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คำนำ 

  สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพื ้นฐาน ได ประกาศใช หล ักส ูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกำหนดใหโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตร และโรงเรียนที่มีความพรอมเริ่ม
ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา)  สังกัดเทศบาลตำบลเมืองพาน  ซึ่งเปนโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตร
ไดดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551           
เปนแกนหลักเพื่อกำหนดการจัดทำโครงสรางและสาระหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่นใหสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาครั้งนี้ เปนการสรางหลักสูตรที่อาศัยการมีสวน
รวมของนักเรียน  คณะครู  ผูปกครองและชุมชน ท้ังนี้เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนไปสูการจัดการเรียนรูที่สงผลให
ผูเรียนมีคุณภาพดานความรูและทักษะที่จำเปนในการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู
เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

ในปการศึกษา 2565  นี้ทางกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ไดรวมกันจัดทำหลักสูตรการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา)   ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาพุทธศักราช  2551 เปนแผน แนวทาง หรือขอกำหนดของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๑ 
(บานเกา) ที่จะใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผุเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด มุงสงเสริม
การศึกษาเรียนรู ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ งพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเกง คนดี มีความสุข          
มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ โดยมุงหวังใหมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ และ
สติปญญา อีกทั้งมีความรูและทักษะที่จำเปนสำหรับการดำรงชีวิต  และมีคุณภาพไดมาตรฐานสากลเพื่อการ
แขงขันในยุคปจจุบัน  ดังนั้นหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา) 
พุทธศักราช ๒๕๖5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ จึงประกอบดวยสาระสำคัญของ
หลักสูตรแกนกลาง สอดแทรกสาระความรูที่เกี่ยวของกับชุมชน ทองถิ่น และสาระสำคัญที่สถานศึกษาพัฒนา
เพิ่มเติม  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนรายปในระดับประถมศึกษา  และเปนรายภาคเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน และกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒55๑  

ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนที่ใหความรวมมือและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้
ใหมีความสมบูรณและเหมาะสมตามบริบทตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) ตั ้งแต                    
ปการศึกษา 2565 เปนตนไป 
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วิสัยทัศนหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา)  เปนหลักสูตรที่มุงสงเสริม

สุขภาพ พลานามัย ของผูเรียน ใหมีความสมบูรณแข็งแรง ทั้งดานรางกาย และจิตใจ รวมถึงพัฒนาผูเรียนทุกคน
ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูสู มาตรฐานสากลและเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งรางกาย  ความรูคูคุณธรรม       
มีความเปนผูนำของสังคมมีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลกโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  มีความรูและทักษะ
พื้นฐานสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอการศึกษาในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ไดเต็มตามศักยภาพ  
 
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  

ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังนี ้
  
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี ้
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลด
ปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตองตลอดจนการ
เลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยาง
สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆที่เผชิญได
อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
 ๔. ความสามารถในการใช ทักษะชีว ิต   เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆอยางเหมาะสม      
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การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึง
ประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู  การสื่อสาร การทำงาน  การ
แกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อให
สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

๑.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย 
๒.  ซื่อสัตยสุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔. ใฝเรียนรู 
๕. อยูอยางพอเพียง 
๖.  มุงม่ันในการทำงาน 
๗.  รักความเปนไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ทำไมตองเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 
สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย   ทางจิต  ทางสังคม  และ

ทางปญญาหรือจิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเปนเรื่องสำคัญ  เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุก
คนควรจะไดเรียนรูเรื่องสุขภาพ เพื่อจะไดมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง  มีเจตคติ   คุณธรรมและคานิยมท่ี
เหมาะสม   รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย  อันจะสงผลใหสังคมโดยรวมมีคุณภาพ 

 
เรียนรูอะไรในสุขศึกษาและพลศึกษา 

สุขศึกษาและพลศึกษาเปนการศึกษาดานสุขภาพที่มีเปาหมาย เพื่อการดำรงสุขภาพ การสรางเสริม
สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนใหยั่งยืน 

ส ุขศึกษา   มุ งเนนใหผู เร ียนพัฒนาพฤติกรรมดานความรู  เจตคติ  คุณธรรม  คานิยม  และ             
การปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพควบคูไปดวยกัน  

พลศึกษา   มุงเนนใหผูเรียนใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกมและกีฬา  เปน
เครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ   สังคม   สติปญญา  รวมทั้งสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพและกีฬา  
 สาระที ่เปนกรอบเนื ้อหาหรือขอบขายองคความรู ของกลุ มสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบดวย 

 การเจริญ เต ิบโตและพ ัฒนาการของมนุษย   ผู เร ียนจะไดเร ียนรู เร ื ่องธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย  ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต  ความสัมพันธเชื่อมโยงในการทำงาน
ของระบบตางๆของรางกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อใหเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 

 ชีว ิตและครอบครัว  ผูเรียนจะไดเรียนรูเรื่องคุณคาของตนเองและครอบครัว  การปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณความรูสึกทางเพศ  การสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอื่น สุขปฏิบัติ
ทางเพศ  และทักษะในการดำเนินชีวิต 

 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผูเรียนไดเรียนรูเรื่อง
การเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ   การเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม
อยางหลากหลายทั้งไทยและสากล   การปฏิบัติตามกฎ  กติกา ระเบียบ และขอตกลงในการเขารวมกิจกรรม
ทางกาย   และกีฬา    และความมีน้ำใจนักกีฬา 

 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปองกันโรค ผูเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับหลักและ
วิธีการเลือกบริโภคอาหาร   ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ   การสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  และการ
ปองกันโรคทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ 
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 ความปลอดภัยในช ีว ิต ผูเรียนจะไดเรียนรูเรื ่องการปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ            
ทั้งความเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใชยาและสารเสพติด  รวมถึงแนวทางในการ
สรางเสริมความปลอดภัยในชีวิต 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู  
สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
มาตรฐาน พ ๑.๑   เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
สาระที่  ๒      ชีว ิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ ๒.๑   เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
สาระที่  ๓  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ ๓.๑   เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา 
มาตรฐาน  พ ๓.๒   รักการออกกำลังกาย การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจำอยางสม่ำเสมอ  มี

วินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขัน   และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระที่  ๔      การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑  เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การปองกันโรคและ

การสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
สาระที่  ๕      ความปลอดภัยในชีว ิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ปองกันและหลีกเลี ่ยงปจจัยเสี ่ยง พฤติกรรมเสี ่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา             

สารเสพติด และความรุนแรง 
 
คุณภาพผูเรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปที่  ๓ 

 มีความรู   และเขาใจในเรื ่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย  ปจจัยที ่มีผลตอ                
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธีการสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุมเพ่ือน 

 มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน  การพักผอนนอนหลับ  การรักษาความสะอาดอวัยวะทุกสวนของ
รางกาย  การเลนและการออกกำลังกาย 

 ปองกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจนำไปสูการใชสารเสพติด  การลวงละเมิดทางเพศและรูจัก
ปฏิเสธในเร่ืองท่ีไมเหมาะสม 

 ควบค ุมการ เคล ื ่ อน ไหวของตนเอง ได  ตามพ ัฒนาการ ในแต ละช  ว งอาย ุ   ม ีท ั กษะ                          
การเคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐานและมีสวนรวมในกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  
และเกม  ไดอยางสนุกสนาน  และปลอดภัย 
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 มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร  ของเลน  ของใช  ที่มีผลดีตอสุขภาพ  หลีกเลี่ยงและปองกัน
ตนเองจากอุบัติเหตุได 

 ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมเมื่อมีปญหาทางอารมณ  และปญหาสุขภาพ 

 ปฏิบัติตนตามกฎ  ระเบียบขอตกลง  คำแนะนำ  และขั้นตอนตาง ๆ  และใหความรวมมือกับผูอื่น
ดวยความเต็มใจจนงานประสบความสำเร็จ 

 ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผูอื่นในการเลนเปนกลุม 
 
 

จบชั้นประถมศึกษาปที่  ๖ 

 เขาใจความสัมพันธเชื่อมโยงในการทำงานของระบบตาง ๆ  ของรางกาย  และรูจักดูแลอวัยวะท่ี
สำคัญของระบบนั้น ๆ 

 เขาใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  จิตใจ  อารมณและสังคม  แรงขับทางเพศของชาย
หญิง  เมื่อยางเขาสูวัยแรกรุนและวัยรุน  สามารถปรับตัวและจัดการไดอยางเหมาะสม 

 เขาใจและเห็นคุณคาของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุน  และเปนสุข 

 ภูมิใจและเห็นคุณคาในเพศของตน  ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศไดถูกตองเหมาะสม 

 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ  ความ
รุนแรง  สารเสพติดและการลวงละเมิดทางเพศ 

 มีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานและการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน 

 รูหลักการเคลื่อนไหวและสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมทางกาย  เกม  การละเลนพื้นเมือง  กีฬา
ไทย  กีฬาสากลไดอยางปลอดภัยและสนุกสนาน  มีน้ำใจนักกีฬา  โดยปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิ  และหนาท่ี
ของตนเอง  จนงานสำเร็จลุลวง 

 วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพไดตาม
ความเหมาะสมและความตองการเปนประจำ 

 จัดการกับอารมณ  ความเครียด  และปญหาสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

 มีทักษะในการแสวงหาความรู  ขอมูลขาวสารเพื่อใชสรางเสริมสุขภาพ 
 

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓ 

 เขาใจและเห็นความสำคัญของปจจัยที่สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่มีตอ
สุขภาพและชีวิตในชวงวัยตาง ๆ 

 เขาใจ  ยอมรับ  และสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ  ความรูสึก
ทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน  และตัดสินใจแกปญหาชีวิตดวยวิธีการท่ี
เหมาะสม 

 เลือกกินอาหารที่เหมาะสม  ไดสัดสวน สงผลดีตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย 
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 มีทักษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ  เพื่อน  ครอบครัว  ชุมชนและวัฒนธรรมที่มีตอเจตคติ  
คานิยมเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิต  และสามารถจัดการไดอยางเหมาะสม 

 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ  การใชยา  
สารเสพติด  และความรุนแรง  รูจักสรางเสริมความปลอดภัยใหแกตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน 

 เขารวมกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพ  โดยนำหลักการของทักษะกลไกมาใชไดอยางปลอดภัย  สนุกสนาน  และปฏิบัติเปนประจำ
สม่ำเสมอตามความถนัดและความสนใจ 

 แสดงความตระหนักในความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพ  การปองกันโรค  การดำรงสุขภาพ  
การจัดการกับอารมณและความเครียด  การออกกำลังกายและการเลนกีฬากับการมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 

 สำนึกในคุณคา  ศักยภาพและความเปนตัวของตัวเอง 

 ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  หนาที่ความรับผิดชอบ  เคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น   ใหความรวมมือ
ในการแขงขันกีฬาและการทำงานเปนทีมอยางเปนระบบ  ดวยความมุงมั ่นและมีน้ำใจนักกีฬา จนประสบ
ความสำเร็จตามเปาหมายดวยความชื่นชม และสนุกสนาน 
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ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
มาตรฐาน พ ๑.๑  เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. อธิบายลักษณะและหนาที่      ของ
อวัยวะภายนอก 

 ลักษณะและหนาท่ีของอวัยวะภายนอกท่ีมีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย 
-  ตา หู  คอ  จมูก  ผม มือ  เทา  เล็บ  ผิวหนัง  ฯลฯ 
-  อวัยวะในชองปาก (ปาก ลิ้น  ฟน เหงือก) 

 ๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก           การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก 
-  ตา หู คอ จมูก  ปาก ล้ิน  ฟน  ผม  มือ  เทา เล็บ  
ผิวหนัง ฯลฯ 
- อวัยวะในชองปาก  (ปาก  ลิ้น ฟน  เหงือก) 

ป. ๒ ๑. อธิบายลักษณะ  และหนาท่ีของ
อวัยวะภายใน 

 ลักษณะ และหนาท่ีของอวัยวะภายในท่ีมีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย (สมอง  หัวใจ ตับ  
ไต  ปอด  กระเพาะอาหาร  ลำไส ฯลฯ) 

 ๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน  การดูแลรักษาอวัยวะภายใน 
-  การระมัดระวังการกระแทก 
-  การออกกำลังกาย 
-  การกินอาหาร 

 ๓. อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย  ธรรมชาติของชีวิตมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย 
ป.๓ ๑.    อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโต

ของรางกายมนุษย 
 ลักษณะการเจริญเติบโตของรางกายมนุษย      ท่ีมี
ความแตกตางกันในแตละบุคคล 
-  ลักษณะรูปราง 
-  น้ำหนัก 
-  สวนสูง 

 ๒.  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ตนเองกับเกณฑมาตรฐาน 

 เกณฑมาตรฐานการเจริญเติบโต ของเด็กไทย 

 ๓.   ระบุปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต  ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต 
-  อาหาร   
-  การออกกำลังกาย 
-  การพักผอน 

ป. ๔ ๑. อธิบายการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของรางกายและจิตใจ  ตามวัย   

  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกายและจิตใจ 

ตามวัย (ในชวงอายุ ๙ – ๑๒ ป) 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. อธิบายความสำคัญของกลามเนื้อ 
กระดูกและขอท่ีมีผลตอสุขภาพ  การ

เจริญเติบโตและพัฒนาการ 

  ความสำคัญของกลามเนื้อ  กระดูกและขอ  ท่ีมีผลตอ
สุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

 ๓. อธิบายวิธีดูแลกลามเนื้อ  กระดูก  

และขอ  ใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 

  วิธีดูแลรักษากลามเนื้อ  กระดูกและขอใหทำงานอยาง

มีประสิทธิภาพ 

ป. ๕ ๑.  อธิบายความสำคัญของระบบยอย

อาหาร และระบบขับถายที่มีผลตอ

สุขภาพ  การเจริญเติบโต  และ
พัฒนาการ 

  ความสำคัญของระบบยอยอาหารและระบบขับถายท่ีมี

ผลตอสุขภาพ  การเจริญเติบโต และพัฒนาการ 

 ๒.  อธิบายวิธีดูแลระบบยอยอาหารและ

ระบบขับถายใหทำงานตามปกติ 

   วิธีดูแลรักษาระบบยอยอาหารและระบบขับถายให

ทำงานตามปกติ 

ป.๖ ๑. อธิบายความสำคัญของระบบ
สืบพันธุ  ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบ

หายใจ  ท่ีมีผลตอสุขภาพ  การ

เจริญเติบโตและพัฒนาการ 

  ความสำคัญของระบบสืบพันธุ ระบบไหลเวียนโลหิต  
และระบบหายใจที่มีผลตอสุขภาพ   การเจริญเติบโตและ

