนะได5อย>างเช่ียวชาญ การจัดการทีมกีฬาวอลเลยWบอลระดับ

อาชีพ ธุรกิจในกีฬาวอลเลยWบอลระดับ อาชีพ หลักวิทยาศาสตรWการกีฬาในกีฬาวอลเลยWบอลระดับอาชีพ ควบคู>

ไปกับการเสริมสร5างสมรรถภาพ ทางกลไกและสมรรถภาพทางจิตใจ เพ่ือพัฒนาสู>ความเปZนเลิศ 

โดยการฝ̂กฝนการตัดสินใจและไหวพริบ ท่ีจะเลือกใช5กลยุทธW รูปแบบและแทคติกท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณWและรูปแบบการเล>นของคู>แข>งขัน ใช5การฝ̂กจากสถานการณWจำลองในการเปZนผู5จัดการทีมกีฬา

วอลเลยWบอลระดับอาชีพและ สัมภาษณWเพ่ือศึกษาเก่ียวกับธุรกิจในกีฬาวอลเลยWบอล 

เห็นคุณค>าของวิทยาศาสตรWการกีฬาในกีฬาวอลเลยWบอลอาชีพ นำไปประยุกตWให5เปZนประโยชนWใน 

ชีวิตประจำวันและการเปZนนักกีฬาวอลเลยWบอลและอาชีพท่ีเก่ียวข5องกับกีฬาวอลเลยWบอล 

 

ผลการเรียนรู< 

1. นักกีฬาสามารถเลือกใช5ทักษะ กลยุทธWและรูปแบบในการเล>นอย>างมีประสิทธิภาพอย>าง ต>อเน่ือง 

2. มีความเข5าใจในการใช5ทักษะ กลยุทธWและรูปแบบของผู5เล>นฝiายตรงข5าม  

3. มีความภาคภูมิใจและม่ันใจในอาชีพเก่ียวกับกีฬาวอลเลยWบอล 

4. มีความเข5าใจในกระบวนการจัดการทีมกีฬาวอลเลยWบอลระดับอาชีพ 

5. เข5าใจระบบธุรกิจในกีฬาวอลเลยWบอลอาชีพ  

6. ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพและธุรกิจในกีฬาวอลเลยWบอล  

7. บอกถึงประโยชนWและหลักวิทยาศาสตรWการกีฬาในกีฬาวอลเลยWบอลระดับอาชีพ  

8. นักกีฬามีการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกและสมรรถภาพทางจิตใจอย>างต>อเน่ือง 

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู< 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา          รหัสวิชา พ30215            รายวิชาฟุตบอล 5 

ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี  6   ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง          จำนวน 3 หน5วยกิต 

 

ศึกษาและวิเคราะหWภาษาอังกฤษและศัพทWเทคนิคในกีฬาฟุตบอล และรูปแบบการส่ือสารในกีฬา 

ฟุตบอล หลักสำคัญทางด5านวิทยาศาสตรWการกีฬาในกีฬาฟุตบอล รูปแบบการส่ือสาร ในกีฬาฟุตบอล และ

การบูรณาการความรู5และความสามารถสูงสุดในกีฬาฟุตบอล  

โดยใช5การฝ̂กการใช5ภาษาอังกฤษและศัพทWเทคนิคในกีฬาฟุตบอล และรูปแบบการส่ือสารในกีฬา 

ฟุตบอล ท้ังบทบาทของนักกีฬาในเกมการเล>น การฝ̂กซ5อม และการแข>งขัน รวมถึงบทบาทของผู5ฝ̂กสอน ผู5 

ตัดสิน ผู5ชมและเก่ียวข5องอ่ืนๆ การฝ̂กตามหลักสำคัญวิทยาศาสตรWการกีฬาในกีฬาฟุตบอล รูปแบบการส่ือสาร 

ในกีฬา ฟุตบอล และการบูรณาการความรู5และความสามารถในกีฬาฟุตบอล จากสถานการณWท่ีหลากหลายท้ัง

ใน และนอกห5องเรียน และสถานการณWจริงและจำลอง  

เห็นคุณค>าและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษและศัพทWเทคนิคในกีฬาฟุตบอล และรูปแบบ

การ ส่ือสารในกีฬาฟุตบอล และการใช5ยุทธวิธีในการเล>นและแข>งขันฟุตบอล มีเจตคติท่ีดีต>อการนำไปประยุกตW

ให5เปZนประโยชนWในชีวิตประจำวันและการเปZน นักกีฬาฟุตบอลและอาชีพท่ีเก่ียวข5องกับฟุตบอล 

 

ผลการเรียนรู<  

1. สามารถเลือกใช5ภาษาอังกฤษและศัพทWเทคนิคในกีฬาฟุตบอล และรูปแบบการส่ือสารในกีฬา 

ฟุตบอลได5อย>างถูกต5องและเหมาะสม   

2. บอกถึงความหมายของภาษาอังกฤษและศัพทWเทคนิคในกีฬาฟุตบอล และรูปแบบการส่ือสาร ใน

กีฬาฟุตบอลได5อย>างถูกต5องและเหมาะสม  

3. มีความภาคภูมิใจและม่ันใจในอาชีพเก่ียวกับฟุตบอล  

รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู<  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน                                                       

พ 21103 สุขศึกษา ( รายวิชาพ้ืนฐาน )                                            ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 1                         

เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาหZ  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนท่ี 2     จำนวน ( 0.5  หน5วยกิต ) 

         

  ศึกษาความสำคัญของระบบประสาทและระบบต>อมไร5ท>อท่ีมีผลต>อสุขภาพการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของวัยรุ>น วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต>อมไร5ท>อให5ทำงานตามปกติ ภาวการณWเจริญเติบโตทาง

ร>างกายของร>างกาย ของตนเองกับเกณฑWมาตรฐาน แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให5เจริญเติบโตสมวัย อธิบาย

วิธีการปรับตัวต>อการเปล่ียนแปลงทางร>างกาย จิตใจ อารมณWและพัฒนาการทางเพศอย>างเหมาะสม ทักษะการปฏิเสธ

เพ่ือปMองกันตนเองจากการถูกล>วงละเมิดทางเพศ โดยใช5ทักษะต>าง ๆ และนำความรู5ไปใช5ประโยชนWในการดำรงชีวิต

ตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย วิเคราะหWป[ญหาท่ีเกิด

จากภาวะโภชนาการท่ีมีผลกระทบต>อสุขภาพ การควบคุมน้ำหนัก การสร5างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตา

ผลการทดสอบ ตลอดจนแสดงวิธีการปฐมพยาบาลและเคล่ือนย5ายผู5ปiวยอย>างปลอดภัย อธิบายลักษณะอาการของผู5

ติดสารเสพติดและการปMองกัน รวมท้ังแสดงความสัมพันธWของการใช5สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ และแสดง

วิธีการชักชวนผู5อ่ืนให5ลด เลิกสารเสพติดด5วยกระบวนการและทักษะต>าง ๆ อธิบายหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช5ทักษะ

กลไกและทักษะพ้ืนฐานท่ีนำไปสู>การพัฒนาทักษะการเล>นกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช5

ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาอย>างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย>างน5อย 1 กิจกรรม ความสำคัญของการออกกำลัง

กายและการเล>นกีฬาท่ีเลือกและการเล>นกีฬาและการทำงานเปZนทีมอย>างสนุกสนาน ความแตกต>างระหว>างวิธีการเล>น

กีฬาของตนเองกับผู5อ่ืน                    

  โดยใช5กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะหW การแสวงหา การแสดง การ

