แผนการวัดผลประเมิ นผล ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วดั
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาคเรียน = 90 : 10
รายวิ ชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิ ชา พ 33101 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครูผสู้ อน นางสาวสาลีรตั น์ ทองขาว
การวัดผล

ก่อนสอบ
กลางภาค
40
คะแนน

สัปดาห์ที่/
วันที่

1-3

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

พ1.1 เข้า ใจธรรมชาติข องการเจริญ เติบ โตและ
พัฒนาการของมนุษย์

สัดส่วนคะแนน

K

P

A

รวม
คะแนน

5

3

2

10

- ใบงาน ระบบประสาท - ประเมินชิน้ งาน
ระบบสืบพันธุ์ ระบบ - ถาม ตอบ
ต่อมไร้ท่อ

5

3

2

10

- อภิปราย/นาเสนอ
- ผังความคิด

ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดารง
ประสิทธิภาพการทางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ

4–6

พ 2.1 เข้าใจและเห็น คุ ณ ค่ าตนเอง ครอบครัว
เพศศึกษา และมีทกั ษะในการดาเนินชีวติ
ม.4-6/3 เลือกใช้ทกั ษะที่เหมาะสมในการป้ องกัน
ลดความขัด แย้ ง และแก้ ปั ญหาเรื่อ งเพศและ
ครอบครัว
ม.4-6/4 วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้ง
ที่อ าจเกิด ขึ้น ระหว่ า งนั ก เรีย นหรือ เยาวชนใน
ชุมชน และเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหา

ชิ้ นงานที่มอบหมาย

วิ ธีการ/รูปแบบของ
เครือ่ งมือในการวัดผล

-สังเกตพฤติกรรมการ
ทางาน
-ประเมินชิน้ งาน
-ถาม ตอบ

7 - 10

พ 2.1 เข้าใจและเห็น คุ ณ ค่ าตนเอง ครอบครัว
เพศศึกษา และมีทกั ษะในการดาเนินชีวติ
ม.4-6/1 วิเคราะห์อิทธิ พลของครอบครัว เพื่อน สังคม

8

8

4

20

และวัฒ นธรรมที่ มีผลต่ อพฤติ กรรมทางเพศและการ
ดาเนินชีวิต

- ใบงาน การวางแผน
การออกกาลังกายและ
การพัฒนาสุขภาพ

-ประเมินชิน้ งาน

-แบบทดสอบ

-ทดสอบ

ม .4-6/2 วิ เ ค ราะห์ ค่ านิ ย ม ใน เรื่ อ งเพ ศ ต าม
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ

รวมคะแนนก่อนสอบกลางภาค
สอบกลาง
ภาค
10
คะแนน

1. อธิ บ ายกระบวนการสร้ า งเสริม และด ารง
ประสิทธิภาพการทางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ
2. เลือกใช้ทกั ษะที่เหมาะสมในการป้ อ งกัน ลด
ความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรือ่ งเพศและครอบครัว
3. วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน และ
เสนอแนวทางแก้ไขปั ญหา
4. วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม
และวัฒ นธรรมที่มผี ลต่ อ พฤติกรรมทางเพศ และ

40
10

การดาเนินชีวิต

รวมคะแนนสอบกลางภาค

10

หลังสอบ
กลางภาค
40
คะแนน

11 - 13

14 - 16

17-20

พ 4.1 เห็น คุ ณ ค่ า และมีท ัก ษะในการสร้า งเสริม
สุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้ องกันโรค และ
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ม.4-6/1 วิเคราะห์บ ทบาทและความรับ ผิด ชอบ
ของบุค คลที่มตี ่ อการสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้ องกันโรคในชุมชน
ม.4-6/6 ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริม และพั ฒ นา
สุขภาพของบุคคลในชุมชน

พ 4.1 เห็น คุ ณ ค่ า และมีท ัก ษะในการสร้า งเสริม
สุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้ องกันโรค และ
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ม.4-6/3 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิของผูบ้ ริโภค

พ 4.1 เห็น คุ ณ ค่ า และมีท ัก ษะในการสร้า งเสริม
สุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้ องกันโรค และ
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ม.4-6/1 วิเคราะห์บ ทบาทและความรับ ผิด ชอบ
ของบุค คลที่มตี ่ อการสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้ องกันโรคในชุมชน
ม.4-6/6 ส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพของบุคคลในชุมชน

5

3

2

10

- อภิปราย/นาเสนอ
- ผังความคิด

-สังเกตพฤติกรรมการ
ทางาน
-ประเมินชิน้ งาน
-ถาม ตอบ

5

3

2

10

- อภิปราย/นาเสนอ
- ใบงาน
- ผังความคิด

-สังเกตพฤติกรรมการ
ทางาน
-ประเมินชิน้ งาน
-ถาม ตอบ

8

8

4

20

- ใบงาน
- อภิปราย/นาเสนอ
- ทดสอบ

-ประเมินชิน้ งาน
-สังเกตพฤติกรรมการ
ทางาน

รวมคะแนนหลังสอบกลางภาค
รวมคะแนนระหว่างเรียน
สอบปลาย 1. วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุค คลที่มตี ่ อการ
สร้างเสริมสุขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
ภาค
2. ส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน
10
คะแนน 3. ปฏิบตั ติ นตามสิทธิของผูบ้ ริโภค

40
90

รวมคะแนนสอบปลายภาค
รวมคะแนนทัง้ หมด

10
100

10

-แบบทดสอบ

-ทดสอบ