พัฒนาการ       

 ๒. อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบ

สืบพันธุ  ระบบไหลเวียนโลหิต    และ

ระบบหายใจใหทำงานตามปกติ 

  วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ   ระบบไหลเวียนโลหิต 

และระบบหายใจใหทำงานตามปกติ 

ม.๑ ๑. อธิบายความสำคัญของระบบ

ประสาท  และระบบตอมไรทอที่มีผลตอ

สุขภาพ  การเจริญเติบโต  และ

พัฒนาการของวัยรุน 

  ความสำคัญของระบบประสาท   และระบบตอมไรทอ

ท่ีมีผลตอสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และพัฒนาการของ

วัยรุน 

 ๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาท  

และระบบตอมไรทอใหทำงานตามปกติ 

  วิธีดูแลรักษาระบบประสาท    และระบบตอมไรทอ ให

ทำงานตามปกติ 

 ๓.  วิเคราะหภาวะการเจริญเติบโตทาง

รางกายของตนเองกับเกณฑมาตรฐาน 

  การวิเคราะหภาวะการเจริญเติบโต   

ตามเกณฑมาตรฐานและปจจัยที่เกี่ยวของ 

 ๔.   แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง

ใหเจริญเติบโตสมวัย 

  แนวทางในการพัฒนาตนเองใหเจริญเติบโตสมวัย 

ม. ๒ ๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย  

จิตใจ  อารมณ  สังคม และสติปญญาใน
วัยรุน 

  การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ  อารมณ สังคม 

และสติปญญาในวัยรุน 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. ระบุปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
เจริญเติบโต และพัฒนาการดานรางกาย 

จิตใจ  อารมณ สังคม และสติปญญา ใน

วัยรุน 

  ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ สังคม  และสติปญญา 

- พันธุกรรม 

-  สิ่งแวดลอม 
-  การอบรมเลี้ยงดู 

ม. ๓ ๑. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

ทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  

และสติปญญา  แตละชวง   ของชีวิต 

  การเปลี่ยนแปลง ดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ สังคม  

และสติปญญาในแตละวัย 

-  วัยทารก 

-  วัยกอนเรียน 

-  วัยเรียน 
-  วัยรุน 

-  วัยผูใหญ 

-  วัยสูงอายุ 

 ๒. วิเคราะหอิทธิพลและความคาดหวัง
ของสังคมตอการเปลี่ยนแปลงของวัยรุน 

  อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลงของวัยรุน 

 

 ๓. วิเคราะห สื่อ  โฆษณา  ท่ีมีอิทธิพล

ตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ

วัยรุน 

  สื่อ โฆษณา  ท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของวัยรุน 

-  โทรทัศน              -  วิทย ุ

-  สื่อสิ่งพิมพ           -  อินเทอรเน็ต    

ม.๔–ม.
๖ 

๑. อธิบายกระบวนการสรางเสริมและ
ดำรงประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบ

อวัยวะตาง ๆ   

  กระบวนการสรางเสริมและดำรงประสิทธิภาพการ
ทำงานของระบบอวัยวะ 

ตาง ๆ  

-  การทำงานของระบบอวัยวะตางๆ   

-  การสรางเสริมและดำรงประสิทธิภาพของอวัยวะตางๆ  

(อาหาร  การออกกำลังกาย  นันทนาการ  การตรวจ

สุขภาพ ฯลฯ) 

 ๒. วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง

และบุคคลในครอบครัว 

  การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลใน

ครอบครัว 
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สาระที่  ๒     ชีว ิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ ๒.๑  เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป. ๑ ๑. ระบุสมาชิกในครอบครัวและความ
รักความผูกพันของสมาชิกที่มีตอกัน 

   สมาชิกในครอบครัว 
   ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว 

 ๒. บอกสิ่งท่ีชื่นชอบ และภาคภูมิใจใน
ตนเอง 

  สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง (จุดเดน จุดดอยของตนเอง) 

 ๓. บอกลักษณะความแตกตางระหวาง
เพศชาย และเพศหญิง 

  ลักษณะความแตกตางของเพศชาย  เพศหญิง 
-  รางกาย 
-  อารมณ 
-  ลักษณะนิสัย 

ป. ๒ ๑. ระบุบทบาทหนาที่ของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัว 

  บทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว 
-  ตนเอง 
-  พอ แม 
-  พี่นอง 
-  ญาติ 

 ๒. บอกความสำคัญของเพ่ือน   ความสำคัญของเพื่อน (เชน พูดคุย ปรึกษา  เลน ฯลฯ) 

 ๓. ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ   พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ 
-  ความเปนสุภาพบุรุษ 
-  ความเปนสุภาพสตรี 

 ๔. อธิบายความภาคภูมิใจในความเปน
เพศหญิง หรือเพศชาย 

  ความภาคภูมิใจในเพศหญิง  หรือเพศชาย 

ป. ๓ ๑. อธิบายความสำคัญ  และความ
แตกตางของครอบครัวท่ีมีตอตนเอง 

  ความสำคัญของครอบครัว  ความแตกตางของแตละ
ครอบครัว 
-  เศรษฐกิจ 
-  สังคม 
-  การศึกษา 

 ๒. อธิบายวิธีสรางสัมพันธภาพใน

ครอบครัวและกลุมเพื่อน 

  วิธีการสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุมเพื่อน 

 ๓. บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู

การลวงละเมิดทางเพศ 

  พฤติกรรมที่นำไปสูการลวงละเมิดทางเพศ (การแตง

กาย  การเท่ียวกลางคืน  การคบเพื่อน  การเสพสารเสพ

ติด ฯลฯ) 



11 
 

ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

    วิธหีลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสูการลวงละเมิดทาง

เพศ (ทักษะปฏิเสธและอ่ืน ๆ ) 

ป. ๔ ๑. อธิบายคุณลักษณะของความเปน

เพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว 

  คุณลักษณะของความเปนเพื่อนและสมาชิกที่ดีของ

ครอบครัว 

 ๒. แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศ

ของตนตามวัฒนธรรมไทย 

  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรม

ไทย 

 ๓. ยกตัวอยางวิธีการปฏิเสธการกระทำ

ที่เปนอันตรายและไมเหมาะสมในเรื่อง

เพศ 

  วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เปนอันตรายและไม

เหมาะสมในเรื่องเพศ 

ป. ๕ ๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ  

และปฏิบัติตนไดเหมาะสม 

   การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การดูแลตนเอง 

   การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย 

 ๒. อธิบายความสำคัญของการมี

ครอบครัวที่อบอุนตามวัฒนธรรมไทย 

  ลักษณะของครอบครัวที่อบอุนตามวัฒนธรรมไทย 

(ครอบครัวขยาย  การนับถือญาติ) 

 ๓. ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค และไม

พึงประสงคในการแกไขปญหาความ

ขัดแยงในครอบครัวและกลุมเพื่อน 

  พฤติกรรมที่พึงประสงคและไมพึงประสงค 

ในการแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัว 

ป. ๖ ๑. อธิบายความสำคัญของการสราง

และรักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 

    ความสำคัญของการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับ

ผูอื่น 

    ปจจัยที่ชวยใหการทำงานกลุมประสบความสำเร็จ 

-  ความสามารถสวนบุคคล 

-  บทบาทหนาท่ีของสมาชิกในกลุม 

-  การยอมรับความคิดเห็น  และความแตกตางระหวาง

บุคคล 

-  ความรับผิดชอบ 

  

 ๒. วิเคราะหพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
นำไปสูการมีเพศสัมพันธ การติดเชื้อเอดส  
และการตั้งครรภกอนวัยอันควร 

  พฤติกรรมเสี่ยงท่ีนำไปสูการมีเพศสัมพันธ  การติดเชื้อ
เอดส  และการต้ังครรภกอนวัย 
อันควร 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม. ๑ ๑. อธิบายวิธีการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกายจิตใจ อารมณ  
และพัฒนาการทางเพศอยางเหมาะสม 

  การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และ
พัฒนาการทางเพศ 
-  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  จิตใจ อารมณ  
และพัฒนาการทางเพศ 
-  การยอมรับและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทาง
รางกาย  จิตใจ อารมณ  และพัฒนาการทางเพศ 
-  การเบี่ยงเบนทางเพศ 

 ๒. แสดงทักษะการปฏิเสธเพ่ือปองกัน
ตนเองจากการถูกลวงละเมิดทางเพศ 

  ทักษะปฏิเสธเพ่ือปองกันการถูกลวงละเมิดทางเพศ 

ม. ๒ ๑. วิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ เจต
คติในเรื่องเพศ 

  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอเจตคติในเรื่องเพศ 
-  ครอบครัว              -  วฒันธรรม 
- เพื่อน                      -  สือ่ 

 ๒. วิเคราะหปญหาและผลกระทบท่ีเกิด
จากการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน 

  ปญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธในวัย
เรียน 

 ๓. อธิบายวิธีปองกันตนเองและ
หลีกเลี่ยงจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  
เอดส  และการตั้งครรภโดยไมพึงประสงค 
 
 
 

    โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
    โรคเอดส 
    การตั้งครรภโดยไมพึงประสงค 

 ๔. อธิบายความสำคัญของความเสมอ

ภาคทางเพศ และวางตัวไดอยางเหมาะสม 

    ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ 

    การวางตัวตอเพศตรงขาม 

    ปญหาทางเพศ 

    แนวทางการแกไขปญหาทางเพศ 

ม.๓ ๑. อธิบายอนามัยแมและเด็ก       การ

วางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนท่ี

เหมาะสม 

  องคประกอบของอนามัยเจริญพันธุ 

-  อนามัยแมและเด็ก 

-  การวางแผนครอบครัว 

 ๒. วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการ

ตั้งครรภ 

  ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตั้งครรภ 

-  แอลกอฮอล 

-  สารเสพติด 

-  บุหรี ่
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ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

-  สภาพแวดลอม 

-  การติดเชื้อ 

-  โรคท่ีเกิดจากภาวะการตั้งครรภ 

 ๓. วิเคราะหสาเหตุ  และเสนอแนวทาง

ปองกัน แกไขความขัดแยงในครอบครัว 

    สาเหตุความขัดแยงในครอบครัว 

    แนวทางปองกัน  แกไขความขัดแยงในครอบครัว 

ม.๔–ม.

๖ 

๑. วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัว  

เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต 

  อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมท่ีมี

ตอพฤติกรรมทางเพศ และการดำเนินชีวิต 

 ๒. วิเคราะหคานิยมในเรื่องเพศ  ตาม

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม อ่ืน ๆ 

    คานิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย และ

วัฒนธรรมอ่ืน ๆ  

 ๓. เลือกใชทักษะท่ีเหมาะสมในการ

ปองกัน  ลดความขัดแยงและแกปญหา

เรื่องเพศและครอบครัว 

  แนวทางในการเลือกใชทักษะตาง ๆ  ในการปองกัน 

ลดความขัดแยง และแกปญหาเรื่องเพศ  และครอบครัว 

-  ทักษะการสื่อสารและสรางสัมพันธภาพ 

-  ทักษะการตอรอง 

-  ทักษะการปฏิเสธ 

-  ทักษะการคิดวิเคราะห 

-  ทักษะการตัดสินใจ  และแกไขปญหา 

                   ฯลฯ 
 ๔. วิเคราะหสาเหตุและผลของความ

ขัดแยงท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางนักเรียน  
หรือเยาวชนในชุมชน  และเสนอแนว
ทางแกไขปญหา 

  ความขัดแยงท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางนักเรียนหรือเยาวชน
ในชุมชน  
-  สาเหตุของความขัดแยง 
-  ผลกระทบท่ีเกิดจากความขัดแยงระหวางนักเรียน หรือ
เยาวชนในชุมชน 
-  แนวทางในการแกปญหาที่อาจเกิดจากความขัดแยงของ
นักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน 
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สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑   เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา 

ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. เคลื่อนไหวรางกายขณะอยูกับที่  

เคลื่อนท่ีและใชอุปกรณประกอบ 

  ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวรางกายในชีวิตประจำวัน 

-  แบบอยูกับที่  เชน นั่ง  ยืน  กมเงย  เอียง  ซาย ขวา  

เคลื่อนไหวขอมือ  ขอเทา  แขน  ขา  

-  แบบเคลื่อนท่ี เชน เดิน  วิ่ง  กระโดด  กลิ้งตัว 
-  แบบใชอุปกรณประกอบ เชน จับ โยน  เตะ  เคาะ 

 ๒. เลนเกมเบ็ดเตล็ดและเขารวม

กิจกรรมทางกายท่ีใชการเคลื่อนไหวตาม

ธรรมชาติ  

  กิจกรรมทางกายที่ใชในการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ 

-  การเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

ป. ๒ ๑. ควบคุมการเคลื่อนไหวรางกาย  

ขณะอยูกับที่  เคลื่อนท่ี และใชอุปกรณ

ประกอบ 

    ลักษณะและวิธีการของการเคลื่อนไหวรางกาย   

แบบอยูกับท่ี  เชน  กระโดด  บิดตัว  ดึง  ผลัก  แบบ

เคลื่อนที่  เชน  กระโดดเขยง  กาวชิดกาว  วิ่งตามทิศทาง
ท่ีกำหนด  และแบบใชอุปกรณประกอบ เชน คีบ  ขวาง  

ตี 

 ๒. เลมเกมเบ็ดเตล็ดและเขารวม

กิจกรรมทางกายท่ีวิธีเลน อาศัยการ
เคลื่อนไหวเบื้องตนท้ังแบบอยูกับที่  

เคลื่อนท่ีและใชอุปกรณประกอบ 

  การเลนเกมเบ็ดเตล็ด  และเขารวมกิจกรรมทางกายท่ี

วิธีเลนอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องตนทั้งแบบอยูกับท่ี  
เคลื่อนที่  และใชอุปกรณประกอบ 

ป. ๓ ๑. ควบคุมการเคลื่อนไหวรางกาย  

ขณะอยูกับที่  เคลื่อนท่ีและใชอุปกรณ

ประกอบอยางมีทิศทาง 

    การเคลื่อนไหวรางกายแบบอยูกับที่  

เชน  ยอยืด  เขยง  พับตัว  เคลื่อนไหวลำตัว  การ

เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนท่ี เชน เดินตอเทา เดินถอย-หลัง  

กระโจน  และแบบใชอุปกรณประกอบโดยมีการบังคับ
ทิศทาง  เชน  ดีด  ขวาง  โยน     และรับ 

    วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวรางกายแบบตางๆ  

อยางมีทิศทาง 

 ๒. เคลื่อนไหวรางกายที่ใชทักษะการ

เคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง     ในการ

เลนเกมเบ็ดเตล็ด 

 

    กิจกรรมทางกายท่ีใชทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับ

ทิศทาง ในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป. ๔ ๑. ควบคุมตนเองเม่ือใชทักษะ           
การเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานไดทั้ง
แบบอยูกับที่  เคลื่อนท่ี  และใชอุปกรณ
ประกอบ 

    การเคลื่อนไหวรางกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยูกับ
ท่ี เชน กระโดดหมุนตัว  กระโดด-เหยียดตัว   แบบเคลื่อนท่ี 
เชน  ซิกแซ็ก วิ่งเปลี่ยนทิศทาง  ควบมา  และแบบใช
อุปกรณประกอบ  เชน  บอล  เชือก 

 ๒. ฝกกายบริหารทามือเปลาประกอบ
จังหวะ 

    กายบริหารทามือเปลาประกอบจังหวะ 

 ๓. เลนเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบ
ผลัด 

   เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลดั 

 ๔.    เลนกีฬาพื้นฐานไดอยางนอย            
๑ ชนิด 

    กีฬาพื้นฐาน เชน แชรบอล  แฮนดบอล  หวงขามตาขาย 

ป. ๕ ๑. จัดรูปแบบการเคลื่อนไหว          
แบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใช
ทักษะการเคลื่อนไหว           ตามแบบที่
กำหนด 
 