เพ่ิมพูนความสามารถ และนำความรู5ท่ีได5ไปเช่ือมโยงสัมพันธWกับวิชาอ่ืน ภายใต5กรอบแนวทางตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเองและผู5อ่ืน การปรับปรุงและการนำไปใช5อย>างเปZนระบบ 

การร>วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การเลือกการบริโภคและอุปโภค การควบคุมน้ำหนักตนเอง และการ

สร5างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 

  เพ่ือให5เห็นคุณค>าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู5สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการ

ทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก5ไขปMองกันป[ญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล>นกีฬา

จนเปZนวิถีชีวิตท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู5 มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ

ความรู5สุขศึกษาและพลศึกษาเปZนเคร่ืองมือในการเรียนรู5วิชาอ่ืนและนำไปใช5ในชีวิตประจำวันอย>างถูกต5องและ

เหมาะสม 

ตัวช้ีวัด   

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

พ.2.1 ม.1/1 , พ.2.1 ม.1/2  

พ.4.1 ม.1/1 , พ.4.1 ม.1/2 , พ.4.1 ม.1/3 , พ.4.1 ม.1/4 

พ.5.1 ม.1/1 , พ.5.1 ม.1/2 , พ.5.1 ม.1/3 , พ.5.1 ม.1/4 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ 21104 พลศึกษา ( แบดมินตัน ) ( รายวิชาพ้ืนฐาน )                         ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 1                         

เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาหZ  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนท่ี 2     จำนวน ( 0.5  หน5วยกิต ) 

         

                    ศึกษาประวัติ ความเปZนมาและวิวัฒนาการของการเล>นกีฬาแบดมินตัน คุณลักษณะของผู5เล>นกีฬา

แบดมินตัน ประโยชนWของการเล>นกีฬาแบดมินตัน  อุปกรณW สนาม สถานท่ีใช5ในการแข>งขันและการดูแลรักษาอุปกรณW 

วิธีการเสริมสร5างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพท่ีเก่ียวข5องกับการเล>นกีฬาแบดมินตัน  มารยาท  กฎ กติกา 

และมีทักษะพ้ืนฐานในการเล>นกีฬาแบดมินตัน เช>น การจับไม5แร็กเก็ต การฟุตเวิรWก การตีลูกหน5ามือ หลังมือ การ

เสิรWฟ การตีลูกโด>ง การตีลูกดาด การตีลูกหยอด การตบลูก การเล>นแบดมินตันเพ่ือการแข>งขัน  รูปแบบการ

เคล่ือนไหวในกีฬา  และมีความสามารถในการเคล่ือนไหว ทักษะกลไกในการออกกำลังกายโดย การร>วมเล>นกีฬา  รู5

คุณค>าของการออกกำลังกาย กลยุทธWในการเล>นกีฬาสากล    ความมีน้ำใจ และประโยชนWของการทำงานเปZนทีม การ

แข>งขัน ความสำคัญของการมีสุขภาพดี หลักและวิธีการเสริมสร5างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทาง

กาย      อธิบายหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช5ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานท่ีนำไปสู>การพัฒนาทักษะการเล>นกีฬา กีฬา

ไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช5ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาอย>างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการ

อย>างน5อย 1 กิจกรรม ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล>นกีฬาท่ีเลือกและการเล>นกีฬาและการทำงานเปZน

ทีมอย>างสนุกสนาน ความแตกต>างระหว>างวิธีการเล>นกีฬาของตนเองกับผู5อ่ืน                    

  โดยนำเทคนิคการสอนกีฬาแบดมินตันสมัยใหม>มาสอนและใช5ในการฝ̂กปฏิบัติ มุ>งเน5นให5ผู5เรียนใช5

กระบวนการแสวงหาความรู5 การฝ̂กทักษะโดยใช5กิจกรรมการเคล่ือนไหว  การออกกำลังกาย  การเล>นเกมและกีฬา

แบดมินตัน  เปZนเคร่ืองมือและแนวทางในการฝ̂กทักษะพ้ืนฐานในการเล>นกีฬาแบดมินตัน รวมท้ังการเสริมสร5าง

สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพท่ีเก่ียวข5องกับการเล>นกีฬาแบดมินตัน  ท้ังทางด5านร>างกาย  จิตใจ  อารมณW  

สังคม  และสติป[ญญา  การสร5างเจตคติท่ีดี และสามารถนำไปปฏิบัติอยู>เปZนประจำอย>างสม่ำเสมอ   

  เพ่ือให5ผู5เรียนเกิดการเรียนรู5 มีทักษะพ้ืนฐานในการเล>นกีฬาแบดมินตัน มีคุณธรรม  จริยธรรม  

ค>านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงคW ได5แก>  รักษWชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริยW  ซ่ือสัตยWสุจริต  มีวินัย  ใฝiเรียนรู5  อยู>

อย>างพอเพียง  มุ>งม่ันในการทำงาน  รักษาความเปZนไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบ  มี

ความเช่ือม่ันในตนเอง  พร5อมท้ังตระหนักและเห็นคุณค>าและเจตคติท่ีดีในการออกกำลังกาย   ใช5เวลาว>างให5เกิด

ประโยชนWและห>างไกลจากยาเสพติด  สามารถนำไปประยุกตWใช5ให5เกิดประโยชนWแก>ตนเอง  ชุมชน  และสังคมส>วนรวม

อย>างเปZนสุข 

 

ตัวช้ีวัด   

พ.3.1 ม.1/1 , พ.3.1 ม.1/2 , พ.3.1 ม.1/3 

พ.3.2 ม.1/1 , พ.3.2 ม.1/2 , พ.3.2 ม.1/3 , พ.3.2 ม.1/4 , พ.3.2 ม.1/5 , พ.3.2 ม.1/6 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

พ 22103 สุขศึกษา ( รายวิชาพ้ืนฐาน )                                            ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 2                         

เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาหZ  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนท่ี 2     จำนวน ( 0.5  หน5วยกิต ) 

         

  อธิบายการเปล่ียนแปลงด5านร>างกาย จิตใจ อารมณW สังคมและสติป[ญญาในวัยรุ>น โดยระบุป[จจัยท่ีมี

ผลกระทบต>อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในทุกด5าน วิเคราะหWป[จจัยท่ีมีอิทธิพลต>อเจตคติในเร่ืองเพศ ป[ญหาและ

ผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธWในวัยเรียน อธิบายวิธีการปMองกันตนเองและหลีกเล่ียงจากโรคติดต>อทาง

เพศสัมพันธW โรคเอดสW และการต้ังครรภWโดยไม>พึงประสงคW ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวสามารถเลือกใช5

บริการทางสุขภาพอย>างมีเหตุผล โดยสามารถวิเคราะหWผลของการใช5เทคโนโลยีท่ีมีต>อสุขภาพ รวมถึงวิเคราะหWความ

เจริญก5าวหน5าทางการแพทยWท่ีมีผลต>อสุขภาพ ความสัมพันธWระหว>างสุขภาพกายและสุขภาพจิต วิธีการปฏิบัติตนเพ่ือ

จัดการกับอารมณWและความเครียด รวมท้ังพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให5เปZนไปตามเกณฑWท่ีกำหนด ระบุวิธีการ 

ป[จจัยและแหล>งให5การช>วยเหลือ ฟrsนฟูผู5ติดสารเสพติด อธิบายวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณWเส่ียง 

สามารถใช5ทักษะชีวิตในการปMองกันตนเองและหลีกเล่ียงสถานการณWคับขันท่ีอาจนำไปสู>อันตราย            

          โดยใช5กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะหW การแสวงหา การแสดง การ

เพ่ิมพูนความสามารถ และนำความรู5ท่ีได5ไปเช่ือมโยงสัมพันธWกับวิชาอ่ืน ภายใต5กรอบแนวทางตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเองและผู5อ่ืน การปรับปรุงและการนำไปใช5อย>างเปZนระบบ 

