วก.07
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา พ21108 ชื่อวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
จำนวน 24 คาบ (20 ชั่วโมง) 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางสาวนิภาพร วงษ์ศิริ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 6 : พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น
หน่วยที่ 7 : ทักษะการป้องกันตนเองจาก
การล่วงละเมิดทางเพศ
หน่วยที่ 8 : อันตรายจากสารเสพติด
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 9 : ชักชวนทำดีหลีกหนีสารเสพติด
หน่วยที่ 10 : การปฐมพยาบาล
หน่วยที่ 11 : เคลื่อนย้ายปลอดภัย
สอบปลายภาค
รวม

คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กำหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท

จำนวนชิ้น

10

- ใบงาน (10)

1

ภายใน 26 พ.ย. 64

10

- ใบงาน (10)

1

ภายใน 3 ธ.ค. 64

10

1

ภายใน 17 ธ.ค. 64

-

20-24 ธ.ค. 64

10

- ใบงาน (10)
ปรนัย (20)
ถูก-ผิด (10)
- ชิ้นงานกลุ่ม (10)

1

ภายใน 8 ม.ค. 65

15

- สอบปฏิบัติ (10)

1

ภายใน 15 มี.ค. 65

5

- สอบปฏิบัติ (10)

1

ภายใน 22 ม.ค. 65

20

อัตนัย (6)
ปรนัย (14)

-

21-25 ก.พ. 65

20

100

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วก.07/64

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่2
รหัสวิชา พ 21109
ชือ่ วิชาพลศึกษา(มวยไทย2) จำนวน 24 คาบ ( 20 ชั่วโมง)
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน 1.นายธีระวัฒน์ หนูขาว หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

คะแนน

หน่วยที่ 1 :กลไกกลกาย2
(10)
แนะนำตนเอง
-ชี้แจงข้อตกลงในการเรียน
- จุดประสงค์การเรียนรู้วิชามวยไทย
- ระเบียบและวิธีการปฏิบัติตัวในการ
เรียนการสอน
- ระเบียบวิธีการวัดและประเมินผล
- ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับมวยไทย
-วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย
-วิธีสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ
หน่วยที่ 2 :เพิม่ พูนskill 2
( 10)
-หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการ
เคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะ
พื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการ
เล่นกีฬามวยไทย
-การเล่นกีฬาไทย ได้แก่กีฬามวยไทย
-การนำความรู้และหลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปประยุกต์กับกีฬามวยไทย
หน่วยที่ 3 :เคลื่อนไหว muythai
( 45 )
การออกกำลังกายด้วยวิธีที่ชอบ เพื่อการ
ออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน นำไปสู่
การเล่นกีฬาประเภททีม โดยการใช้
ความสามารถของตนในการเพิ่ม
ศักยภาพของทีมในการเล่นกีฬาและการ
เล่นโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม โดย
มีการวางแผนกำหนดกิจกรรมการออก

ชิ้นงาน/ภาระงาน

ปีการศึกษา 2564
0.5 หน่วยกิต

กำหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท จำนวนชิ้น
-การทดสอบ
1 ชิ้น
ภายใน วัน/เดือน/ปี
สมรรถาพทางกาย
19 พฤศจิกายน
-สร้างเสริมและ
2564
ปรับปรุงสมรรถภาพ
งานเดี่ยว

-การฝึกทักษะ
1 ชิ้น
พื้นฐานหมัดเท้าเข่า
ศอก งานดี่ยว

ภายใน วัน/เดือน/ปี
22 ธันวาคม
2564

การฝึกทักษะแม่ไม้ 1 ชิน้
มวยไทย 15 แม่ไม้
1.สลับฟันปลา
2.ปักษาแหวกรัง
3.ชวาซัดหอก
4.อิเหนาแทงกริช
5.ยอเขาพระสุเมรุ
6.ตาเถรค้ำฝัก

ภายใน วัน/เดือน/ปี
4 กุมภาพันธ์ 2565

วก.07/64
กำลังกาย วิธีการรุกและป้องกันในการ
เล่นกีฬามวยไทย
-การเล่น การแข่งขันกีฬา และการ
ทำงานเป็นทีมในการนำกีฬามวยไทยมา
ประยุกต์ใช้
-การยอมรับความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา
มวยไทย

(5)

หน่วยที่ 4 :มารยาทกีฬา
-มีมารยาทในการเล่นและดูกฬี าด้วย
ความมีน้ำใจของนักกีฬาซึ่งปฏิบัติตน
ตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่น
ตามชนิดกีฬาที่เลือกและนำแนวคิดทีไ่ ด้
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ
สังคม
การสอบปลายภาค

( 10 )

20

7.มอญยันหลัก
8.ปักลูกทอย
9.จระเข้ฟาดหาง
10.หักงวงไอยรา
11.นาคาบิดหาง
12.วิรุฬหกกลับ
13.ดับชวาลา
14.ขุนยักษ์จบั ลิง
15.หักคอเอราวัณ
และนำมา
ประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมประจำวัน
แบบเดี่ยว
และแบบกลุม่

1 ชิ้น

11 กุมภาพันธ์
2565

-วิเคราะห์การเล่น 1 ชิ้น
กีฬาของเพื่อนในชั้น
เรียน
งานดี่ยว
1 ชิ้น

25 กุมภาพันธ์
2565

ข้อสอบอัตนัย(6 )
ข้อสอบปรนัย(14)

4 มีนาคม 2565

2 ฉบับ

วก.07/64
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา พ21202 ชื่อวิชา พลศึกษา (กระบี่)
จำนวน 24 คาบ (20 ชั่วโมง) 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80: 20
ผู้สอน นายสมชาย ตุณหะชาติ หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : ปฐมนิเทศรายวิชา/ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
- ชี้แจงข้อตกลงในการเรียน
- จุดประสงค์ของการเรียนรู้วิชาพลศึกษา (กระบี่)
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตาม
ผลการทดสอบ
- ประวิติความเป็นมาของพลศึกษา (กระบี)่
- ความเป็นมาของพลศึกษา (กระบี่) ในประเทศ
ไทย
- ประโยชน์ของพลศึกษา (กระบี่)
- สถานที่ อุปกรณ์ และการดูแลรักษา
หน่วยที่ 2 : ทักษะการวาด ควง จ้วง กระบี่
- การเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหว ความคล่องตัว
- การสร้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ไม้กระบี่
- พิธีไหว้ครู
- การถวายบังคมของวิชากระบี่
- การขึ้นพรหมยืน
- การขึ้นพรหมนั่ง
หน่วยที่ 3 : ทักษะ-การรำไม้รำ 8 ไม้
- การรำไม้รำ1.2
- การรำไม้รำ3.4
- การรำไม้รำ5.6
- การรำไม้รำ7.8
- การรำไม้รำ9.10
การสอบปลายภาค

คะแนน
30

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จำนวนชิ้น
ใบงานทดสอบ
1 ชิน้
สมรรถภาพ

กำหนดส่งงาน
ภายใน วัน/เดือน/ปี
19 พฤศจิกายน
2564

(10)
(5)
(5)
(5)
(5)

20
(5)
(5)
(5)
(5)
30
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
20

ทดสอบทักษะ
ปฎิบัติ

3 ชิ้น

ภายใน วัน/เดือน/ปี
22 ธันวาคม
2564

ทดสอบทักษะ
ปฎิบัติ

4 ชิ้น

25 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อสอบอัตนัย (6)
ข้อสอบปรนัย (14)

2 ฉบับ

4 มีนาคม 2565