    การจัดรปูแบบการเคลื่อนไหวรางกาย แบบผสมผสาน  
และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบอยูกับที่  เคลื่อนที่  
และใชอุปกรณประกอบตามแบบที่กำหนด  เชน การฝกกาย
บริหาร  ยดืหยุนขั้นพ้ืนฐาน  เปนตน 

 ๒. เลมเกมนำไปสูกีฬาท่ีเลือกและ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด 

    เกมนำไปสูกีฬาและกิจกรรมแบบผลัดท่ีมีการตี  เขี่ย   
รับ – สงสิ่งของ  ขวาง  และวิ่ง   

 ๓. ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการ
รับแรง การใชแรงและความสมดุล 

  การเคลื่อนไหวในเรื่องการรบัแรง  การใชแรงและความ
สมดุล 

 ๔. แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายและเลนกีฬา 

   ทักษะกลไกท่ีสงผลตอการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและ
เลนกีฬา 

 ๕. เลนกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภท
บุคคลและประเภททีมไดอยางละ ๑ ชนิด 
 

   การเลนกีฬาไทย  เชน  ตะกรอวง     วิง่ชักธง  และกีฬา
สากล เชน กรีฑาประเภทลู แบดมินตัน  เปตอง  ฟุตบอล  เท
เบิลเทนนสิ  วายน้ำ 

 ๖. อธิบายหลักการ  และเขารวม
กิจกรรมนันทนาการ  อยางนอย           
๑ กิจกรรม 

  หลักการและกิจกรรมนันทนาการ 

ป. ๖ ๑. แสดงทักษะการเคลื่อนไหวรวมกับ

ผูอ่ืนในลักษณะแบบผลัดและแบบ

ผสมผสานไดตามลำดับทั้งแบบอยูกับท่ี  

เคลื่อนท่ี  และใชอุปกรณประกอบ  และ

การเคลื่อนไหวประกอบเพลง 

   การเคลื่อนไหวรวมกับผูอื่นแบบผลดัในลักษณะ

ผสมผสาน ในการรวมกิจกรรมทางกาย เชน  กิจกรรมแบบ

ผลัด  กายบริหารประกอบเพลง  ยืดหยุนข้ันพ้ืนฐานที่ใชทา

ตอเนื่อง  และการตอตัวทางาย ๆ  
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ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. จำแนกหลักการเคลื่อนไหวในเร่ืองการ

รับแรง  การใชแรง  และความสมดุลในการ

เคลื่อนไหวรางกายในการเลนเกม  เลน

กีฬา  และนำผลมาปรับปรุง  เพ่ิมพูนวิธี

ปฏิบัติของตนและผูอื่น 

    การเคลื่อนไหวในเร่ืองการรับแรง  การใชแรง  และความ

สมดลุกับการพฒันาทักษะการเคลื่อนไหว   ในการเลนเกมและ

กีฬา 

 ๓. เลนกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภท

บุคคลและประเภททีมไดอยางละ ๑ ชนิด 

 

    การเลนกีฬาไทย  กีฬาสากล  ประเภทบุคคลและ

ประเภททีม  เชน กรีฑาประเภทลู  และลาน        เปตอง  

วายน้ำ  เทเบิลเทนนิส  วอลเลยบอล  ฟุตบอล  ตะกรอวง 

 ๔. ใชทักษะกลไก  เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมพูน

ความสามารถของตนและผูอ่ืนในการเลน

กีฬา 

    การใชขอมูลดานทักษะกลไกเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมพูน

ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย และเลนกีฬา 

 ๕.  รวมกิจกรรมนันทนาการอยางนอย ๑ 

กิจกรรม แลวนำความรูและหลักการที่ได

ไปใชเปนฐานการศึกษาหาความรูเรื่องอ่ืน 

ๆ 

    การนำความรูและหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช

เปนฐานการศึกษาหาความรู 

ม. ๑ ๑. เพ่ิมพูนความสามารถของตน  ตาม

หลักการเคลื่อนไหวที่ใชทักษะกลไกและ

ทักษะพ้ืนฐานท่ีนำไปสูการพัฒนาทักษะ

การเลนกีฬา 

    หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวท่ีใช

ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานท่ีนำไปสูการพัฒนาทักษะการ

เลนกีฬา 

 ๒. เลนกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภท

บุคคลและทีมโดยใชทักษะพื้นฐานตาม

ชนิดกีฬา  อยางละ ๑ ชนิด 

    การเลนกีฬาไทย  และกีฬาสากลที่เลือก เชน  กรีฑา

ประเภทลูและลาน  บาสเกตบอล  กระบี่    เทเบลิเทนนสิ  

เทนนิส  วายน้ำ   

 ๓. รวมกิจกรรมนันทนาการอยางนอย 

๑ กิจกรรมและนำหลักความรูท่ีไดไป

เชื่อมโยงสัมพันธกับวิชาอ่ืน 

    การนำความรูและหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช

เชื่อมโยงสัมพันธกับวชิาอื่น 

ม. ๒ ๑. นำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะ

กลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเลน

กีฬาจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายมาสรุป

เปนวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง 

  การนำผลการปฏิบัติตนเก่ียวกับทักษะกลไกและทักษะ

การเคลื่อนไหวในการเลนกีฬาจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย

มาสรุปเปนวิธีที่เหมาะสมในบรบิทของตนเองในการเลนกีฬา 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. เลนกีฬาไทยและกีฬาสากล            

ทั้งประเภทบุคคลและทีมไดอยางละ          

๑ ชนิด   

    การเลนกีฬาไทย  กีฬาสากลตามชนดิกีฬาที่เลือก เชน 

กรีฑาประเภทลูและลาน  บาสเกตบอล  กระบี่  เทนนสิ  ตระ

กรอลอดบวง  ฟุตซอล       วายน้ำ    เทควนัโด 

 ๓. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

รูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีสงผลตอการเลน

กีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 

    ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีสงผลตอการ

เลนกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 

 ๔. รวมกิจกรรมนันทนาการอยางนอย 

๑ กิจกรรม และนำความรูและหลักการท่ี

ไดไปปรับใชในชีวิตประจำวันอยางเปน

ระบบ 

    การนำประสบการณจากการรวมกิจกรรมนันทนาการไป

ปรับใชในชีวิตประจำวัน 

ม. ๓ ๑.   เลนกีฬาไทยและกีฬาสากล            

ไดอยางละ ๑ ชนิดโดยใชเทคนิค           

ที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 

    เทคนิคและวธิีการเลน  กีฬาไทยและกีฬาสากลท่ีเลือก  

เชน กรีฑาประเภทลูและลาน  วอลเลยบอล  บาสเกตบอล  

ดาบสองมือ  เทนนิส  ตะกรอขามตาขาย  ฟุตบอล 

 ๒.   นำหลักการ  ความรูและทักษะ ใน

การเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การ

เลนกม  และการเลนกีฬาไปใช         

สรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง      เปน

ระบบ 

   การนำหลักการ  ความรู ทักษะในการเคลื่อนไหว  

กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  การเลนกีฬาไปใชเปนระบบ

สรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง 

 ๓.   รวมกิจกรรมนันทนาการอยางนอย 

๑ กิจกรรมและนำหลักความรูวิธีการไป

ขยายผลการเรียนรูใหกับผูอื่น 

    การจัดกิจกรรมนันทนาการแกผูอ่ืน 

ม.๔–ม.
๖ 

๑. วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ  ในการเลน
กีฬา   
 

    ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตาง 
ๆ ในการเลนกีฬา 
   การวิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
รูปแบบตางๆ  ในการเลนกีฬา   
 

 ๒. ใชความสามารถของตน             
เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม  คำนึงถึงผล          
ที่เกิดตอผูอื่นและสังคม 
 

    การใชความสามารถของตนในการเลนกีฬา  เพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพของทีม  โดยคำนึงถึง ผลท่ีเกิดตอผูอื่นและสังคม 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๓. เลนกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภท
บุคคล / คู  กีฬาประเภททีมไดอยางนอย 
๑ ชนิด   
 

    กีฬาประเภทบุคคล / คู  ประเภททีม  เชน        ฟุต
ซอล  รักบี้ฟุตบอล  ยิมนาสติก  ลีลาศ        ซอฟทบอล  
เทนนิส  เซปกตะกรอ  มวยไทย  กระบี่กระบอง   พลอง  
งาว 

 ๔.  แสดงการเคลือ่นไหวไดอยาง
สรางสรรค 

    การเคลื่อนไหวที่สรางสรรค เชน กิจกรรมเขาจังหวะ  
เชียรลีดเดอร 

 ๕.  เขารวมกิจกรรมนันทนาการนอก
โรงเรียน และนำหลักการแนวคิด     ไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน
และสังคม 

    การนำหลักการและแนวคิดของกิจกรรมนันทนาการ
ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม 

 
 
สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๒   รักการออกกำลังกาย  การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจำอยางสม่ำเสมอ   

มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแขงขัน  และชื่นชม  ใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 

ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. ออกกำลังกาย  และเลนเกม  ตาม
คำแนะนำ  อยางสนุกสนาน 

    การออกกำลังกาย และการเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

 ๒. ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  ขอตกลง
ในการเลนเกมตามคำแนะนำ 

    กฎ  กติกา  ขอตกลงในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

ป.๒ ๑. ออกกำลังกาย และเลนเกม  ไดดวย
ตนเองอยางสนุกสนาน 

    การออกกำลังกาย และเลนเกมเบ็ดเตล็ด 
    ประโยชนของการออกกำลังกายและการเลนเกม 

 ๒. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและขอตกลง
ในการเลนเกมเปนกลุม 

    กฎ กติกา ขอตกลงในการเลนเกมเปนกลุม 

ป. ๓ ๑. เลือกออกกำลังกาย  การละเลน
พื้นเมือง  และเลนเกม       ท่ีเหมาะสม
กับจุดเดน จุดดอย และขอจำกัดของ
ตนเอง 

    แนวทางการเลือกออกกำลังกาย การละเลนพื้นเมือง
และเลนเกมท่ีเหมาะสมกับจุดเดน    จุดดอยและขอจำกัด
ของแตละบุคคล 

 ๒. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและขอตกลง
ของการออกกำลังกาย  การเลนเกม  
การละเลนพื้นเมืองไดดวยตนเอง 

    การออกกำลังกาย  เกม  และการละเลนพื้นเมือง 
    กฎ  กติกาและขอตกลงในการออกกำลังกาย  การ
เลนเกม  และการละเลนพื้นเมือง 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป. ๔ ๑. ออกกำลังกาย  เลนเกม  และกีฬาที่
ตนเองชอบและมีความสามารถในการ
วิเคราะหผลพัฒนาการของตนเองตาม
ตัวอยางและแบบปฏิบัติของผูอื่น 

    การออกกำลังกาย  เลนเกม  ตามความชอบของ
ตนเองและเลนกีฬาพ้ืนฐานรวมกับผูอื่น 
    การวิเคราะหผลพัฒนาการของตนเองในการออก
กำลังกาย  เลนเกมและเลนกีฬา  ตามตัวอยางและแบบ
ปฏิบัติของผูอ่ืน 
    คุณคาของการออกกำลังกาย    เลนเกม  และเลน
กีฬา  ที่มีตอสุขภาพ 

 ๒. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเลนกีฬา
พื้นฐาน  ตามชนิดกีฬาที่เลน 
 

-  การปฏิบัติตามกฎ  กติกา  การเลนกีฬาพื้นฐาน  ตาม
ชนิดกีฬาที่เลน 

ป. ๕ ๑. ออกกำลังกายอยางมีรูปแบบ  เลน
เกมท่ีใชทักษะการคิดและตัดสินใจ   

    หลักการและรูปแบบการออกกำลังกาย 
    การออกกำลังกาย  และการเลนเกม  เชน เกม
เบ็ดเตล็ด  เกมเลียนแบบ  เกมนำ  และการละเลน
พ้ืนเมือง   

 ๒. เลนกีฬาที่ตนเองชอบอยางสม่ำเสมอ  
โดยสรางทางเลือกในวิธีปฏิบัติของตนเอง
อยางหลากหลาย  และมีน้ำใจนักกีฬา 

    การเลนกีฬาไทย  และกีฬาสากลประเภทบุคคลและ
ทีมที่เหมาะสมกับวัยอยางสม่ำเสมอ 
    การสรางทางเลือกในวิธีปฏิบัติในการเลนกีฬาอยาง
หลากหลาย และมีน้ำใจนักกีฬา 

 ๓. ปฏิบัติตามกฎกติกา  การเลนเกม  
กีฬาไทย และกีฬาสากล  ตามชนิดกีฬาท่ี
เลน 

   กฎ  กติกาในการเลนเกม กีฬาไทยและกีฬาสากลตาม
ชนิดกีฬาที่เลน 
    วิธีการรุกและวิธีปองกันในการเลนกีฬาไทยและกีฬา
สากลที่เลน 

 ๔. ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง  ไม
ละเมิดสิทธิผูอ่ืนและยอมรับในความ
แตกตางระหวางบุคคลในการเลนเกม 
และกีฬาไทย  กีฬาสากล 

   สิทธิของตนเองและผูอ่ืนในการเลนเกมและกีฬา 
    ความแตกตางระหวางบุคคลในการเลนเกม และกีฬา 

ป. ๖ ๑. อธิบายประโยชนและหลักการออก
กำลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทาง
กายและการสรางเสริมบุคลิกภาพ 

    ประโยชนและหลักการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  
สมรรถภาพทางกายและการสรางเสริมบุคลิกภาพ 

 ๒. เลนเกมที่ใชทักษะการวางแผน  และ
สามารถเพ่ิมพูนทักษะการออกกำลังกาย
และเคลื่อนไหวอยางเปนระบบ 

    การเลนเกมที่ใชทักษะการวางแผน 
    การเพ่ิมพูนทักษะการออกกำลังกายและการ
เคลื่อนไหวอยางเปนระบบ 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๓. เลนกีฬาที่ตนเองชื่นชอบและ
สามารถประเมินทักษะการเลนของตน
เปนประจำ 

    การเลนกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมท่ีชื่นชอบ 
    การประเมินทักษะการเลนกีฬาของตน 

 ๔. ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ตามชนิด
กีฬาที่เลน  โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
ของตนเองและผูอื่น 

    กฎ  กติกาในการเลนกีฬาไทย  กีฬาสากลตามชนิด
กีฬาที่เลน 

 ๕. จำแนกกลวิธีการรุก  การปองกัน  
และนำไปใชในการเลนกีฬา 

    กลวิธีการรุก  การปองกันในการเลนกีฬา 

 ๖. เลนเกมและกีฬา  ดวยความสามัคคี
และมีน้ำใจนักกีฬา 

    การสรางความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาในการ
เลนเกมและกีฬา 

ม. ๑ ๑. อธิบายความสำคัญของการออก
กำลังกายและเลนกีฬา   จนเปนวิถีชีวิตที่
มีสุขภาพด ี
 
๒. ออกกำลังกายและเลือกเขารวมเลน
กีฬาตามความถนัด  ความสนใจอยางเต็ม
ความสามารถ  พรอมท้ังมีการประเมิน
การเลนของตนและผูอื่น 

    ความสำคัญของการออกกำลังกายและเลนกีฬา  จน
เปนวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
    การออกกำลังกาย เชน กายบริหาร 
แบบตางๆ  เตนแอโรบิก  โยคะ  รำมวยจีน   
    การเลนกีฬาไทย  และกีฬาสากล   
ท้ังประเภทบุคคลและทีม 
    การประเมินการเลนกีฬาของตนเองและผูอื่น 