การร>วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การปMองกันตนเอง การวางตัวและการเลือกใช5บริการทางสุขภาพ และ

การพัฒนาการสร5างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 

  เพ่ือให5เห็นคุณค>าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู5สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการ

ทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก5ไขปMองกันป[ญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล>นกีฬา

จนเปZนวิถีชีวิตท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู5 มีทักษะในการดำรงชีวิตและนำ

ความรู5สุขศึกษาและพลศึกษาเปZนเคร่ืองมือในการเรียนรู5วิชาอ่ืนและนำไปใช5ในชีวิตประจำวันอย>างถูกต5องและ

เหมาะสม 

   

ตัวช้ีวัด   

พ.1.1 ม.2/1 , พ.1.1 ม.2/2  

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

พ.4.1 ม.2/1 , พ.4.1 ม.2/2 , พ.4.1 ม.2/3 , พ.4.1 ม.2/4, พ.4.1 ม.2/5 , พ.4.1 ม.2/6 , 

พ.4.1 ม.2/7 

พ.5.1 ม.2/1 , พ.5.1 ม.2/2 , พ.5.1 ม.2/3  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ 22104 พลศึกษา ( บาสเกตบอล ) ( รายวิชาพ้ืนฐาน )                        ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 2                        

เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาหZ  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนท่ี 2     จำนวน ( 0.5  หน5วยกิต ) 

         

                    ศึกษาประวัติ ความเปZนมาและความรู5ท่ัวไปเก่ียวกับกีฬาบาสเกตบอล ประวัติกีฬาในสหรัฐอเมริกา 

ในประเทศไทย บาสเกตบอลกับการแข>งขันระดับนานาชาติ ประโยชนWของการเล>นกีฬาบาสเกตบอล มารยาทในการ

เปZนผู5เล>นและผู5ชมท่ีดี การดูแลรักษาอุปกรณWกีฬาบาสเกตบอล ปฏิบัติทักษะเบ้ืองต5นของการเล>นกีฬาบาสเกตบอล 

การทรงตัว การหยุด การครอบครองลูกและการหมุนตัน การส>งลูกบาสเกตบอล การรับลูกบาสเกตบอล การเล้ียงลูก

บาสเกตบอล ทักษะข้ันสูงของการเล>นกีฬาบาสเกตบอล การยิงประตูบาสเกตบอล การหลอกล>อ ทักษะการเล>นเปZน

ทีม กีฬาบาสเกตบอล ตำแหน>งและการวางตัวผู5เล>น วิธีการเล>นเปZนทีม เทคนิคในการเล>นเปZนฝiายโจมตีหรือฝiายรุก 

เทคนิคในการเล>นเปZนฝiายปMองกันหรือฝiายรับ กติกาการแข>งขัน การเล>น ขนาดและอุปกรณWการเล>น เจ5าหน5าท่ีและ

หน5าท่ี ผู5เล>น ผู5เล>นสำรองและผู5ฝ̂กสอน กฎข5อบังคับเก่ียวกับเวลา ข5อกำหนดการแข>งขัน การผิดระเบียบ การฟาลWว

บุคคล การฟาลWวเทคนิค นำผลการปฏิบัติตนเก่ียวกับทักษะกลไกและทักษะการเคล่ือนไหวและนำข5อมูลมาสรุปเปZน

วิธีท่ีเหมาะสมกับตนเอง สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพและรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีส>งผลต>อการเล>นและกิจกรรม

ในชีวิตประจำวัน อธิบายหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช5ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานท่ีนำไปสู>การพัฒนาทักษะการเล>นกีฬา 

กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช5ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาอย>างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการ

อย>างน5อย 1 กิจกรรม ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล>นกีฬาท่ีเลือกและการเล>นกีฬาและการทำงานเปZน

ทีมอย>างสนุกสนาน ความแตกต>างระหว>างวิธีการเล>นกีฬาของตนเองกับผู5อ่ืน                    

  โดยนำเทคนิคการเรียนการสอนแบดมินตันมาสอนและใช5ในการฝ̂กปฏิบัติ มุ>งเน5นให5ผู5เรียนใช5

กระบวนการแสวงหาความรู5 การฝ̂กทักษะโดยใช5กิจกรรมการเคล่ือนไหว  การออกกำลังกาย  การเล>นเกมและการ

เล>นกีฬาบาสเกตบอล  เปZนเคร่ืองมือและแนวทางในการฝ̂กทักษะพ้ืนฐานในการเล>นกีฬาบาสเกตบอล รวมท้ังการ

เสริมสร5างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพท่ีเก่ียวข5องกับการเล>นบาสเกตบอล  ท้ังทางด5านร>างกาย  จิตใจ  

อารมณW  สังคม  และสติป[ญญา  การสร5างเจตคติท่ีดี และสามารถนำไปปฏิบัติอยู>เปZนประจำอย>างสม่ำเสมอ   

  เพ่ือให5ผู5เรียนเกิดการเรียนรู5 มีทักษะพ้ืนฐานในการเล>นกีฬาบาสเกตบอล มีคุณธรรม  จริยธรรม  

ค>านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงคW ได5แก>  รักษWชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริยW  ซ่ือสัตยWสุจริต  มีวินัย  ใฝiเรียนรู5  อยู>

อย>างพอเพียง  มุ>งม่ันในการทำงาน  รักษาความเปZนไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบ  มี

ความเช่ือม่ันในตนเอง  พร5อมท้ังตระหนักและเห็นคุณค>าและเจตคติท่ีดีในการออกกำลังกาย   ใช5เวลาว>างให5เกิด

ประโยชนWและห>างไกลจากยาเสพติด  สามารถนำไปประยุกตWใช5ให5เกิดประโยชนWแก>ตนเอง  ชุมชน  และสังคมส>วนรวม

อย>างเปZนสุข 

ตัวช้ีวัด   

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

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

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา พ20210       รายวิชา วอลเลยZบอล 4  

ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน5วยกิต 

 

ศึกษาและวิเคราะหWทักษะการเล>นลูกสองมือล>าง ทักษะการเล>นลูกสองมือบน ทักษะการส>งผ>าน 

ทักษะการเสิรWฟ ทักษะการตบ และทักษะการสกัดก้ันไปใช5ในการแข>งขัน 

โดยใช5การฝ̂กทักษะการรับ   ทักษะการเสิรWฟ   ทักษะการตบ และการสกัดก้ัน ของกีฬาวอลเลยWบอล

ได5อย>างถูกต5อง  และฝ̂กเทคนิคการดูแลทางด5านร>างกายสำหรับนักกีฬาวอลเลยWบอลการใช5และดูแล อุปกรณW

การฝ̂กซ5อม และสมรรถภาพทางกายและทักษะกีฬาวอลเลยWบอล 

เห็นคุณค>าของการเล>นและแข>งขันกีฬาวอลเลยWบอล การเปZนผู5เล>นและผู5ดูกีฬา การมีคุณลักษณะ         

อันพึงประสงคW มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติท่ีดีต>อการไปประยุกตWให5เปZนประโยชนWในชีวิตประจำวัน 

และการเปZนนักกีฬาวอลเลยWบอลแบบมืออาชีพ  

 

ผลการเรียนรู< 

1. มีความเข5าใจในรูปแบบของการน าทักษะการเล>นลูกสองมือล>าง ทักษะการเล>นลูกสองมือบน  

ทักษะการส>งผ>าน ทักษะการเสิรWฟ ทักษะการตบ และทักษะการสกัดกัน ไปใช5ในการแข>งขันได5 

 2.   มีความสุขกับการเล>นวอลเลยWบอล  

 3.   สามารถปฏิบัติและอธิบายทักษะการเล>นลูกสองมือล>าง ทักษะการเล>นลูกสองมือบน  

      ทักษะการส>งผ>าน ทักษะการเสิรWฟ ทักษะการตบ และทักษะการสกัดก้ันได5 

รวมท้ังหมด   3  ผลการเรียนรู< 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน                                                    

พ 23103 สุขศึกษา ( รายวิชาพ้ืนฐาน )                                            ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 3                        

เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาหZ  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนท่ี 2     จำนวน ( 0.5  หน5วยกิต ) 

         

  เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงทางด5านร>างกาย จิตใจ อารมณW สังคมและสติป[ญญา แต>ละช>วงของชีวิต 

วิเคราะหWอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต>อการเปล่ียนแปลงของวัยรุ>น วิเคราะหWผลของส่ือท่ีมีต>อการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ>น อธิบายอนามัยแม>และเด็ก การวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนท่ี

เหมาะสม วิเคราะหWป[จจัยท่ีมีผลต>อการต้ังครรภW รวมถึงการวิเคราะหWหาสาเหตุ การเสนอแนวทางการปMองกัน แก5ไข

ความขัดแย5งในครอบครัว สามารถกำหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต>างๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและ

คุณค>าทางโภชนาการ เสนอแนวทางปMองกันโรคท่ีเปZนสาเหตุสำคัญของการเจ็บปiวยและการตายของคนไทย รวบรวม

ข5อมูลและเสนอแนวทางแก5ไขป[ญหาสุขภาพในชุมชนของตนเอง มีการวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย การ

พักผ>อนและการสร5างเสริมสมรรถภาพทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได5ตามความแตกต>างระหว>าง

บุคคลและนำความรู5ไปใช5ประโยชนWในการดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน

วิเคราะหWป[จจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีผลต>อสุขภาพและแนวทางปMองกัน การหลีกเล่ียงการใช5ความรุนแรงและ

ชักชวนเพ่ือนให5หลีกเล่ียงการใช5ความรุนแรงในการแก5ป[ญหา อิทธิพลของส่ือต>อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 

วิเคราะหWถึงความสัมพันธWของการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลลWต>อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังสามรถปฏิบัติ

และแสดงวิธีการช>วยฟrsนคืนชีพอย>างถูกวิธี  

  โดยใช5กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะหW การแสวงหา การแสดง การ

เพ่ิมพูนความสามารถ การเล>น การร>วมกิจกรรมและนำความรู5ท่ีได5ไปเช่ือมโยงสัมพันธWกับวิชาอ่ืน การออกกำลังกาย

และการเลือกเข5ามาร>วมเล>น การประเมินการเล>นของตนเองและผู5อ่ืน การปฏิบัติ การวางแผน การนำไปใช5ในการเล>น

อย>างเปZนระบบ การร>วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การกำหนดและการเลือกการบริโภคและอุปโภค การ

ปMองกันตนเองจากสาเหตุการเจ็บปiวย การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกายและการพัฒนาการสร5างเสริม

สุขภาพและสมรรถภาพ 

  เพ่ือให5เห็นคุณค>าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู5สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการ

ทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก5ไขปMองกันป[ญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล>นกีฬา

จนเปZนวิถีชีวิตท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู5 มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ

ความรู5สุขศึกษาและพลศึกษาเปZนเคร่ืองมือในการเรียนรู5วิชาอ่ืนและนำไปใช5ในชีวิตประจำวันอย>างถูกต5องและ

เหมาะสม 

ตัวช้ีวัด   

พ.1.1 ม.3/1 , พ.1.1 ม.3/2 , พ.1.1 ม.3/3 

พ.2.1 ม.3/1 , พ.2.1 ม.3/2 , พ.2.1 ม.3/3 

พ.4.1 ม.3/1 , พ.4.1 ม.3/2 , พ.4.1 ม.3/3 , พ.4.1 ม.3/4 , พ.4.1 ม.3/5 

พ.5.1 ม.3/1 , พ.5.1 ม.3/2 , พ.5.1 ม.3/3 , พ.5.1 ม.3/4 , พ.4.1 ม.3/5 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน                                                   

พ 23104 พลศึกษา ( วอลเล5ยZบอล ) ( รายวิชาพ้ืนฐาน )                        ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 3                         

เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาหZ  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนท่ี 2     จำนวน ( 0.5  หน5วยกิต ) 

         

                    ศึกษาประวัติ ความเปZนมาและความรู5ท่ัวไปเก่ียวกับกีฬาวอลเล>ยWบอล ประวัติกีฬาวอลเล>ยWบอลใน

ทวีปเอเซีย ประวัติกีฬาวอลเล>ยWบอลในประเทศไทย วอลเล>ยWบอลกับการแข>งขันระดับนานาชาติ ประโยชนWของการ

เล>นกีฬาวอลเล>ยWบอล มารยาทในการเปZนผู5เล>นและผู5ชมท่ีดี การดูแลรักษาอุปกรณWกีฬาวอลเล>ยWบอล ปฏิบัติทักษะ

เบ้ืองต5นของการเล>นกีฬาวอลเล>ยWบอล ทักษะการเคล่ือนไหวและการแตะชูลูกด5วยมือล>างสองมือและมือบนสองมือ 

ทักษะการเสิรWฟลูกวอลเล>ยWบอลด5วยมือล>างและมือบน ทักษะการเสิรWฟลูกวอลเล>ยWบอลด5วยการกระโดดเสิรWฟ ทักษะ

การกระโดดตบลูกวอลเล>ยWบอล ทักษะการสกัดก้ัน ทักษะพ้ืนฐานการเล>นเปZนทีม การวางตำแหน>งของผู5เล>น กติกา

การแข>งขันวอลเล>ยWบอล วิธีการเล>นเปZนทีม เทคนิคในการเล>นเปZนฝiายโจมตีหรือฝiายรุก เทคนิคในการเล>นเปZนฝiาย

ปMองกันหรือฝiายรับ กติกาการแข>งขัน การเล>น ขนาดและอุปกรณWการเล>น เจ5าหน5าท่ีและหน5าท่ี ผู5เล>น ผู5เล>นสำรอง

และผู5ฝ̂กสอน ข5อกำหนดการแข>งขัน การผิดระเบียบ นำผลการปฏิบัติตนเก่ียวกับทักษะกลไกและทักษะการ

เคล่ือนไหวและนำข5อมูลมาสรุปเปZนวิธีท่ีเหมาะสมกับตนเอง สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพและรูปแบบการ

เคล่ือนไหวท่ีส>งผลต>อการเล>นและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน อธิบายหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช5ทักษะกลไกและทักษะ

พ้ืนฐานท่ีนำไปสู>การพัฒนาทักษะการเล>นกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช5ทักษะพ้ืนฐานตาม

ชนิดกีฬาอย>างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย>างน5อย 1 กิจกรรม ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล>น

กีฬาท่ีเลือกและการเล>นกีฬาและการทำงานเปZนทีมอย>างสนุกสนาน ความแตกต>างระหว>างวิธีการเล>นกีฬาของตนเอง

กับผู5อ่ืน                    

  โดยนำเทคนิคการเรียนการสอนกีฬาวอลเล>ยWบอลมาสอนและใช5ในการฝ̂กปฏิบัติ มุ>งเน5นให5ผู5เรียนใช5

กระบวนการแสวงหาความรู5 การฝ̂กทักษะโดยใช5กิจกรรมการเคล่ือนไหว  การออกกำลังกาย  การเล>นเกมและการ

เล>นกีฬาวอลเล>ยWบอล  เปZนเคร่ืองมือและแนวทางในการฝ̂กทักษะพ้ืนฐานในการเล>นกีฬาวอลเล>ยWบอล รวมท้ังการ