 ๓. ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และขอตกลง
ตามชนิดกีฬาที่เลือกเลน 

    กฎ  กติกา การเลนเกมและการแขงขันกีฬาท่ีเลือก
เลน 

 ๔. วางแผนการรุกและการปองกันใน
การเลนกีฬาท่ีเลือกและนำไปใชในการ
เลนอยางเปนระบบ 

    รูปแบบ  วิธีการรุกและปองกันในการเลนกีฬาที่เลือก 

 ๕. รวมมือในการเลนกีฬา  และการ
ทำงานเปนทีมอยางสนุกสนาน 

    การเลน การแขงขันกีฬา และการทำงานเปนทีม 

 ๖. วิเคราะหเปรียบเทียบและยอมรับ
ความแตกตางระหวางวิธีการเลนกีฬาของ
ตนเองกับผูอื่น 

   การยอมรับความสามารถและความแตกตางระหวาง
บุคคลในการเลนกีฬา 
 

ม. ๒ ๑. อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทาง
กาย จิตใจ  อารมณ สังคม        และ
สติปญญา  ท่ีเกิดจากการ              ออก
กำลังกาย และเลนกีฬาเปนประจำจนเปน
วิถีชีวิต 

    สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  จิตใจ 
อารมณ สังคม และสติปญญา จากการออกกำลังกายและ
การเลนกีฬาอยางสม่ำเสมอ          จนเปนวิถีชีวิต 
    การสรางวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  โดยการออกกำลังกาย
และเลนกีฬาเปนประจำ 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. เลือกเขารวมกิจกรรม                    
การออกกำลังกาย  เลนกีฬาตาม           
ความถนัดและความสนใจพรอมทั้ง
วิเคราะหความแตกตางระหวางบุคคล 
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง 

    การออกกำลังกายและการเลนกีฬาไทย  กีฬาสากล
ท้ังประเภทบุคคลและประเภททีม 
    การวิเคราะหความแตกตางระหวางบุคคลเพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนาการรวมกิจกรรมการออกกำลังกาย
และเลนกีฬา 

 ๓. มีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และ
ขอตกลงในการเลนกีฬาท่ีเลือก 

    วินัยในการฝก  และการเลนกีฬา  ตามกฎ  กติกา
และขอตกลง 

 ๔. วางแผนการรุกและการปองกันใน
การเลนกีฬาท่ีเลือกและนำไปใช ในการ
เลนอยางเหมาะสมกับทีม 

    รูปแบบ  กลวิธีการรุก  การปองกันในการเลนกีฬา
เปนทีม 
   ประโยชนของการเลนและการทำงาน         เปนทีม 
   หลักการใหความรวมมือในการเลน          การ
แขงขันกีฬาและการทำงานเปนทีม 

 ๕.  นำผลการปฏิบัติในการเลนกีฬามา
สรุปเปนวิธีที่เหมาะสมกับตนเองดวย
ความมุงม่ัน 
  

    การพัฒนาวิธีเลนกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง 
-  การเลือกวิธีเลน 
-  การแกไขขอบกพรอง 
-  การเพ่ิมทักษะ 
    การสรางแรงจูงใจและการสรางความมุงม่ันในการ
เลนและแขงขันกีฬา 

ม. ๓ ๑. มีมารยาทในการเลนและดูกีฬาดวย
ความมีน้ำใจนักกีฬา 

    มารยาทในการเลนและการดูกีฬาดวยความมีน้ำใจ
นักกีฬา 

 ๒. ออกกำลังกายและเลนกีฬาอยาง
สม่ำเสมอและนำแนวคิดหลักการจากการ
เลนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนดวย
ความภาคภูมิใจ 

   การออกำลังกายและการเลนกีฬาประเภทบุคคล และ
ประเภททีม 
    การนำประสบการณ  แนวคิดจากการ   ออกกำลัง
กายและเลนกีฬาไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ๓. ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และ
ขอตกลงในการเลนตามชนิดกีฬาที่เลือก
และนำแนวคิดท่ีไดไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของตนในสังคม 

    กฎ  กติกาและขอตกลงในการเลนกีฬาท่ีเลือกเลน 
    การประยุกตประสบการณการปฏิบัติตามกฎ  กติกา  
ขอตกลงในการเลนกีฬาไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนใน
สังคม 

 ๔. จำแนกกลวิธีการรุก การปองกัน  
และใชในการเลนกีฬาที่เลือกและตัดสินใจ
เลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับทีมไปใชไดตาม
สถานการณของการเลน 

    วิธีการประยุกตใชกลวิธีการรุกและการปองกันในการ
เลนกีฬาไดตามสถานการณของการเลน 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๕. เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของ
ตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกาย และ
การเลนกีฬาเปนประจำ 

  การพัฒนาสุขภาพตนเองท่ีเกิดจากการออกกำลังกาย
และการเลนกีฬาเปนประจำ 

ม. ๔–
ม.๖   

๑. ออกกำลังกายและเลนกีฬา                
ที่เหมาะสมกับตนเองอยางสม่ำเสมอ  
และใชความสามารถของตนเองเพ่ิม
ศักยภาพของทีม  ลดความเปนตัวตน  
คำนึงถึงผลที่เกิดตอสังคม 

    การออกกำลังกายดวยวิธีที่ชอบ   เชน   
ฝกกายบริหารแบบตางๆ  ข่ีจักรยาน   
การออกกำลังกายจากการทำงาน 
ในชีวิตประจำวัน  การรำกระบอง  รำมวยจีน 
    การเลนกีฬาประเภทบุคคล  และประเภททีม 
    การใชความสามารถของตนในการเพิ่มศักยภาพของ
ทีมในการเลนกีฬาและการเลนโดยคำนึงถึงประโยชนตอ
สังคม 
    การวางแผนกำหนดกิจกรรมการออกกำลัง-กายและเลน
กีฬา 

 ๒. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ  กฎ  
กติกา  กลวิธีตางๆ  ในระหวางการเลน  
การแขงขันกีฬากับผูอ่ืนและนำไปสรุป
เปนแนวปฏิบัติและใชในชีวิตประจำวัน
อยางตอเน่ือง 

    สิทธิ  กฎ กติกาการเลนกีฬา 
    กลวิธี  หลักการรุก การปองกันอยางสรางสรรคใน
การเลนและแขงขันกีฬา 
    การนำประสบการณจากการเลนกีฬาไปใชใน
ชีวิตประจำวัน 

 ๓. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู 
การเลนและการแขงขันกีฬา  ดวยความมี
น้ำใจนักกีฬา  และนำไปใชปฏิบัติทุก
โอกาส  จนเปนบุคลิกภาพที่ดี 

    การปฏิบัติตนในเรื่องมารยาทในการดู การเลน  การ
แขงขัน  ความมีน้ำใจนักกีฬา  
    บุคลิกภาพที่ดี 

 ๔. รวมกิจกรรมทางกายและเลนกีฬา
อยางมีความสุข ชื่นชมในคุณคาและความ
งามของการกีฬา 

   ความสุขท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรมทางกาย และ
เลนกีฬา 
    คุณคาและความงามของการกีฬา 
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สาระที่ ๔    การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑    เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การปองกันโรค และการ

สรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ
แหงชาติตามคำแนะนำ 

  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ 

 ๒. บอกอาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง 

  ลักษณะอาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
-  ปวดศีรษะ 
-  ตัวรอน 
-  มีน้ำมูก 
-  ปวดทอง 
-  ผื่นคัน (หนังศีรษะ  ผิวหนัง) 
-  ฟกช้ำ ฯลฯ 

 ๓. ปฏิบัติตนตามคำแนะนำเม่ือมีอาการ
เจ็บปวย 

  วิธีปฏิบัติตนเม่ือมีอาการเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง 

ป. ๒ ๑. บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี   ลักษณะของการมีสุขภาพดี 
-  รางกายแข็งแรง 
-  จิตใจ  ราเริง  แจมใส 
-  มีความสุข 
- มีความปลอดภัย 

 ๒. เลือกกินอาหารที่มีประโยชน   อาหารที่มีประโยชนและไมมีประโยชน 

 ๓. ระบุของใชและของเลนที่มีผลเสียตอ
สุขภาพ 

  ของใชและของเลนที่มีผลเสียตอสุขภาพ 

 ๔. อธิบายอาการและวิธีปองกันการ
เจ็บปวย การบาดเจ็บท่ีอาจเกิดข้ึน 

  อาการและวิธีปองกันการเจ็บปวย 
-  ตาแดง  ทองเสีย  ฯลฯ 
  อาการและวิธีปองกันการบาดเจ็บ 
-  ถูกของมีคม  แมลงสัตวกัดตอย หกลม ฯลฯ 

 ๕. ปฏิบัติตามคำแนะนำเม่ือมีอาการ
เจ็บปวยและบาดเจ็บ 

  วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยและบาดเจ็บ 
 
 
 

ป. ๓ ๑. อธิบายการติดตอและวิธีการปองกัน
การแพรกระจายของโรค 

  การติดตอและวิธีการปองกันการแพรกระจายของโรค 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. จำแนกอาหารหลัก ๕ หมู   อาหารหลัก ๕ หมู 

 ๓. เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ ๕ 
หมู  ในสัดสวนท่ีเหมาะสม 

  การเลือกกินอาหารท่ีเหมาะสม 
-  ความหลากหลายของชนิดอาหารในแตละหมู 
-  สัดสวนและปริมาณของอาหาร (ตามธงโภชนาการ) 

 ๔. แสดงการแปรงฟนใหสะอาดอยาง
ถูกวิธี 

  การแปรงฟนใหสะอาดอยางถูกวิธี (ครอบคลุมบริเวณ
ขอบเหงือกและคอฟน) 

 ๕. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายได
ตามคำแนะนำ 

  การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 
-  วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-  วิธีการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  โดยการออก
กำลังกาย การพักผอน  และกิจกรรมนันทนาการ 

ป. ๔ ๑. อธิบายความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ 

  ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสุขภาพ   
   การจัดสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและ 
เอื้อตอสุขภาพ 

 ๒. อธิบายสภาวะอารมณ  ความรูสึกท่ี
มีผลตอสุขภาพ 

   สภาวะอารมณและความรูสึก  เชนโกรธ  หงุดหงิด  
เครียด  เกลียด  เสียใจ  เศราใจ  วิตกกังวล  กลัว  
กาวราว  อิจฉา  ริษยา  เบ่ือหนาย  ทอแท ดีใจ  ชอบใจ  
รัก ชื่นชม  สนุก   
สุขสบาย  
   ผลที่มีตอสุขภาพ 
ทางบวก :  สดชื่น  ยิ้มแยม  แจมใส   ราเริง ฯลฯ 
ทางลบ :  ปวดศีรษะ  ปวดทอง   
                  เบื่ออาหาร  ออนเพลีย ฯลฯ 

  

 ๓. วิเคราะหขอมูลบนฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อการเลือกบริโภค 

  การวิเคราะหขอมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ
สุขภาพ 

 ๔. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการตรวจสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

ป. ๕ ๑. แสดงพฤติกรรมท่ีเห็นความสำคัญ
ของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหงชาติ 

  ความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหงชาติ 

 ๒. คนหาขอมูลขาวสารเพื่อใชสราง
เสริมสุขภาพ 

  แหลงและวิธีคนหาขอมูลขาวสารทางสุขภาพ 
  การใชขอมูลขาวสารในการสรางเสริมสุขภาพ 
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 ๓. วิเคราะหสื่อโฆษณาในการตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ
อยางมีเหตุผล 

  การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ 
(อาหาร เครื่องสำอาง  ผลิตภัณฑดูแลสุขภาพในชองปาก 
ฯลฯ) 

 ๔. ปฏิบัติตนในการปองกันโรคที่พบ
บอยในชีวิตประจำวัน 

การปฏิบัติตนในการปองกันโรคที่พบบอยใน
ชีวิตประจำวัน 
- ไขหวัด 
- ไขเลือดออก 
-  โรคผิวหนัง 
-  ฟนผุและโรคปริทันต  
         ฯลฯ 

 ๕. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย   

ป. ๖ ๑. แสดงพฤติกรรมในการปองกันและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ 

  ความสำคัญของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ 
  ปญหาของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ 

    การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอ
สุขภาพ 

 ๒. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ระบาดของโรคและเสนอแนวทางการ
ปองกันโรคติดตอสำคัญท่ีพบในประเทศ
ไทย 

  โรคติดตอสำคัญท่ีระบาดในปจจุบัน 
  ผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของโรค 

  การปองกันการระบาดของโรค 

 ๓. แสดงพฤติกรรมท่ีบงบอกถึง   ความ
รับผิดชอบตอสุขภาพของสวนรวม 

 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสุขภาพ
ของสวนรวม 

 ๔. สรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายเพ่ือสุขภาพอยางตอเนื่อง 

 วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การสรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผล
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ม. ๑ ๑. เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย   หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย 

 ๒. วิเคราะหปญหาที่เกิดจากการภาวะ
โภชนาการที่มีผลกระทบตอสุขภาพ 

  ปญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ 
-  ภาวะการขาดสารอาหาร 
-  ภาวะโภชนาการเกิน 

 ๓. ควบคุมน้ำหนักของตนเองใหอยูใน
เกณฑมาตรฐาน 

  เกณฑมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  วิธีการควบคุมน้ำหนักของตนเองใหอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

 ๔. การสรางเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ 

  วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  วิธีสรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ   ทางกายตาม
ผลการทดสอบ 

ม. ๒ ๑. เลือกใชบริการทางสุขภาพอยางมี
เหตุผล 

  การเลือกใชบริการทางสุขภาพ 

 ๒. วิเคราะหผลของการใชเทคโนโลยีที่มี
ตอสุขภาพ 

  ผลกระทบของเทคโนโลยี ท่ีมีตอสุขภาพ 

 ๓. วิเคราะหความเจริญกาวหนา
ทางการแพทยที่มีผลตอสุขภาพ 

  ความเจริญกาวหนาทางการแพทยที่มีผลตอสุขภาพ 

 ๔. วิเคราะหความสัมพันธของภาวะ
สมดุลระหวางสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

  ความสมดุลระหวางสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

 ๕. อธิบายลักษณะอาการเบื้องตนของผู
มีปญหาสุขภาพจิต 

  ความสมดุลระหวางสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

 ๖. เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับ
อารมณและความเครียด 

  วิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณและความเครียด 

 ๗. พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให
เปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

  เกณฑสมรรถภาพทางกาย 
  การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

ม. ๓ ๑. กำหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสม
กับวัยตาง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัด
และคุณคาทางโภชนาการ 

  การกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย         
ตาง ๆ   
    วัยทารก  วัยเด็ก (วัยกอนเรียน วัยเรียน)  วัยรุน  วัย
ผูใหญ  วัยสูงอายุ  โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณคา
ทางโภชนาการ 

 ๒. เสนอแนวทางปองกันโรคท่ีเปน
สาเหตุสำคัญของการเจ็บปวยและการ
ตายของคนไทย 

  โรคที่เปนสาเหตุสำคัญของการเจ็บปวยและการตาย
ของคนไทย   
โรคติดตอ เชน 
-  โรคท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ 
-  โรคเอดส 
-  โรคไขหวัดนก  
      ฯลฯ 
โรคไมติดตอ เชน 