เสริมสร5างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพท่ีเก่ียวข5องกับการเล>นกีฬาวอลเล>ยWบอล  ท้ังทางด5านร>างกาย  จิตใจ  

อารมณW  สังคม  และสติป[ญญา  การสร5างเจตคติท่ีดี และสามารถนำไปปฏิบัติอยู>เปZนประจำอย>างสม่ำเสมอ   

  เพ่ือให5ผู5เรียนเกิดการเรียนรู5 มีทักษะพ้ืนฐานในการเล>นกีฬาวอลเล>ยWบอล มีคุณธรรม  จริยธรรม  

ค>านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงคW ได5แก>  รักษWชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริยW  ซ่ือสัตยWสุจริต  มีวินัย  ใฝiเรียนรู5  อยู>

อย>างพอเพียง  มุ>งม่ันในการทำงาน  รักษาความเปZนไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบ  มี

ความเช่ือม่ันในตนเอง  พร5อมท้ังตระหนักและเห็นคุณค>าและเจตคติท่ีดีในการออกกำลังกาย   ใช5เวลาว>างให5เกิด

ประโยชนWและห>างไกลจากยาเสพติด  สามารถนำไปประยุกตWใช5ให5เกิดประโยชนWแก>ตนเอง  ชุมชน  และสังคมส>วนรวม

อย>างเปZนสุข 

ตัวช้ีวัด   

พ.3.1 ม.3/1 , พ.3.1 ม.3/2 , พ.3.1 ม.3/3 

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



259 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา     รหัสวิชา พ20212       รายวิชา วอลเลยZบอล 6  

ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง        จำนวน 1 หน5วยกิต 

 

ศึกษาและวิเคราะหWการฝ̂กทักษะการรุกด5วยการเสิรWฟ การตบ และการหยอด ให5มีประสิทธิภาพ ท้ัง

ความแม>นยำและรุนแรง เพ่ือนำไปปรับใช5กับกลยุทธWท่ีเหมาะสมเพ่ือการชิงความได5เปรียบและชัยชนะ ในการ

แข>งขัน โดยใช5การฝ̂กการเล>นเฉพาะตำแหน>งและเสริมสร5างสมรรถภาพทางกายเฉพาะผู5เล>น  

โดยใช5การฝ̂กทักษะ ในระบบการเล>นแบบต>างๆ ท้ังในสถานการณWการแข>งขันจำลองและการแข>งขัน

จริง และฝ̂กเทคนิคการดูแลทางด5านร>างกายสำหรับนักกีฬาวอลเลยWบอลการใช5และดูแล อุปกรณWการฝ̂กซ5อม 

และสมรรถภาพทางกายและทักษะกีฬาวอลเลยWบอล 

เห็นคุณค>าของการเล>นและแข>งขันกีฬาวอลเลยWบอล การเปZนผู5เล>นและผู5ดูกีฬา การมีคุณลักษณะ     

อันพึงประสงคW มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติท่ีดีต>อการไปประยุกตWให5เปZนประโยชนWในชีวิตประจำวัน 

และการเปZนนักกีฬาวอลเลยWบอลแบบมืออาชีพ 

 

ผลการเรียนรู< 

1. อธิบายและสาธิตถึงข้ันตอนการฝ̂กทักษะการรุก ด5วยการเสิรWฟ การตบ และการหยอด 

ให5มีประสิทธิภาพท้ังในด5านความแม>นยำและความรุนแรง 

 2.   ตระหนักถึงความสำคัญในการฝ̂กทักษะการรุก ด5วยการเสิรWฟ การตบ และการหยอด 

 3.  สามารถปฏิบัติการฝ̂กทักษะทักษะการรุก ด5วยการเสิรWฟ การตบ และการหยอด ให5มี 

      ประสิทธิภาพท้ังในด5านความแม>นยำและความรุนแรง  

4.   นำประโยชนWจากการฝ̂กทักษะไปใช5ในการแข>งขันได5อย>างมีประสิทธิภาพ 

รวมท้ังหมด   4  ผลการเรียนรู< 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน                                                  

พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา ( รายวิชาพ้ืนฐาน )                             ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 4                        

เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาหZ  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนท่ี 2     จำนวน ( 0.5  หน5วยกิต ) 

         

  วิเคราะหWความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคล่ือนไหวในรูปแบบต>าง ๆ ในการเล>นกีฬาแบดมินตัน โดยใช5

ความสามารถของตนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม โดยคำนึงถึงผลท่ีเกิดต>อผู5อ่ืนและสังคม แสดงความสามารถในการ

เคล่ือนไหวได5อย>างสร5างสรรคW ออกกำลังกายได5อย>างสม่ำเสมอ อธิบายและปฏิบัติตามกฎ กติกา และนำประยุกตWใช5ใน

ชีวิตประจำวัน พร5อมการแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูและการเล>นด5วยความมีน้ำใจนักกีฬา และนำไปใช5ปฏิบัติ

ทุกโอกาสจนเปZนบุคลิกภาพท่ีดี ร>วมกิจกรรมทางกายและการเล>นกีฬาอย>างมีความสุข ช่ืนชมในคุณค>าและความงาม

ของการกีฬา อีกท้ังสามารถวิเคราะหWบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต>อการสร5างเสริมสุขภาพและการ

ปMองกันโรคในชุมชน วิเคราะหWอิทธิพลของส่ือโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพเพ่ือการบริโภค วิเคราะหWหาสาเหตุและเสนอ

แนวทางการปMองกันการเจ็บปiวยและการตายของคนไทย วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเอง

และครอบครัว มีส>วนร>วมในการส>งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน ตลอดจนวางแผนและปฏิบัติตาม

แผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก มีส>วนร>วมในการปMองกันความเส่ียงต>อการใช5ยา การใช5

สารเสพติดและความรุนแรง เพ่ือสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม วิเคราะหWป[จจัยท่ีมีผลต>อสุขภาพหรือความ

รุนแรงของคนไทยพร5อมเสนอแนวทางการปMองกัน วางแผนและกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร5างเสริมความ

ปลอดภัยในชุมชน ตัดสินใจแก5ป[ญหาในสถานการณWท่ีเส่ียงต>อสุขภาพและความรุนแรง และแสดงวิธีการช>วยฟrsนคืน

ชีพอย>างถูกวิธี 

  โดยใช5กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะหW การแสวงหา การแสดง การ

เพ่ิมพูนความสามารถ การเล>น การร>วมกิจกรรมและนำความรู5ท่ีได5ไปเช่ือมโยงสัมพันธWกับวิชาอ่ืนและนำความรู5ไปใช5

ประโยชนWในการดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การออกกำลังกายและการเลือกเข5า

มาร>วมเล>น การประเมินการเล>นของตนเองและผู5อ่ืน การปฏิบัติ การวางแผน การนำไปใช5ในการเล>นอย>างเปZนระบบ 

การร>วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การกำหนดและการเลือกการบริโภคและอุปโภค การปMองกันตนเองจาก

สาเหตุการเจ็บปiวย การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกายและการพัฒนาการสร5างเสริมสุขภาพและ

สมรรถภาพตามหลักวิทยาศาสตรWการกีฬา 

  เพ่ือให5เห็นคุณค>าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู5สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการ

ทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก5ไขปMองกันป[ญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล>นกีฬา

จนเปZนวิถีชีวิตท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู5 มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ

ความรู5สุขศึกษาและพลศึกษาเปZนเคร่ืองมือในการเรียนรู5วิชาอ่ืนและนำไปใช5ในชีวิตประจำวันอย>างถูกต5องและ

เหมาะสม 
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ตัวช้ีวัด   

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

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

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

พ.4.1 ม.4-6/6 , พ.4.1 ม.4-6/7 

พ.5.1 ม.4-6/1 , พ.3.2 ม.4-6/2 , พ.3.2 ม.4-6/3 , พ.3.2 ม.4-6/4 , พ.4.1 ม.4-6/5 ,  

พ.4.1 ม.4-6/6 , พ.4.1 ม.4-6/7 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา พ30218       รายวิชา วอลเลยZบอล 2  

ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 4       ภาคเรียนท่ี 2             เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง         จำนวน 3 หน5วยกิต 

ศึกษาวิเคราะหWและปฏิบัติทักษะต>าง ๆ เช>น ทักษะการรับ ทักษะการรุก และทักษะการสกัดก้ัน มา

ปรับใช5อย>างมีรูปแบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาความไปสู>การเล>นอย>างเปZนระบบ เพ่ือการได5มาซ่ึงความ

ได5เปรียบในการแข>งขัน การจัดการแข>งขันกีฬาวอลเลยWบอลการจัดการทีมกีฬาวอลเลยWบอล เทคโนโลยีและ

สารสนเทศในกีฬาวอลเลยWบอล และมีการเสริมสร5างสมรรถภาพทางกลไกและสมรรถภาพ ทางจิตใจท่ีจำเปZน

กับนักกีฬาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โดยฝ̂กทักษะต>าง ๆ จนเกิดความเช่ียวชาญเฉพาะในทักษะน้ัน ๆ เพ่ือนำมาพัฒนาใน ระบบการเล>น

ทีมข้ันสูงต>อไป ใช5สถานการณWจำลอง ในการฝ̂กการจัดการแข>งขันกีฬาวอลเลยWบอล การจัดการทีมกีฬา 

วอลเลยWบอล และการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช5ในกีฬาวอลเลยWบอล 

เห็นคุณค>าและตระหนักในการจัดการแข>งขันและมีเจตคติท่ีดีต>อการนำไปประยุกตWให5เปZน ประโยชนW

ในชีวิตประจำวันและการเปZนนักกีฬาวอลเลยWบอลและอาชีพท่ีเก่ียวข5องกับกีฬาวอลเลยWบอล 

 

ผลการเรียนรู< 

1. แสดงและอธิบายทักษะกีฬาวอลเลยWบอลอย>างม่ันใจ และมีประสิทธิภาพ  

2. มีความภาคภูมิใจในการเปZนนักกีฬาวอลเลยWบอล 

3. สามารถเลือกใช5รูปแบบและกลยุทธW ในทักษะการรุก ทักษะการรับ และทักษะการสกัดก้ัน อย>าง 

    เหมาะสมกับการฝ̂กซ5อมและแข>งขัน 

4. อธิบายการจัดการแข>งขันและการจัดการทีมกีฬาวอลเลยWบอล 

5. ตระหนักในแนวทางการจัดการแข>งขันและพัฒนาตนเองให5เปZนนักกีฬาวอลเลยWบอลท่ีประสบ    

    ความสำเร็จ 

6. มีความสามารถในการใช5เทคโนโลยีและสารสนเทศในกีฬาวอลเลยWบอล 

7. มีสมรรถภาพทางกลไกและสมรรถภาพทางจิตใจท่ีจำเปZนกับนักกีฬาในระดับมัธยมศึกษา                      

    ตอนปลาย 

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู< 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา          รหัสวิชา พ30212            รายวิชาฟุตบอล 2 

ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง          จำนวน 3 หน5วยกิต 

 

ศึกษาและวิเคราะหWการจัดการแข>งขันฟุตบอล กฎ กติกาฟุตบอลและนำไปใช5 การตัดสินและ การฝ̂ก

เปZนผู5ตัดสินฟุตบอล เน5นระดับความสากลและแบบมืออาชีพ  

โดยใช5การฝ̂กการจัดการแข>งขันฟุตบอล การเข5าและใช5กฎ กติกาฟุตบอล และนำไปใช5                  

การ ตัดสินและการฝ̂กเปZนผู5ตัดสินฟุตบอลในการแข>งขันจริงและเปZนไปอย>างเช่ียวชาญ  

เห็นคุณค>าและตระหนักในการจัดการแข>งขันและการตัดสินฟุตบอล และมีเจตคติท่ีดีต>อการ นำไป

ประยุกตWให5เปZนประโยชนWในชีวิตประจำวันและการเปZนนักกีฬาฟุตบอลและอาชีพท่ีเก่ียวข5องกับ ฟุตบอล 

 

ผลการเรียนรู<  

1. จัดการแข>งขันฟุตบอลและตัดสินฟุตบอลได5  

2. บอกกฎ กติกาฟุตบอลได5อย>างแม>นยำ 

3. มีความภาคภูมิใจและม่ันใจในอาชีพเก่ียวกับฟุตบอล  

รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู<  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน                                                     

พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา ( รายวิชาพ้ืนฐาน )                             ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 5                        

เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาหZ  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนท่ี 2     จำนวน ( 0.5  หน5วยกิต ) 

         

  วิเคราะหWความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคล่ือนไหวในรูปแบบต>าง ๆ ในการเล>นกีฬาลีลาศ โดยใช5

ความสามารถของตนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม โดยคำนึงถึงผลท่ีเกิดต>อผู5อ่ืนและสังคม แสดงความสามารถในการ

เคล่ือนไหวได5อย>างสร5างสรรคW ออกกำลังกายได5อย>างสม่ำเสมอ อธิบายและปฏิบัติตามกฎ กติกา และนำประยุกตWใช5ใน

ชีวิตประจำวัน พร5อมการแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูและการเล>นด5วยความมีน้ำใจนักกีฬา และนำไปใช5ปฏิบัติ

ทุกโอกาสจนเปZนบุคลิกภาพท่ีดี ร>วมกิจกรรมทางกายและการเล>นกีฬาอย>างมีความสุข ช่ืนชมในคุณค>าและความงาม

ของการกีฬา อีกท้ังสามารถวิเคราะหWบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต>อการสร5างเสริมสุขภาพและการ

ปMองกันโรคในชุมชน วิเคราะหWอิทธิพลของส่ือโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพเพ่ือการบริโภค วิเคราะหWหาสาเหตุและเสนอ

แนวทางการปMองกันการเจ็บปiวยและการตายของคนไทย วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเอง

และครอบครัว มีส>วนร>วมในการส>งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน ตลอดจนวางแผนและปฏิบัติตาม

แผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก มีส>วนร>วมในการปMองกันความเส่ียงต>อการใช5ยา การใช5

สารเสพติดและความรุนแรง เพ่ือสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม วิเคราะหWป[จจัยท่ีมีผลต>อสุขภาพหรือความ

รุนแรงของคนไทยพร5อมเสนอแนวทางการปMองกัน วางแผนและกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร5างเสริมความ

ปลอดภัยในชุมชน ตัดสินใจแก5ป[ญหาในสถานการณWท่ีเส่ียงต>อสุขภาพและความรุนแรง และแสดงวิธีการช>วยฟrsนคืน

ชีพอย>างถูกวิธี 

  โดยใช5กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะหW การแสวงหา การแสดง การ

เพ่ิมพูนความสามารถ การเล>น การร>วมกิจกรรมและนำความรู5ท่ีได5ไปเช่ือมโยงสัมพันธWกับวิชาอ่ืนและนำความรู5ไปใช5

ประโยชนWในการดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การออกกำลังกายและการเลือกเข5า

มาร>วมเล>น การประเมินการเล>นของตนเองและผู5อ่ืน การปฏิบัติ การวางแผน การนำไปใช5ในการเล>นอย>างเปZนระบบ 