27 
 

ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

-  โรคหัวใจ       
- โรคความดันโลหิตสูง 
-  เบาหวาน 
-  มะเร็ง  
       ฯลฯ 

 ๓. รวบรวมขอมูลและเสนอแนวทาง 
แกไขปญหาสุขภาพในชุมชน 

    ปญหาสุขภาพในชุมชน 
    แนวทางแกไขปญหาสุขภาพในชุมชน 

 ๔. วางแผนและจัดเวลาในการออก
กำลังกาย  การพักผอนและการสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย 

   การวางแผนและจัดเวลาในการ                    ออก
กำลังกาย  การพักผอน และการสรางเสริมสมรรถภาพทาง
กาย 

 ๕. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และ
พัฒนาไดตามความแตกตางระหวางบุคคล 

  การทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบตาง ๆ และการ
พัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

ม.๔– 
ม.๖ 

๑. วิเคราะหบทบาทและความ
รับผิดชอบของบุคคลที่มีตอการสรางเสริม
สุขภาพและการปองกันโรคในชุมชน 

  บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคล           ท่ีมีตอ
การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชน 

 ๒. วิเคราะห อิทธิพลของสื่อโฆษณา
เกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือการเลือกบริโภค 

   อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพ 
   แนวทางการเลือกบริโภคอยางฉลาดและปลอดภัย 

 ๓. ปฏิบัติตนตามสิทธิของผูบริโภค     สิทธิพ้ืนฐานของผูบริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การคุมครองผูบริโภค 

 ๔. วิเคราะหสาเหตุและเสนอแนว
ทางการปองกันการเจ็บปวยและการตาย
ของคนไทย 

    สาเหตุของการเจ็บปวยและการตายของคนไทย เชน โรค
จากการประกอบอาชีพ  โรคทางพันธุกรรม  
    แนวทางการปองกันการเจ็บปวย 

 ๕. วางแผนและปฏิบัติตามแผน        
การพัฒนาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 

  การวางแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว 

 ๖. มีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนา
สุขภาพของบุคคลในชุมชน 

  การมีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพของ
บุคคลในชุมชน 

 ๗. วางแผนและปฏิบัติตามแผน        
การพัฒนาสมรรถภาพกายและ
สมรรถภาพกลไก 

    การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพกลไก 
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และความรุนแรง 

ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป. ๑ ๑. ระบุสิ่งที่ทำใหเกิดอันตราย        ท่ี
บาน โรงเรียน  และการปองกัน 

    สิ่งท่ีทำใหเกิดอันตรายภายในบานและโรงเรียน 
    การปองกันอันตรายภายในบานและโรงเรียน 

 ๒. บอกสาเหตุและการปองกันอันตราย
ที่เกิดจากการเลน 

   อันตรายจากการเลน 
-  สาเหตุที่ทำใหเกิดอันตรายจากการเลน 
-  การปองกันอันตรายจากการเลน 

 ๓. แสดงคำพูดหรือทาทางขอความ
ชวยเหลือจากผูอื่นเม่ือเกิดเหตุรายที่บาน
และโรงเรียน 

  การขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุรายท่ีบานและ
โรงเรียน 
-  บุคคลท่ีควรขอความชวยเหลือ 
-  คำพูดและทาทางการขอความชวยเหลือ 

ป. ๒ ๑. ปฏิบัติตนในการปองกันอุบัติเหตุท่ี
อาจเกิดขึ้นทางน้ำ  และทางบก 

  อุบัติเหตุทางน้ำ  และทางบก 
-  สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ำและทางบก 
-  วิธีการปองกันอุบัติเหตุทางน้ำและทางบก 

 ๒. บอกชื่อยาสามัญประจำบาน  และ
ใชยาตามคำแนะนำ 

  ยาสามัญประจำบาน 
-  ชื่อยาสามัญประจำบาน 
-  การใชยาตามความจำเปนและลักษณะอาการ 

 ๓. ระบุโทษของสารเสพติด  สาร
อันตรายใกลตัวและวิธีการปองกัน 

  สารเสพติดและสารอันตรายใกลตัว 
-  โทษของสารเสพติด  และสารอันตรายใกลตัว 
-  วิธีปองกัน 

 ๔. ปฏิบัติตนตามสัญลักษณและปาย
เตือนของสิ่งของหรือสถานท่ีที่เปน
อันตราย 

  สัญลักษณและปายเตือนของสิ่งของหรือสถานท่ีที่เปน
อันตราย 
-  ความหมายของสัญลักษณและปายเตือน 

 ๕. อธิบายสาเหตุ  อันตราย  วิธีปองกัน
อัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ 

  อัคคีภัย 
-  สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย 
-  อันตรายซ่ึงไดรับจากการเกิดอัคคีภัย 
-  การปองกันอัคคีภัย  และการหนีไฟ 

ป. ๓ ๑. ปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบาน  โรงเรียน  และการ
เดินทาง 

  วิธีปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบาน  
โรงเรียนและการเดินทาง 
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 ๒. แสดงวิธีขอความชวยเหลือจาก
บุคคลและแหลงตาง ๆ  เมื่อเกิดเหตุราย  
หรืออุบัติเหตุ 

  การขอความชวยเหลือจากบุคคลและแหลงตางๆ  เมื่อ
เกิดเหตุรายหรืออุบัติเหตุ 

 ๓. แสดงวิธีปฐมพยาบาล  เมื่อบาดเจ็บ
จากการเลน 

  การบาดเจ็บจากการเลน 
-  ลักษณะของการบาดเจ็บ 
-  วิธีปฐมพยาบาล (บาดเจ็บ   หามเลือด ฯลฯ) 

ป. ๔ ๑. อธิบายความสำคัญของการใชยา
และใชยาอยางถูกวิธี 

    ความสำคัญของการใชยา 
    หลักการใชยา 

 ๒. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อไดรับ
อันตรายจากการใชยาผิด  สารเคมี  แมลง
สัตวกัดตอย  และการบาดเจ็บจากการ
เลนกีฬา 

  วิธีปฐมพยาบาล 
-  การใชยาผิด 
-  สารเคมี 
-  แมลงสัตวกัดตอย 
-  การบาดเจ็บจากการเลนกีฬา 

 ๓. วิเคราะหผลเสียของการสูบบุหร่ี  
และการดื่มสุรา ที่มีตอสุขภาพและการ
ปองกัน 

  ผลเสียของการสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  และการปองกัน 

ป. ๕ ๑. วิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใช
สารเสพติด 

  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชสารเสพติด  (สุรา บุหรี่ 
ยาบา สารระเหย  ฯลฯ) 
-  ครอบครัว  สังคม  เพื่อน 
-  คานิยม  ความเชื่อ 
-  ปญหาสุขภาพ 
-  สื่อ ฯลฯ 

  

 ๒. วิเคราะหผลกระทบของการใชยา 
และสารเสพติด  ท่ีมีผลตอรางกาย  จิตใจ  
อารมณ  สังคม และสติปญญา 

  ผลกระทบของการใชยา และสารเสพติดที่มีตอรางกาย  
จิตใจ  อารมณ  สังคม และสติปญญา 
 

 ๓. ปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจาก
การใชยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

  การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก 
การใชยา 
  การหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

 ๔. วิเคราะหอิทธิพลของสื่อท่ีมีตอ
พฤติกรรมสุขภาพ 

    อิทธิพลของสื่อที่มีตอพฤติกรรม สุขภาพ 
(อินเทอรเน็ต  เกม ฯลฯ) 

 ๕. ปฏิบัติตนเพ่ือปองกันอันตรายจาก
การเลนกีฬา 

    การปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายจากการเลนกีฬา 



30 
 

ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป. ๖ ๑. วิเคราะหผลกระทบจากความรุนแรง
ของภัยธรรมชาติท่ีมีตอรางกาย  จิตใจ  
และสังคม 

  ภัยธรรมชาต ิ
-  ลักษณะของภัยธรรมชาติ 
-  ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีตอ
รางกาย  จิตใจ และสังคม 

 ๒. ระบุวิธีปฏิบัติตน เพ่ือความปลอดภัย
จากธรรมชาติ  

   การปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 

 ๓. วิเคราะหสาเหตุของการติดสารเสพติด 
และชักชวนใหผูอ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

    สาเหตุของการติดสารเสพติด 
    ทักษะการสื่อสารใหผูอื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

ม. ๑ ๑. แสดงวิธีปฐมพยาบาลและ
เคลื่อนยายผูปวยอยางปลอดภัย 

  การปฐมพยาบาลและเคล่ือนยายผูปวยอยางปลอดภัย 
-  เปนลม                -  บาดแผล 
-  ไฟไหม               -  กระดูกหัก 
-  น้ำรอนลวก  ฯลฯ 

 ๒. อธิบายลักษณะอาการของผูติดสาร
เสพติดและการปองกันการติดสารเสพติด 

    ลักษณะของผูติดสารเสพติด 
    อาการของผูติดสารเสพติด 
    การปองกันการติดสารเสพติด 

 ๓. อธิบายความสัมพันธของการใชสาร
เสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหต ุ

  ความสัมพันธของการใชสารเสพติดกับการเกิดโรค  
และอุบัติเหตุ 

 ๔. แสดงวิธีการชักชวนผูอื่นใหลด  ละ  
เลิกสารเสพติด     โดยใชทักษะตาง ๆ  

     ทักษะที่ใชในการชักชวนผูอ่ืนใหลด  ละ  เลิกสาร
เสพติด 
-  ทักษะการคิดวิเคราะห 
-  ทักษะการสื่อสาร 
-  ทักษะการตัดสินใจ 
-  ทักษะการแกปญหา ฯลฯ 

ม. ๒ ๑. ระบุวิธีการ  ปจจัยและแหลงที่
ชวยเหลือ  ฟนฟูผูติดสารเสพติด 

  วิธีการ ปจจัยและแหลงท่ีชวยเหลือ   ฟนฟ ู
ผูติดสารเสพติด 

 ๒. อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยงและสถานการณเสี่ยง 

  การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและ 
สถานการณเสี่ยง 
-  การมั่วสุม       
-  การทะเลาะวิวาท 
-  การเขาไปในแหลงอบายมุข 
-  การแขงจักรยานยนตบนทองถนน   ฯลฯ 
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 ๓. ใชทักษะชีวิตในการปองกันตนเอง
และหลีกเลี่ยงสถานการณคับขันท่ีอาจ
นำไปสูอันตราย 

  ทักษะชีวิตในการปองกันตนเอง (ทักษะปฏิเสธ  ทักษะ
การตอรอง  ฯลฯ)  และหลีกเลี่ยงสถานการณคับขันที่อาจ
นำไปสูอันตราย 

ม. ๓ ๑. วิเคราะหปจจัยเสี่ยง และพฤติกรรม
เสี่ยงท่ีมีผลตอสุขภาพและแนวทาง
ปองกัน 

    ปจจัยเสี่ยง  และพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ 

    แนวทางการปองกันความเสี่ยงตอสุขภาพ 

 ๒. หลีกเลี่ยงการใชความรุนแรงและ
ชักชวนเพ่ือนใหหลีกเลี่ยงการใชความ
รุนแรงในการแกปญหา 

    ปญหาและผลกระทบจากการใชความรุนแรง 
    วิธหีลีกเลี่ยงการใชความรุนแรง 

 ๓. วิเคราะหอิทธิพลของสื่อตอ
พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 

    อิทธิพลของสื่อตอพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 
(คลิปวิดีโอ  การทะเลาะวิวาท  อินเทอรเน็ต  เกม ฯลฯ) 
 

 ๔. วิเคราะหความสัมพันธของการดื่ม
เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลตอสุขภาพและ
การเกิดอุบัติเหตุ 

    ความสมัพันธของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลตอ
สุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 

 ๕. แสดงวิธีการชวยฟนคืนชีพอยางถูก
วิธ ี

   วิธีการชวยฟนคืนชีพ 

ม.๔–ม.
๖ 

๑. มีสวนรวมในการปองกันความเสี่ยง
ตอการใชยา  การใชสารเสพติด  และ
ความรุนแรง  เพ่ือสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว  และสังคม 

    การจัดกิจกรรมปองกันความเสี่ยงตอการใชยา  สาร
เสพติด  และความรุนแรง 

 ๒. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ครอบครอง  การใชและการจำหนายสาร
เสพติด 

    การวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง  
การใชและการจำหนายสารเสพติด  (ตนเอง  ครอบครัว  
เศรษฐกิจ  สังคม) 
    โทษทางกฎหมายที่เกิดจากการครอบครอง  การใช
และการจำหนายสารเสพติด 

 ๓. วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ  
หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอ
แนวทางปองกัน 

    ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพของคนไทยและเสนอแนวทาง
ปองกัน 

 ๔. วางแผน  กำหนดแนวทางลด
อุบัติเหตุ และสรางเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน 
 

  การวางแผน  กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสราง
เสริมความปลอดภัยในชุมชน 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๕. มีสวนรวมในการสรางเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน 

  กิจกรรมการสรางเสริมความปลอดภัย        ในชุมชน 

 ๖. ใชทักษะการตัดสินใจแกปญหาใน
สถานการณที่เสี่ยงตอสุขภาพและความ
รุนแรง   

  ทักษะการตัดสินใจแกปญหาในสถานการณที่เสี่ยงตอ
สุขภาพ 

 ๗. แสดงวิธีการชวยฟนคืนชีพอยางถูก
วิธ ี

 วิธีการชวยฟนคืนชีพอยางถูกวิธ ี
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โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
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โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ 

 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนชั่วโมง หนวยการเรียน ชั้นปที่เรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๔๐ ๑.๐ ประถมศึกษาปที่ ๑ 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๔๐ ๑.๐ ประถมศึกษาปที่ ๒ 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๔๐ ๑.๐ ประถมศึกษาปที่ ๓ 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๘๐ ๒.๐ ประถมศึกษาปที่ ๔ 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๘๐ ๒.๐ ประถมศึกษาปที่ ๕ 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๘๐ ๒.๐ ประถมศึกษาปที่ ๖ 
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โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนชั่วโมง หนวยการเรียน ชั้นปที่เรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๔๐ ๑.๐ มัธยมศึกษาที่ ๑ 
พ ๒๑๑๐๒ พลศึกษา ๑ ๔๐ ๑.๐ มัธยมศึกษาที่ ๑ 
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๔๐ ๑.๐ มัธยมศึกษาที่ ๒ 
พ ๒๒๑๐๒ พลศึกษา ๓ ๔๐ ๑.๐ มัธยมศึกษาที่ ๒ 
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๔๐ ๑.๐ มัธยมศึกษาที่ ๓ 
พ ๒๓๑๐๒ พลศึกษา ๕ ๔๐ ๑.๐ มัธยมศึกษาที่ ๓ 

         
ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนชั่วโมง หนวยการเรียน ชั้นปที่เรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒ ๔๐ ๑.๐ มัธยมศึกษาที่ ๑ 
พ ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๒ ๔๐ ๑.๐ มัธยมศึกษาที่ ๑ 
พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔ ๔๐ ๑.๐ มัธยมศึกษาที่ ๒ 
พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๔ ๔๐ ๑.๐ มัธยมศึกษาที่ ๒ 
พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๖ ๔๐ ๑.๐ มัธยมศึกษาที่ ๓ 
พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๖ ๔๐ ๑.๐ มัธยมศึกษาที่ ๓ 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัด  
และสาระการเรียนรูแกนกลางและสาระการเรียนรูทองถิ่น 

ประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ 

 



37 
 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา   รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 
สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
มาตรฐาน พ ๑.๑  เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
๑.อธิบายลักษณะและ
หนาที่  ของอวัยวะ
ภายนอก 