การร>วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การกำหนดและการเลือกการบริโภคและอุปโภค การปMองกันตนเองจาก

สาเหตุการเจ็บปiวย การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกายและการพัฒนาการสร5างเสริมสุขภาพและ

สมรรถภาพตามหลักวิทยาศาสตรWการกีฬา 

  เพ่ือให5เห็นคุณค>าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู5สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการ

ทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก5ไขปMองกันป[ญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล>นกีฬา

จนเปZนวิถีชีวิตท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู5 มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ

ความรู5สุขศึกษาและพลศึกษาเปZนเคร่ืองมือในการเรียนรู5วิชาอ่ืนและนำไปใช5ในชีวิตประจำวันอย>างถูกต5องและ

เหมาะสม 
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ตัวช้ีวัด   

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

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

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

พ.4.1 ม.4-6/6 , พ.4.1 ม.4-6/7 

พ.5.1 ม.4-6/1 , พ.3.2 ม.4-6/2 , พ.3.2 ม.4-6/3 , พ.3.2 ม.4-6/4 , พ.4.1 ม.4-6/5 ,  

พ.4.1 ม.4-6/6 , พ.4.1 ม.4-6/7 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา   รหัสวิชา พ30220                     รายวิชา วอลเลยZบอล 4  

ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง               จำนวน 3 หน5วยกิต 

ศึกษาและวิเคราะหWความสัมพันธWระหว>างทักษะ กลยุทธWการ และรูปแบบในการแข>งกีฬา วอลเลยWบอล 

ท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณW เช>นการเล>นเพ่ือเปล่ียนเสิรWฟ การเซต การส>งบอล ให5เล>นต>อ การ

โจมตี การตบบอล การโจมตีคร้ังท่ี 2 การรองบอล การเตรียมตัวโจมตีอีกคร้ังจนกว>าจะ สำเร็จ การทำคะแนน 

การเสิรWฟ การสกัดก้ัน การเตรียมตัวโจมตีกลับ การโจมตีกลับ การเตรียมตัว โจมตีกลับอีกคร้ัง การเตรียมตัว

โจมตีอีกคร้ังจนกว>าจะสำเร็จ กลยุทธWการเล>นและการแข>งขัน ใช5ระบบ การเล>นใด ใช>รูปแบบใด ใช5เทคนิคใด 

ใช5แทคนิคใด เพ่ือให5เปZนผู5ได5เปรียบในการแข>งขันจนได5รับชัยชนะ การฝ̂กทักษะทางจิตใจสำหรับนักกีฬา

วอลเลยWบอล โภชนาการและ องคWประกอบของร>างกายเพ่ือสมรรถภาพนักกีฬาและการฝ̂กเปZนผู5ตัดสิน ควบคู>

ไปกับการเสริมสร5าง สมรรถภาพทางกลไกและสมรรถภาพทางจิต เพ่ือพัฒนาสู>ความเปZนเลิศ 

โดยฝ̂กฝนการตัดสินใจและไหวพริบ ท่ีจะเลือกใช5กลยุทธWและรูปแบบต>าง ๆ การฝ̂กและกิจกรรมต>างๆ 

เก่ียวกับจิตวิทยาและโภชนาการ  

 เห็นคุณค>าและตระหนักถึงประโยชนWของฝ̂กทักษะทางจิตใจและโภชนาการ และการฝ̂กเปZนผู5ตัดสิน 

มีเจตคติท่ีดีต>อการนำไปประยุกตWให5เปZนประโยชนWในชีวิตประจำวันและการเปZนนักกีฬาวอลเลยWบอล 

 

ผลการเรียนรู< 

1. มีความเข5าใจในรูปแบบ กลยุทธW และทักษะต>าง ๆ ในกีฬาวอลเลยWบอล  

2. มีความภาคภูมิใจและม่ันใจในอาชีพเก่ียวกับกีฬาวอลเลยWบอล  

3. สามารถปฏิบัติทักษะ กลยุทธWและรูปแบบ ท่ีซับซ5อนและมีประสิทธิภาพ 

4. อธิบายข้ันตอนและประโยชนWของการฝ̂กทักษะทางจิตใจได5  

5. อธิบายประโยชนWของโภชนาการท่ีมีผลต>อร>างกายและสมรรถภาพนักกีฬา  

6. ตระหนักถึงการพัฒนาตัวเองเพ่ือมุ>งสู>ความเปZนเลิศ 

7. นำความรู5เร่ืองการฝ̂กทักษะทางจิตใจและโภชนาการและองคWประกอบของร>างกายเพ่ือ 

สมรรถภาพนักกีฬาไปใช5กับตนเองและผู5อ่ืนได5อย>างมีประสิทธิภาพ 

8. มีความสามารถในการตัดสินและเข5าในกติกาเก่ียวกับการตัดสินกีฬาวอลเลยWบอล  

9. นักกีฬามีการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกและสมรรถภาพทางจิตใจอย>างต>อเน่ือง 

รวมท้ังหมด  9  ผลการเรียนรู< 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา          รหัสวิชา พ30214            รายวิชาฟุตบอล 4 

ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี  5   ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง          จำนวน 3 หน5วยกิต 

 

ศึกษาและวิเคราะหWการจัดการป[จจัยต>างๆ ท่ีเก่ียวข5องกับกีฬาฟุตบอล เช>น บุคคลากร อุปกรณW สนาม 

และงบประมาณ รวมท้ังเทคโนโลยีและสารสนเทศในกีฬาฟุตบอล การเปZนผู5ฝ̂กสอนฟุตบอลแบบมืออาชีพ การ

เล>นและแข>งขันฟุตบอลข้ันสูง ระเบียบวินัย การแต>งกาย การตรงต>อเวลา ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณ

ฟุตบอล ระบบการเล>นข้ันสูง และรูปแบบการฝ̂กข้ันสูง  

โดยใช5การฝ̂กและดำเนินการต>างๆ เก่ียวกับการเรียนรู5บุคคลากร อุปกรณW สนามงบประมาณ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศในกีฬาฟุตบอล ท้ังในสถานการณWจริงและจำลอง รวมท้ังในและนอกห5องเรียน การเปZนผู5

ฝ̂กสอนฟุตบอลมืออาชีพ กลยุทธW และแทคติกการเล>นและแข>งขัน ฟุตบอลในเกมสถานการณWจริงและจำลองท่ี

ยากและหลากหลาย การปฏิบัติตนอย>างเคร>งครัดตามระเบียบ วินัย การแต>งกาย การตรงต>อเวลา ความ

รับผิดชอบและจรรยาบรรณฟุตบอล ตลอดจนการฝ̂กซ5อมระบบ การเล>นและรูปแบบการฝ̂กแบบต>างๆ ได5

อย>างถูกต5องและชำนาญ 

เห็นคุณค>าและตระหนักในการเล>น แข>งขัน และการฝ̂กฟุตบอล มีบุคลิกภาพและจรรยาบรรณ ของ

ความเปZนนักฟุตบอล และมีเจตคติท่ีดีต>อการนำไปประยุกตWให5เปZนประโยชนWในชีวิตประจำวันและการ เปZน

นักกีฬาฟุตบอลและอาชีพท่ีเก่ียวข5องกับฟุตบอล 

 

ผลการเรียนรู<  

1. เปZนผู5มีบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนในการร>วมทำงานต>างๆ เก่ียวกีฬาฟุตบอลได5อย>าง เหมาะสม 

 2. บอกถึงวิธีการจัดและดำเนินการต>างๆ ภายในทีมฟุตบอลได5  

3. มีความภาคภูมิใจและม่ันใจในอาชีพเก่ียวกับฟุตบอล  

รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู<  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน                                               

พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา ( รายวิชาพ้ืนฐาน )                             ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 6                        

เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง/สัปดาหZ  20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    ภาคเรียนท่ี 2     จำนวน ( 0.5  หน5วยกิต ) 

         

  วิเคราะหWความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคล่ือนไหวในรูปแบบต>าง ๆ ในการเล>นกีฬาบาสเกตบอล โดย

ใช5ความสามารถของตนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม โดยคำนึงถึงผลท่ีเกิดต>อผู5อ่ืนและสังคม แสดงความสามารถในการ

เคล่ือนไหวได5อย>างสร5างสรรคW ออกกำลังกายได5อย>างสม่ำเสมอ อธิบายและปฏิบัติตามกฎ กติกา และนำประยุกตWใช5ใน

ชีวิตประจำวัน พร5อมการแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูและการเล>นด5วยความมีน้ำใจนักกีฬา และนำไปใช5ปฏิบัติ

ทุกโอกาสจนเปZนบุคลิกภาพท่ีดี ร>วมกิจกรรมทางกายและการเล>นกีฬาอย>างมีความสุข ช่ืนชมในคุณค>าและความงาม

ของการกีฬา อีกท้ังสามารถวิเคราะหWบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต>อการสร5างเสริมสุขภาพและการ

ปMองกันโรคในชุมชน วิเคราะหWอิทธิพลของส่ือโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพเพ่ือการบริโภค วิเคราะหWหาสาเหตุและเสนอ

แนวทางการปMองกันการเจ็บปiวยและการตายของคนไทย วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเอง

และครอบครัว มีส>วนร>วมในการส>งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน ตลอดจนวางแผนและปฏิบัติตาม

แผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก มีส>วนร>วมในการปMองกันความเส่ียงต>อการใช5ยา การใช5

สารเสพติดและความรุนแรง เพ่ือสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม วิเคราะหWป[จจัยท่ีมีผลต>อสุขภาพหรือความ

รุนแรงของคนไทยพร5อมเสนอแนวทางการปMองกัน วางแผนและกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร5างเสริมความ

ปลอดภัยในชุมชน ตัดสินใจแก5ป[ญหาในสถานการณWท่ีเส่ียงต>อสุขภาพและความรุนแรง และแสดงวิธีการช>วยฟrsนคืน

ชีพอย>างถูกวิธี 

  โดยใช5กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะหW การแสวงหา การแสดง การ

เพ่ิมพูนความสามารถ การเล>น การร>วมกิจกรรมและนำความรู5ท่ีได5ไปเช่ือมโยงสัมพันธWกับวิชาอ่ืนและนำความรู5ไปใช5

ประโยชนWในการดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การออกกำลังกายและการเลือกเข5า

มาร>วมเล>น การประเมินการเล>นของตนเองและผู5อ่ืน การปฏิบัติ การวางแผน การนำไปใช5ในการเล>นอย>างเปZนระบบ 

การร>วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การกำหนดและการเลือกการบริโภคและอุปโภค การปMองกันตนเองจาก

สาเหตุการเจ็บปiวย การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกายและการพัฒนาการสร5างเสริมสุขภาพและ

สมรรถภาพตามหลักวิทยาศาสตรWการกีฬา 

  เพ่ือให5เห็นคุณค>าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู5สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการ

ทางสุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก5ไขปMองกันป[ญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล>นกีฬา

จนเปZนวิถีชีวิตท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู5 มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ

ความรู5สุขศึกษาและพลศึกษาเปZนเคร่ืองมือในการเรียนรู5วิชาอ่ืนและนำไปใช5ในชีวิตประจำวันอย>างถูกต5องและ

เหมาะสม 
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ตัวช้ีวัด   

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

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

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

พ.4.1 ม.4-6/6 , พ.4.1 ม.4-6/7 

พ.5.1 ม.4-6/1 , พ.3.2 ม.4-6/2 , พ.3.2 ม.4-6/3 , พ.3.2 ม.4-6/4 , พ.4.1 ม.4-6/5 ,  

พ.4.1 ม.4-6/6 , พ.4.1 ม.4-6/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา         รหัสวิชา พ30222              รายวิชา วอลเลยZบอล 6  

ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 6     ภาคเรียนท่ี 2          เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง        จำนวน 3 หน5วยกิต 

ศึกษาและวิเคราะหWความรู5 ทักษะและประสบการณWต>างๆ ในกีฬาวอลเลยWบอล พร5อมวาง แผนการ

เพ่ือการดำเนินการพัฒนาและบูรณาการองคWความรู5เก่ียวกับวอลเลยWบอลท้ังหมดท่ีได5เรียนมาให5 เกิดประโยชนW

ต>อกีฬาวอลเลยWบอล 

โดยใช5การฝ̂กการออกแบบและจัดทำโครงงานกีฬาวอลเลยWบอล ในสถานการณWจริง ท้ังรูปแบบ 

โครงงานเด่ียว โครงงานคู> และกลุ>ม และผ>านการทดสอบสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางการ กีฬา

วอลเลยWบอล 

เห็นคุณค>าและตระหนักถึงการดำเนินงานต>างๆ ในกีฬาวอลเลยWบอล และมีเจตคติท่ีดีต>อ การนำไป

ประยุกตWให5เปZนประโยชนWในชีวิตประจำวันและการเปZนนักกีฬาวอลเลยWบอลและอาชีพท่ีเก่ียวข5อง กับ

วอลเลยWบอล 

 

ผลการเรียนรู< 

1. สามารถออกแบบและดำเนินโครงการกีฬาวอลเลยWบอลได5  

2. มีความภาคภูมิใจและม่ันใจในอาชีพเก่ียวกับกีฬาวอลเลยWบอล  

3. บอกถึงหลักการ ความสำคัญและวิธีการดำเนินงานโครงงานเก่ียวกับกีฬาวอลเลยWบอลได5  

4. มีสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางการกีฬาวอลเลยWบอลท่ีดี 

รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู< 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สุขศึกษาและพลศึกษา          รหัสวิชา พ30216            รายวิชาฟุตบอล 6 

ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี  6   ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง          จำนวน 3 หน5วยกิต 

 

ศึกษาและวิเคราะหWความรู5 ทักษะและประสบการณWต>างๆ ในกีฬาฟุตบอล พร5อมวางแผนการเพ่ือ การ

ดำเนินการพัฒนาและบูรณาการองคWความรู5เก่ียวกับฟุตบอลท้ังหมดท่ีได5เรียนมา ให5เกิดประโยชนWต>อ กีฬา

ฟุตบอล  

 โดยใช5การฝ̂กการออกแบบและจัดทำโครงงานกีฬาฟุตบอล ในสถานการณWจริง ท้ังรูปแบบ โครงงาน

เด่ียว โครงงานคู> และกลุ>ม และผ>านการทดสอบสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางการกีฬา ฟุตบอล  

 เห็นคุณค>าและตระหนักถึงการดำเนินงานต>างๆ ในกีฬาฟุตบอล และมีเจตคติท่ี ดีต>อการ               

นำไป ประยุกตWให5เปZนประโยชนWในชีวิตประจำวันและการเปZนนักกีฬาฟุตบอลและอาชีพท่ีเก่ียวข5องกับฟุตบอล 

 

ผลการเรียนรู<  

1. สามารถออกแบบและดำเนินโครงการกีฬาฟุตบอลได5  

2. บอกถึงหลักการ ความสำคัญ และวิธีการดำเนินงานโครงงานได5  

3. มีสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางการกีฬาฟุตบอลท่ีดี  

4. มีความภาคภูมิใจและม่ันใจในอาชีพเก่ียวกับฟุตบอล  

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู<  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