ลักษณะและหนาที่ของอวัยวะ
ภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการไปตามวัย 
 

-การดูแลตนเอง 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตนตามตัวอยาง 
แบบอยาง 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

ลักษณะและหนาที่ของอวัยวะ
ภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการไปตามวัย 
-  ตา หู  คอ  จมูก  ผม มือ  เทา  เล็บ  
ผิวหนัง  ฯลฯ 
-  อวัยวะในชองปาก (ปาก ลิ้น  ฟน 
เหงือก) 

- 

๒.อธิบายวิธีดูแลรักษา
อวัยวะภายนอก           

การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก 
-  - และอวัยวะในชอง 

การดูแลตนเอง 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตนตามตัวอยาง 
แบบอยาง 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก 
-  ตา หู คอ จมูก  ปาก ลิ้น  ฟน  ผม  
มือ  เทา เล็บ  ผิวหนัง ฯลฯ 
- อวัยวะในชองปาก  (ปาก  ลิ้น ฟน  
เหงือก) 

- 
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สาระที่  ๒     ชีว ิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ ๒.๑  เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
๑.ระบุสมาชิกใน
ครอบครัวและความรัก
ความผูกพันของ
สมาชิกท่ีมีตอกัน 

สมาชิกในครอบครัว 
ความผูกผันในครอบครัว 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
- 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

   สมาชิกในครอบครัว 
   ความรักความผูกพันของสมาชิกใน
ครอบครัว 

- 

๒.บอกสิ่งที่ชื่นชอบ 
และภาคภูมิใจใน
ตนเอง 

ความภาคภูมิใจในตนเอง -การสังเกต 
-การอธิบาย 
- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง (จุดเดน จุดดอยของตนเอง) 

- 

๓.บอกลักษณะความ
แตกตางระหวางเพศ
ชาย และเพศหญิง 

ความแตกตางระหวางเพศชาย 
และหญิง 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  ลักษณะความแตกตางของเพศชาย  
เพศหญิง 
-  รางกาย 
-  อารมณ 
-  ลักษณะนิสัย 

-ลักษณะคนใน
ทองถิ่น 
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สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑   เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.เคลื่อนไหวรางกาย
ขณะอยูกับที่  เคลื่อนที่
และใชอุปกรณ
ประกอบ 

ลักษณะการเคลื่อนไหวรางกาย 
ทาทางการเคลื่อนไหวรางกายใน
ชีวิตประจำวัน 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เคลื่อนไหวในสถานการณที่
กำหนด 
 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  ธรรมชาติของการเคลื่อนไหว
รางกายในชีวิตประจำวัน 
-  แบบอยูกับที่  เชน นั่ง  ยืน  กมเงย  
เอียง  ซาย ขวา  เคลื่อนไหวขอมือ  
ขอเทา  แขน  ขา  
-  แบบเคลื่อนที่ เชน เดิน  วิ่ง  
กระโดด  กลิ้งตัว 
-  แบบใชอุปกรณประกอบ เชน จับ 
โยน  เตะ  เคาะ 

-การเคลื่อนไหว
ในพ้ืนที่ตาม
ทองถิ่น 

๒. เล นเกมเบ ็ดเตล็ด
และเขาร วมกิจกรรม
ท า ง ก า ย ท ี ่ ใ ช  ก า ร
เ ค ล ื ่ อ น ไ ห ว ต า ม
ธรรมชาติ  

เกม กติกา ขอตกลง -การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เคลื่อนไหวในสถานการณที่
กำหนด 
-การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ขอตกลง- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงม่ันในการทำงาน 

  กิจกรรมทางกายที่ใชในการ
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ 
-  การเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

-การเคลื่อนไหว
ในพ้ืนที่ตาม
ทองถิ่น 
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สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.2  รักการออกกำลังกาย  การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจำอยางสม่ำเสมอ   

มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแขงขัน  และชื่นชม  ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.ออกกำลังกาย  และ
เ ล  น เ ก ม   ต า ม
ค ำ แ น ะ น ำ   อ ย  า ง
สนุกสนาน 

การออกกำลังกาย 
เกมเพื่อการออกกำลังกาย 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เคลื่อนไหวในสถานการณที่
กำหนด 
 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    การออกกำลังกาย และการเลน
เกมเบ็ดเตล็ด 

-เกมในทองถิ่น 

๒.ปฏิบัติตนตามกฎ  
กติกา  ขอตกลงในการ
เลนเกมตามคำแนะนำ 

กฎ กติกา ขอตกลงในการเลนเกม -การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ขอตกลง- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงม่ันในการทำงาน 

    กฎ  กติกา  ขอตกลงในการเลน
เกมเบ็ดเตล็ด 

-เกมในทองถิ่น 
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สาระที่ ๔    การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑    เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การปองกันโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
๑.ปฏิบัติตนตามหลัก
สุขบัญญัติแหงชาติตาม
คำแนะนำ 

หลักสุขบัญญัติแหงชาติ -การปฏิบัติตามคำแนะนำที่ดี 
-  

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ
แหงชาติ 

 

๒.บอกอาการเจ็บปวย
ที่เกิดขึ้นกับตนเอง 

การอธิบายอาการเจ็บปวยของ
ตนเอง 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

  ลักษณะอาการเจ็บปวยที่เกิดข้ึนกับ
ตนเอง 
-  ปวดศีรษะ 
-  ตัวรอน 
-  มีน้ำมูก 
-  ปวดทอง 
-  ผื่นคัน (หนังศีรษะ  ผิวหนัง) 
-  ฟกช้ำ ฯลฯ 

- 
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สาระที่ ๕    ความปลอดภัยในชีว ิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใชยา       สารเสพตดิ  และความรุนแรง 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.ระบุสิ ่งที ่ทำใหเกิด
อ ั น ต ร า ย  ท ี ่ บ  า น 
โ รง เร ี ยน   และการ
ปองกัน 

สิ่งที่กอใหเกิดอันตรายที่บาน ที่
โรงเรียน  
การปองกันอันตรายตอตนเอง 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
 
-  

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    สิ่งที่ทำใหเกิดอันตรายภายใน
บานและโรงเรียน 
    การปองกันอันตรายภายในบาน
และโรงเรียน 

สิ่งที่เปน
อันตรายตอ
ตนเองใน
ทองถิ่น 

๒.บอกสาเหตุและการ
ปองกันอันตรายที่เกิด
จากการเลน 

สาเหตุการเกิดอันตราย และการ
ปองกันอันตรายจากการเลน 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

   อันตรายจากการเลน 
-  สาเหตุที่ทำใหเกิดอันตรายจากการ
เลน 
-  การปองกันอันตรายจากการเลน 

- 

๓ . แสดงคำพ ู ดหรื อ
ท  า ท า ง ข อ ค ว า ม
ชวยเหลือจากผูอื่นเมื่อ
เกิดเหตุรายที่บานและ
โรงเรียน 

คำพูด ทาทางเพื่อขอความ
ชวยเหลือ เมื่อเกิดอันตรายกับ
ตนเองรูปแบบตางๆ 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
-การสื่อสาร การแสดงออก 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มีจิตสาธารณะ 

  การขอความชวยเหลือเม่ือเกิด
เหตุรายที่บานและโรงเรียน 
-  บุคคลที่ควรขอความชวยเหลือ 
-  คำพูดและทาทางการขอความ
ชวยเหลือ 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา   รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 
สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
มาตรฐาน พ ๑.๑  เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 

๑ . อ ธ ิ บ า ยล ั กษณะ  
และหนาที่ของอวัยวะ
ภายใน 

ลักษณะ หนาที่ ของอวัยวะ
ภายในรางกาย 

-การดูแลตนเอง 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตนตามตัวอยาง 
แบบอยาง 
-การคนควาความรู 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

 ลักษณะ และหนาที่ของอวัยวะ
ภายในที่มีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการไปตามวัย (สมอง  หัวใจ ตับ  
ไต  ปอด  กระเพาะอาหาร  ลำไส 
ฯลฯ) 

- 

๒.อธิบายวิธีดูแลรักษา
อวัยวะภายใน 

วิธีดูแลอวัยวะภายใน การดูแลตนเอง 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตนตามตัวอยาง 
แบบอยาง 
-การคนควา  

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

 การดูแลรักษาอวัยวะภายใน 
-  การระมัดระวังการกระแทก 
-  การออกกำลังกาย 
-  การกินอาหาร 

- 

๓.อธ ิบายธรรมชาติ
ของชีวิตมนุษย 

ธรรมชาติชีวิตของมนุษย การเกิด
แก เจ็บ ตาย  

การดูแลตนเอง 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตนตามตัวอยาง 
แบบอยาง 
-การคนควา 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มีจิตสาธารณะ 

 ธรรมชาติของชีวิตมนุษยตั้งแตเกิด
จนตาย 
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สาระที่  ๒     ชีว ิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ ๒.๑  เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
๑ . ร ะ บ ุ บ ท บ า ท
หนาที ่ของตนเอง 
แ ล ะ ส ม า ช ิ ก ใ น
ครอบครัว 

บทบาท หนาที่ ของสมาชิกใน
ครอบครัว 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-บทบาทสมมุติ 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  บทบาทหนาที่ของสมาชิกใน
ครอบครัว 
-  ตนเอง 
-  พอ แม 
-  พี่นอง 
-  ญาต ิ

- 

๒.บอกความสำคัญ
ของเพื่อน 

ความสำคัญของเพื่อน -การสังเกต 
-การอธิบาย 
-บทบาทสมมุติ 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  ความสำคัญของเพื่อน (เชน พูดคุย 
ปรึกษา  เลน ฯลฯ) 

- 

๓.ระบุพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับเพศ 

พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ -การสังเกต 
-การอธิบาย 
-บทบาทสมมุติ 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ 
-  ความเปนสุภาพบุรุษ 
-  ความเปนสุภาพสตร ี

- 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
๔ . อ ธ ิ บ า ยคว าม
ภาคภูมิใจในความ
เปนเพศหญิง หรือ
เพศชาย 

ความภูมิใจในเพศสภาพตนเอง -การสังเกต 
-การอธิบาย 
-บทบาทสมมุติ 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มีจิตสาธารณะ 

  ความภาคภูมิใจในเพศหญิง  หรือ
เพศชาย 

 

 
สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑   เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑ . ค ว บ ค ุ ม ก า ร

เคลื่อนไหวรางกาย  

ข ณ ะ อ ย ู  ก ั บ ที่   
เคล ื ่อนท ี ่  และใช

อุปกรณประกอบ 

การควบคุมการเคลื่อนไหว
รางกายตนเอง 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เคลื่อนไหวในสถานการณที่
กำหนด 
 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    ลักษณะและวิธีการของการ

เคลื่อนไหวรางกาย   แบบอยูกับที่  

เชน  กระโดด  บิดตัว  ดึง  ผลัก  แบบ
เคลื่อนที่  เชน  กระโดดเขยง  กาวชิด

กาว  วิ่งตามทิศทางที่กำหนด  และ

แบบใชอุปกรณประกอบ เชน คีบ  
ขวาง  ต ี

-การเคลื่อนไหว
ในพ้ืนที่ตาม
ทองถิ่น 

๒.เลมเกมเบ็ดเตล็ด

แ ล ะ เ ข  า ร  ว ม

กิจกรรมทางกายที่
ว ิธ ีเล น อาศัยการ

เกมเบ็ดเตล็ด  
กติกา ขอตกลงการเลน 
วัสดุ อุปกรณ 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 

  การเลนเกมเบ็ดเตล็ด  และเขารวม

กิจกรรมทางกายที่วิธีเลนอาศัยการ

เคลื่อนไหวเบื้องตนทั้งแบบอยูกับที่  
เคลื่อนที่  และใชอุปกรณประกอบ 

-การเคลื่อนไหว
ในพ้ืนที่ตาม
ทองถิ่น 
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เคลื่อนไหวเบื้องตน

ท ั ้ งแบบอย ู  ก ับที่   
เคล ื ่ อนท ี ่ และใช

อุปกรณประกอบ 

-การปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เคลื่อนไหวในสถานการณที่
กำหนด 
-การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ขอตกลง- 

มุงม่ันในการทำงาน 

 
สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.2  รักการออกกำลังกาย  การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจำอยางสม่ำเสมอ   

มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแขงขัน  และชื่นชม  ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.ออกกำล ังกาย 
และเล นเกม  ได
ด วยตนเองอย าง
สนุกสนาน 

การออกกำลังกายแบบตางๆ -การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เคลื่อนไหวในสถานการณที่
กำหนด 
 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    การออกกำลังกาย และเลนเกม
เบ็ดเตล็ด 
    ประโยชนของการออกกำลังกาย
และการเลนเกม 

-การออกกำลัง
กายในทองถิ่น 

๒.ปฏ ิบ ัต ิตามกฎ  
กติกาและขอตกลง
ในการเลนเกมเปน
กลุม 

เกม ขอตกลง กติกาในการเลน
เกม 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ขอตกลง- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงม่ันในการทำงาน 

    กฎ กติกา ขอตกลงในการเลนเกม
เปนกลุม 

-เกมในทองถิ่น 
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สาระที่ ๔    การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑    เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การปองกันโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.บอกลักษณะของ
การมีสุขภาพดี 

ลักษณะการมีสุขภาพที่ดี -การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การปฏิบัติตามคำแนะนำที่ดี 
-  

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 

  ลักษณะของการมีสุขภาพดี 
-  รางกายแข็งแรง 
-  จิตใจ  ราเริง  แจมใส 
-  มีความสุข 
- มีความปลอดภัย 

 

๒.เลือกกินอาหารที่
มีประโยชน 

อาหารที่มีประโยชน 
อาหารที่ไมมีประโยชน 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
รักความเปนไทย 

  อาหารที่มีประโยชนและไมมี
ประโยชน 

 

๓.ระบุของใชและ
ของเลนที ่มีผลเสีย
ตอสุขภาพ 

ของเลน และของใชที่มีผลเสียตอ
สุขภาพ 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 

  ของใชและของเลนที่มีผลเสียตอ
สุขภาพ 

 

๔.อธ ิบายอาการ
และวิธีปองกันการ
เ จ ็ บ ป  ว ย  ก า ร
บ า ด เ จ ็ บ ท ี ่ อ า จ
เกิดข้ึน 

อาการ และการปองกันการ
เจ็บปวย บาดเจ็บในโรงเรียน ที่
บาน 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-บทบาทสมมุติ 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 

  อาการและวิธีปองกันการเจ็บปวย 
-  ตาแดง  ทองเสีย  ฯลฯ 
  อาการและวิธีปองกันการบาดเจ็บ 
-  ถูกของมีคม  แมลงสัตวกัดตอย       
หกลม ฯลฯ 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

๕.ปฏ ิบ ัต ิตามคำแนะนำเม ื ่อม ีอาการ
เจ็บปวยและบาดเจ็บ 

ขอปฏิบัติเมื่อเจ็บปวย หรือ
บาดเจ็บ เบื้องตน 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
--บทบาทสมมุติ 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

  วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยและ
บาดเจ็บ 
 
 
 

- 

 
สาระที่ ๕    ความปลอดภัยในชีว ิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใชยา       สารเสพตดิ  และความรุนแรง 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.ปฏิบัติตนในการ
ปองกันอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ ้นทางน้ำ  
และทางบก 

การปฏิบัติตนในการปองกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ำ  
และทางบก 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มุงม่ันในการทำงาน 

  อุบัติเหตุทางน้ำ  และทางบก 
-  สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ำและทาง
บก วิธีการปองกันอุบัติเหตุทางน้ำและ
ทางบก 

สิ่งที่เปน
อันตรายตอ
ตนเองใน
ทองถิ่น 

๒.บอกชื่อยาสามัญ
ประจำบาน  และ
ใชยาตามคำแนะนำ 

ยาสามัญประจำบาน  และการ
ใชยาตามคำแนะนำ 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

  ยาสามัญประจำบาน 
-  ชื่อยาสามัญประจำบาน 
-  การใชยาตามความจำเปนและ
ลักษณะอาการ 

- 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๓.ระบุโทษของสาร
เ ส พ ต ิ ด   ส า ร
อ ั นตราย ใกล  ตั ว
และวิธีการปองกัน 

โทษของสารเสพติด   
สารอันตรายใกลตัวและวิธีการ
ปองกัน 

-การสังเกต 
-การอธิบาย  การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
-การสื่อสาร การแสดงออก 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มีจิตสาธารณะ 

  สารเสพติดและสารอันตรายใกลตัว 
-  โทษของสารเสพติด  และสาร
อันตรายใกลตัว 
-  วิธีปองกัน 

 

๔.ปฏ ิบ ัต ิตนตาม
สัญลักษณและปาย
เต ือนของส ิ ่ งของ
หรือสถานที่ที ่เปน
อันตราย 

สัญลักษณและปายเตือนของ
สิ่งของหรือสถานท่ีที่เปน
อันตราย 

การสังเกต 
-การอธิบาย  การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
-การสื่อสาร การแสดงออก 
-บทบาทสมมุติ 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มุงม่ันในการทำงาน 

  สัญลักษณและปายเตือนของ
สิ่งของหรือสถานท่ีที่เปนอันตราย 
-  ความหมายของสัญลักษณและปาย
เตือน 

 

๕.อธ ิบายสาเหตุ   
อ ั น ต ร า ย   ว ิ ธี
ปองกันอัคคีภัยและ
แสดงการหนีไฟ 

สาเหตุ  อันตราย  วิธีปองกัน
อัคคีภัยและการหนีไฟ 

การสังเกต 
-การอธิบาย  การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
-การสื่อสาร การแสดงออก 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มุงม่ันในการทำงาน 

  อัคคีภัย สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย 
-  อันตรายซึ่งไดรับจากการเกิด
อัคคีภัย  การปองกันอัคคีภัย  และการ
หนีไฟ 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา   รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 
สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
มาตรฐาน พ ๑.๑  เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑ .     อ ธ ิ บ า ย
ล ักษณะและการ
เจร ิญเต ิบโตของ
รางกายมนุษย 

ลักษณะและการเจริญเติบโต
ของรางกายมนุษย 

-การดูแลตนเอง 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตนตามตัวอยาง 
แบบอยาง 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

 ลักษณะการเจริญเติบโตของรางกาย
มนุษย      ที่มีความแตกตางกันในแต
ละบุคคล 
-  ลักษณะรูปราง 
-  น้ำหนัก 
-  สวนสูง 

- 

๒.  เปร ียบเท ียบ
การเจร ิญเต ิบโต
ข อ ง ต น เ อ ง กั บ
เกณฑมาตรฐาน 

การเจริญเติบโตของตนเองกับ
เกณฑมาตรฐาน 

-การดูแลตนเอง 
-การอธิบาย 
-การเปรียบเทียบ 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

 เกณฑมาตรฐานการเจริญเติบโต 
ของเด็กไทย 

- 

๓.   ระบุปจจัยที่มี
ผ ล ต  อ ก า ร
เจริญเติบโต 

ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต -การดูแลตนเอง 
-การอธิบาย 
-การสังเกต 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

 ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต 
-  อาหาร   
-  การออกกำลังกาย 
-  การพักผอน 
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สาระที่  ๒     ชีว ิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ ๒.๑  เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑ . อ ธ ิ บ า ย
ความสำคัญ  และ
ความแตกตางของ
ครอบคร ัวท ี ่ม ีตอ
ตนเอง 

ความสำคัญของครอบครัว  
ความแตกตางของแตละ
ครอบครัว 
-  เศรษฐกิจ 
-  สังคม 
-  การศึกษา 
 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-บทบาทสมมุติ 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  ความสำคัญของครอบครัว  ความ
แตกตางของแตละครอบครัว 
-  เศรษฐกิจ 
-  สังคม 
-  การศึกษา 
 

- 

๒.อธิบายวิธ ีสราง

ส ั ม พ ั น ธ ภ า พ ใน

ครอบครัวและกลุม

เพื่อน 

 วิธีการสรางสัมพันธภาพใน

ครอบครัวและกลุมเพื่อน 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-บทบาทสมมุติ 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  วิธีการสรางสัมพันธภาพใน

ครอบครัวและกลุมเพื่อน 

- 
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สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑   เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑ . ค ว บ ค ุ ม ก า ร

เคลื่อนไหวรางกาย  
ข ณ ะ อ ย ู  ก ั บ ที่   

เคล ื ่ อนท ี ่ และใช

อ ุปกรณประกอบ
อยางมีทิศทาง 

การเคลื่อนไหวรางกายแบบอยู

กับที่  
การใชอุปกรณประกอบโดยมี

การบังคับทิศทาง 

วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหว
รางกายแบบตางๆ  อยางมี

ทิศทาง 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เคลื่อนไหวในสถานการณที่
กำหนด 
 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    การเคลื่อนไหวรางกายแบบอยูกับ

ที่ เชน  ยอยืด  เขยง  พับตัว  
เคลื่อนไหวลำตัว  การเคลื่อนไหวแบบ

เคลื่อนที่ เชน เดินตอเทา เดินถอย-

หลัง  กระโจน  และแบบใชอุปกรณ
ประกอบโดยมีการบังคับทิศทาง  เชน  

ดีด  ขวาง  โยน     และรับ 

    วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหว
รางกายแบบตางๆ  อยางมีทิศทาง 

-การเคลื่อนไหว
ในพ้ืนที่ตาม
ทองถิ่น 

๒ . เ ค ล ื ่ อ น ไ ห ว

รางกายที่ใชทักษะ
กา ร เ คล ื ่ อ น ไหว

แบบบังคับทิศทาง     

ใ น ก า ร เ ล  น เ ก ม
เบ็ดเตล็ด 

 

กิจกรรมทางกายที่ใชทักษะการ

เคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง 
ในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เคลื่อนไหวในสถานการณที่
กำหนด 
-การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ขอตกลง- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงม่ันในการทำงาน 

    กิจกรรมทางกายที่ใชทักษะการ

เคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง ในการ
เลนเกมเบ็ดเตล็ด 

-การเคลื่อนไหว
ในพ้ืนที่ตาม
ทองถิ่น 
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สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.2  รักการออกกำลังกาย  การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจำอยางสม่ำเสมอ   

มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแขงขัน  และชื่นชม  ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.เล ือกออกกำลัง
กาย  การละเลน
พื้นเมือง  และเลน
เกม  ท ี ่ เหมาะสม
กับจุดเดน จุดดอย 
และขอจำกัดของ
ตนเอง 

การออกกำลังกาย  
การละเลนพื้นเมืองและเลนเกม
ที่เหมาะสมกับจุดเดน    จุด
ดอยและขอจำกัดของแตละ
บุคคล 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เคลื่อนไหวในสถานการณที่
กำหนด 
 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    แนวทางการเลือกออกกำลังกาย 
การละเลนพื้นเมืองและเลนเกมที่
เหมาะสมกับจุดเดน    จุดดอยและ
ขอจำกัดของแตละบุคคล 

-การละเลนใน
ทองถิ่น 

๒.ปฏ ิบ ัต ิตามกฎ  
กติกาและขอตกลง
ของการออกกำลัง
กาย  การเลนเกม  
การละเลนพื้นเมือง
ไดดวยตนเอง 

การออกกำลังกาย  เกม  และ
การละเลนพื้นเมือง 
กฎ  กติกาและขอตกลงในการ
ออกกำลังกาย  การเลนเกม  
และการละเลนพื้นเมือง 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ขอตกลง- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงม่ันในการทำงาน 

    การออกกำลังกาย  เกม  และ
การละเลนพื้นเมือง 
    กฎ  กติกาและขอตกลงในการ
ออกกำลังกาย  การเลนเกม  และ
การละเลนพื้นเมือง 

-เกมในทองถิ่น 
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สาระที่ ๔    การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑    เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การปองกันโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.อธิบายการติดตอ
และวิธีการปองกัน
การแพร กระจาย
ของโรค 

การติดตอและวิธีการปองกัน
การแพรกระจายของโรค 

-การปฏิบัติตามคำแนะนำที่ดี 
- การเรียนรู  
การอธิบาย 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 

  การติดตอและวิธีการปองกันการ
แพรกระจายของโรค 

 

๒ .จำแนกอาหาร
หลัก ๕ หมู 

อาหารหลัก ๕ หมู -การสังเกต 
-การอธิบาย 

มีวินัย 
ใฝเรียนรู 

  อาหารหลัก ๕ หมู - 

๓.เลือกกินอาหารที่
หลากหลายครบ ๕ 
หมู    ในส ัดส วนที่
เหมาะสม 

การเลือกกินอาหารที่เหมาะสม 
-  ความหลากหลายของชนิด
อาหารในแตละหมู 
-  สัดสวนและปริมาณของ
อาหาร ที่เหมาะสม 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การวิเคราะห สังเคราะห 

มีวินัย 
ใฝเรียนรู 

  การเลือกกินอาหารที่เหมาะสม 
-  ความหลากหลายของชนิดอาหารใน
แตละหมู 
-  สัดสวนและปรมิาณของอาหาร 
(ตามธงโภชนาการ) 

 

๔. แสดงการ
แปรงฟนใหสะอาด
อยางถูกวิธี 

การแปรงฟนสะอาดอยางถูกวิธี  -การสังเกต 
-การอธิบาย 

มีวินัย 
ใฝเรียนรู 

  การแปรงฟนใหสะอาดอยางถูกวิธี 
(ครอบคลุมบริเวณขอบเหงือกและคอ
ฟน) 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๕. สรางเสริม
สมรรถภาพทาง
กายไดตาม
คำแนะนำ 

การสรางเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพ่ือสุขภาพ 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
การสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพ  โดยการออกกำลังกาย 
การพักผอน  และกิจกรรม
นันทนาการ 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามคำแนะนำที่ดี 
 

มีวินัย 
ใฝเรียนรู 

  การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพ 
-  วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-  วิธีการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ  โดยการออกกำลังกาย การ
พักผอน  และกิจกรรมนันทนาการ 

 

 
สาระที่ ๕    ความปลอดภัยในชีว ิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใชยา       สารเสพตดิ  และความรุนแรง 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑ .ปฏ ิบ ัต ิตนเพื่อ
ความปลอดภัยจาก
อ ุบ ัต ิ เหต ุ ในบ าน  
โรงเรียน  และการ
เดินทาง 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุในบาน  โรงเรียน
และการเดินทาง 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
 
-  

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุในบาน  โรงเรียนและการ
เดินทาง 

สิ่งที่เปน
อันตรายตอ
ตนเองใน
ทองถิ่น 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๒.แสดงวิธีขอความ
ช  ว ย เ ห ล ื อ จ า ก
บ ุคคลและแหล ง
ต าง ๆ  เม ื ่ อ เกิด
เ ห ต ุ ร  า ย   ห รื อ
อุบัติเหต ุ

การขอความชวยเหลือจาก
บุคคลและแหลงตางๆ  เมื่อเกิด
เหตุรายหรืออุบัติเหตุ 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

  การขอความชวยเหลือจากบุคคล
และแหลงตางๆ  เมื่อเกิดเหตุรายหรือ
อุบัติเหตุ 

- 

๓ . แสดงว ิ ธ ี ป ฐ ม
พ ย า บ า ล   เ มื่ อ
บาดเจ ็บจากการ
เลน 

การบาดเจ็บจากการเลน 
-  ลักษณะของการบาดเจ็บ 
-  วิธีปฐมพยาบาล (บาดเจ็บ   
หามเลือด ฯลฯ) 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
-การสื่อสาร การแสดงออก 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มีจิตสาธารณะ 

  การบาดเจ็บจากการเลน 
-  ลักษณะของการบาดเจ็บ 
-  วิธีปฐมพยาบาล (บาดเจ็บ   หาม
เลือด ฯลฯ) 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา   รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 

สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
มาตรฐาน พ ๑.๑  เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.อธิบายการ

เจริญเติบโตและ

พัฒนาการของรางกาย
และจิตใจ     ตามวัย   

  การเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของรางกายและ

จิตใจ ตามวัย (ในชวงอายุ ๙ 
– ๑๒ ป) 

-การดูแลตนเอง 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตนตามตัวอยาง 
แบบอยาง 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ

รางกายและจิตใจ ตามวัย (ในชวงอายุ 

๙ – ๑๒ ป) 

- 

๒. อธิบายความ 

สำคัญของกลามเนื้อ 
กระดูกและขอที่มีผล

ตอสุขภาพ  การ

เจริญเติบโตและ
พัฒนาการ 

  ความสำคัญของ

กลามเนื้อ  กระดูกและขอ  
ที่มีผลตอสุขภาพ การ

เจริญเติบโตและพัฒนาการ 

การดูแลตนเอง 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตนตามตัวอยาง 
แบบอยาง 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

  ความสำคัญของกลามเนื้อ  กระดูก

และขอ  ที่มีผลตอสุขภาพ การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ 

- 

๓.อธิบายวิธีดูแล

กลามเนื้อ กระดูก  

และขอ  ใหทำงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

  วิธีดูแลรักษากลามเนื้อ  

กระดูกและขอใหทำงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

การดูแลตนเอง 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตนตามตัวอยาง 
แบบอยาง 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

  วิธีดูแลรักษากลามเนื้อ  กระดูก

และขอใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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สาระที่  ๒     ชีว ิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ ๒.๑  เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.อธิบาย

คุณลักษณะของ

ความเปนเพื่อน

และสมาชิกที่ดีของ

ครอบครัว 

คุณลักษณะของความเปน

เพื่อนและสมาชิกที่ดีของ

ครอบครัว 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-บทบาทสมมุติ 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  คุณลักษณะของความเปนเพื่อน

และสมาชิกที่ดีของครอบครัว 

- 

๒.แสดงพฤติกรรม

ที่เหมาะสมกับเพศ

ของตนตาม

วัฒนธรรมไทย 

พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ

ของตนตามวัฒนธรรมไทย 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-บทบาทสมมุติ 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของ

ตนตามวัฒนธรรมไทย 

- 

๓.ยกตัวอยาง

วิธีการปฏิเสธการ

กระทำที่เปน

อันตรายและไม

เหมาะสมในเรื่อง

เพศ 

การปฏิเสธการกระทำที่เปน

อันตรายและไมเหมาะสมใน

เรื่องเพศ 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-บทบาทสมมุติ 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เปน

อันตรายและไมเหมาะสมในเรื่องเพศ 
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สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑   เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.ควบคุมตนเอง
เมื่อใชทักษะ           
การเคลื่อนไหวใน
ลักษณะผสมผสาน
ไดท้ังแบบอยูกับที่  
เคลื่อนที่  และใช
อุปกรณประกอบ 

การเคลื่อนไหวรางกายแบบ
ผสมผสานทั้งแบบอยูกับที่ 
แบบเคลื่อนที่ และแบบใช
อุปกรณประกอบ   

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เคลื่อนไหวในสถานการณที่
กำหนด 
 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    การเคลื่อนไหวรางกายแบบ
ผสมผสานทั้งแบบอยูกับที่ เชน กระโดด
หมุนตัว  กระโดด-เหยียดตวั   แบบ
เคลื่อนที่ เชน  ซิกแซ็ก วิ่งเปลี่ยน
ทิศทาง  ควบมา  และแบบใชอุปกรณ
ประกอบ  เชน  บอล  เชือก 

-การเคลื่อนไหว
ในพ้ืนที่ตาม
ทองถิ่น 

๒.ฝกกายบริหารทา
มือเปลาประกอบ
จังหวะ 

กายบริหารทามือเปลาประกอบ
จังหวะ 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มุงม่ันในการทำงาน 

    กายบริหารทามือเปลาประกอบจังหวะ -การเคลื่อนไหว
ในพ้ืนที่ตาม
ทองถิ่น 

๓.เลนเกม
เลียนแบบและ
กิจกรรมแบบผลัด 

เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบ
ผลัด 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มุงม่ันในการทำงาน 

   เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลดั  

๔. เลนกีฬาพ้ืนฐาน
ไดอยางนอย            
๑ ชนิด 

กีฬาพื้นฐาน  แชรบอล  
แฮนดบอล            หวงขามตา
ขาย 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มุงม่ันในการทำงาน 

    กีฬาพื้นฐาน เชน แชรบอล  
แฮนดบอล            หวงขามตาขาย 
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สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.2  รักการออกกำลังกาย  การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจำอยางสม่ำเสมอ   

มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแขงขัน  และชื่นชม  ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.ออกกำลังกาย  
เลนเกม  และกีฬา
ที่ตนเองชอบและมี
ความสามารถใน
การวิเคราะหผล
พัฒนาการของ
ตนเองตามตัวอยาง
และแบบปฏิบัติของ
ผูอื่น 

การออกกำลังกาย  เลนเกม  
และเลนกีฬาพ้ืนฐาน 
การวิเคราะหผลพัฒนาการ
ของตนเองในการออกกำลัง
กาย  เลนเกมและเลนกีฬา  
ตามตัวอยางและแบบปฏิบัติ
ของผูอื่น 
คุณคาของการออกกำลังกาย    
เลนเกม  และเลนกีฬา  ที่มีตอ
สุขภาพ 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เคลื่อนไหวในสถานการณที่
กำหนด 
-การวิเคราะห สังเคราะห 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    การออกกำลังกาย  เลนเกม  ตาม
ความชอบของตนเองและเลนกีฬา
พื้นฐานรวมกับผูอื่น 
    การวิเคราะหผลพัฒนาการของ
ตนเองในการออกกำลังกาย  เลนเกม
และเลนกีฬา  ตามตัวอยางและแบบ
ปฏิบัติของผูอื่น 
    คุณคาของการออกกำลังกาย    
เลนเกม  และเลนกีฬา  ที่มีตอสุขภาพ 

-กีฬาในทองถิ่น 

๒.ปฏิบัติตามกฎ  
กติกาการเลนกีฬา
พื้นฐาน  ตามชนิด
กีฬาที่เลน 
 

-  การปฏิบัติตามกฎ  กติกา  
การเลนกีฬาพื้นฐาน  ตาม
ชนิดกีฬาที่เลน 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ขอตกลง- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงม่ันในการทำงาน 

-  การปฏิบัติตามกฎ  กติกา  การเลน
กีฬาพื้นฐาน  ตามชนิดกีฬาท่ีเลน 

-เกมในทองถิ่น 
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สาระที่ ๔    การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑    เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การปองกันโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.อธิบาย
ความสัมพันธ
ระหวางสิ่งแวดลอม
กับสุขภาพ 

ความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ   
การจัดสิ่งแวดลอมที่ถูก
สุขลักษณะและ 
เอื้อตอสุขภาพ 

-การปฏิบัติตามคำแนะนำที่ดี 
- การสังเกต 
-การอธิบาย 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 

  ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม
กับสุขภาพ   
   การจัดสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะ
และเอ้ือตอสุขภาพ 

 

๒.อธิบายสภาวะ
อารมณ  ความรูสึก
ที่มีผลตอสุขภาพ 

สภาวะอารมณและความรูสึก   
ผลที่มีตอสุขภาพทางบวก 
ทางลบ  

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มุงม่ันในการทำงาน 

   สภาวะอารมณและความรูสึก  
เชนโกรธ  หงุดหงิด  เครียด  เกลียด  
เสียใจ  เศราใจ  วิตกกังวล  กลัว  
กาวราว  อิจฉา  ริษยา  เบื่อหนาย  
ทอแท ดีใจ  ชอบใจ  รัก ชื่นชม  สนุก  
สุขสบาย  
   ผลที่มีตอสุขภาพ 
ทางบวก :  สดชื่น  ยิ้มแยม  แจมใส   
ราเริง ฯลฯ 
ทางลบ :  ปวดศีรษะ  ปวดทอง เบื่อ
อาหาร  ออนเพลีย ฯลฯ 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๓.วิเคราะหขอมูลบน
ฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ 
เพื่อการเลือกบริโภค 

ขอมูลบนฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มุงม่ันในการทำงาน 

  การวิเคราะหขอมูลบนฉลากอาหาร
และผลิตภัณฑสุขภาพ 

 

๔.ทดสอบและ
ปรับปรุง
สมรรถภาพทาง
กายตามผลการ
ตรวจสอบ
สมรรถภาพทาง
กาย 

สมรรถภาพทางกาย 
การปรับปรุงสมรรถภาพทาง
กายตามผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห 
-การปฏิบัติ 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มุงม่ันในการทำงาน 

 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย
ตามผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
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สาระที่ ๕    ความปลอดภัยในชีว ิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใชยา       สารเสพตดิ  และความรุนแรง 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.อธิบาย
ความสำคัญของ
การใชยาและใชยา
อยางถูกวิธี 

ความสำคัญของการใชยา 
หลักการใชยา 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 

    ความสำคัญของการใชยา 
    หลักการใชยา 

สิ่งที่เปนอันตราย
ตอตนเองใน
ทองถิ่น 

๒.แสดงวิธีปฐม
พยาบาลเมื่อไดรับ
อันตรายจากการใช
ยาผิด  สารเคมี  
แมลงสัตวกัดตอย  
และการบาดเจ็บ
จากการเลนกีฬา 

วิธีปฐมพยาบาล 
-  การใชยาผิด 
-  สารเคมี 
-  แมลงสัตวกัดตอย 
-  การบาดเจ็บจากการเลน
กีฬา 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มีจิตสาธารณะ 

  วิธีปฐมพยาบาล 
-  การใชยาผิด 
-  สารเคมี 
-  แมลงสัตวกัดตอย 
-  การบาดเจ็บจากการเลนกีฬา 

-สัตวอันตรายใน
ทองถิ่น 

๓.วิเคราะหผลเสีย
ของการสูบบุหรี่  
และการดื่มสุรา ที่มี
ตอสุขภาพและการ
ปองกัน 

ผลเสียของการสูบบุหรี่  การ
ดื่มสุรา  และการปองกัน 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
-การสื่อสาร การแสดงออก 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มีจิตสาธารณะ 
อยูอยางพอเพียง 

  ผลเสียของการสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  
และการปองกัน 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา   รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 
สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
มาตรฐาน พ ๑.๑  เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.  อธิบาย
ความสำคัญของ

ระบบยอยอาหาร 

และระบบขับถายที่
มีผลตอสุขภาพ  

การเจริญเติบโต  

และพัฒนาการ 

ระบบยอยอาหาร 
ระบบขับถาย 

ผลตอสุขภาพ  การ

เจริญเติบโต และพัฒนาการ 

-การดูแลตนเอง 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตนตามตัวอยาง 
แบบอยาง 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
อยูอยางพอเพียง 

  ความสำคัญของระบบยอยอาหาร
และระบบขับถายที่มีผลตอสุขภาพ  

การเจริญเติบโต และพัฒนาการ 

- 

๒.  อธิบายวิธีดูแล
ระบบยอยอาหาร

และระบบขับถาย

ใหทำงานตามปกติ 

ดูแลรักษาระบบยอยอาหาร
และระบบขับถายใหทำงาน

ตามปกติ 

การดูแลตนเอง 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตนตามตัวอยาง 
แบบอยาง 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

   วิธีดูแลรักษาระบบยอยอาหารและ
ระบบขับถายใหทำงานตามปกติ 

- 
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สาระที่  ๒     ชีว ิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ ๒.๑  เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.อธิบายการ

เปลี่ยนแปลงทาง

เพศ  และปฏิบัติตน

ไดเหมาะสม 

การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การ

ดูแลตนเอง 

การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศ

ตามวัฒนธรรมไทย 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-บทบาทสมมุติ 
-การวิเคราะห 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

   การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การดูแล

ตนเอง 

   การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตาม

วัฒนธรรมไทย 

- 

๒.อธิบาย

ความสำคัญของ

การมีครอบครัวที่

อบอุนตาม

วัฒนธรรมไทย 

ลักษณะของครอบครัวที่

อบอุนตามวัฒนธรรมไทย 

(ครอบครัวขยาย  การนับถือ

ญาติ) 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-บทบาทสมมุติ 
-การวิเคราะห 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  ลักษณะของครอบครัวที่อบอุนตาม

วัฒนธรรมไทย (ครอบครัวขยาย  การ

นับถือญาติ) 

- 

๓.ระบุพฤติกรรมที่

พึงประสงค และไม

พึงประสงคในการ

แกไขปญหาความ

ขัดแยงในครอบครัว

และกลุมเพื่อน 

พฤติกรรมที่พึงประสงคและ

ไมพึงประสงคในการแกไข

ปญหาความขัดแยงใน

ครอบครัว 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-บทบาทสมมุติ 
-การวิเคราะห 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  พฤติกรรมที่พึงประสงคและไมพึง

ประสงค 

ในการแกไขปญหาความขัดแยงใน

ครอบครัว 
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สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑   เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.จัดรูปแบบการ
เคลื่อนไหว          
แบบผสมผสาน 
และควบคุมตนเอง
เมื่อใชทักษะการ
เคลื่อนไหว           
ตามแบบที่กำหนด 
 

    การจัดรปูแบบการ
เคลื่อนไหวรางกาย แบบ
ผสมผสาน  และการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายทั้งแบบอยูกับ
ที่  เคลื่อนที่  และใชอุปกรณ
ประกอบตามแบบที่กำหนด  
เชน การฝกกายบริหาร  
ยืดหยุนขั้นพื้นฐาน  เปนตน 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เคลื่อนไหวในสถานการณที่
กำหนด 
 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    การจัดรปูแบบการเคลื่อนไหว
รางกาย แบบผสมผสาน  และการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายทั้งแบบอยูกับที่  
เคลื่อนที่  และใชอุปกรณประกอบตาม
แบบที่กำหนด  เชน การฝกกายบริหาร  
ยืดหยุนขั้นพื้นฐาน  เปนตน 

-การเคลื่อนไหว
ในพ้ืนที่ตาม
ทองถิ่น 

๒.เลมเกมนำไปสู
กีฬาที่เลือกและ
กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวแบบ
ผลัด 

    เกมนำไปสูกีฬาและ
กิจกรรมแบบผลัดที่มีการตี  
เขี่ย   รับ – สงสิ่งของ  ขวาง  
และวิ่ง   

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เคลื่อนไหวในสถานการณที่
กำหนด 
-การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ขอตกลง- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงม่ันในการทำงาน 

    เกมนำไปสูกีฬาและกิจกรรมแบบ
ผลัดที่มีการตี  เขี่ย   รบั – สงสิง่ของ  
ขวาง  และวิ่ง   

-การเคลื่อนไหว
ในพ้ืนที่ตาม
ทองถิ่น 

 



67 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๓.ควบคุมการ
เคลื่อนไหวในเรื่อง
การรับแรง การใช
แรงและความ
สมดุล 

  การเคลื่อนไหวในเรื่องการ
รับแรง  การใชแรงและความ
สมดุล 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เคลื่อนไหวในสถานการณที่
กำหนด 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงม่ันในการทำงาน 

  การเคลื่อนไหวในเรื่องการรบัแรง  
การใชแรงและความสมดุล 

 

๔.แสดงทักษะกลไก
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายและ
เลนกีฬา 

   ทักษะกลไกที่สงผลตอการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเลน
กีฬา 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เคลื่อนไหวในสถานการณที่
กำหนด 
-การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ขอตกลง- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงม่ันในการทำงาน 

   ทักษะกลไกที่สงผลตอการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายและเลนกีฬา 

 

๕.เลนกีฬาไทย 
และกีฬาสากล
ประเภทบุคคลและ
ประเภททีมไดอยาง
ละ ๑ ชนิด 
 

   การเลนกีฬาไทย  เชน  
ตะกรอวง     วิง่ชักธง  และกีฬา
สากล เชน กรีฑาประเภทลู 
แบดมินตัน  เปตอง  ฟุตบอล  
เทเบิลเทนนิส  วายน้ำ 
 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เคลื่อนไหวในสถานการณที่
กำหนด 
-การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ขอตกลง- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มวีินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงม่ันในการทำงาน 

   การเลนกีฬาไทย  เชน  ตะกรอวง     
วิ่งชักธง  และกีฬาสากล เชน กรีฑา
ประเภทลู แบดมินตัน  เปตอง  ฟุตบอล  
เทเบิลเทนนิส  วายน้ำ 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๖.อธิบายหลักการ  
และเขารวม
กิจกรรม
นันทนาการ  อยาง
นอย  ๑ กิจกรรม 

 

  หลักการและกิจกรรม

นันทนาการ 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เคลื่อนไหวในสถานการณที่
กำหนด 
-การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ขอตกลง- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงม่ันในการทำงาน 

  หลักการและกิจกรรมนนัทนาการ  

 
สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.2  รักการออกกำลังกาย  การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจำอยางสม่ำเสมอ   

มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแขงขัน  และชื่นชม  ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.ออกกำลังกายอยางมี
รูปแบบ  เลนเกมท่ีใช
ทักษะการคิดและ
ตัดสินใจ   

หลักการและรูปแบบการ
ออกกำลังกาย 
การออกกำลังกาย  และการ
เลนเกม  และการละเลน
พื้นเมือง   

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
- 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    หลักการและรูปแบบการออก
กำลังกาย 
    การออกกำลังกาย  และการเลน
เกม  เชน เกมเบ็ดเตล็ด  เกม
เลียนแบบ  เกมนำ  และการละเลน
พื้นเมือง   

-เกมในทองถิ่น 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๒.เลนกีฬาที่ตนเองชอบ
อยางสม่ำเสมอ  โดย
สรางทางเลือกในวิธี
ปฏิบัติของตนเองอยาง
หลากหลาย  และมีน้ำใจ
นักกีฬา 

การเลนกีฬาไทย  และกีฬา
สากลประเภทบุคคลและทีม
ที่เหมาะสมกับวัยอยาง
สม่ำเสมอ 
ทางเลือกในวิธีปฏิบัติในการ
เลนกีฬาอยางหลากหลาย 
และมีน้ำใจนักกีฬา 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ขอตกลง- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงม่ันในการทำงาน 

    การเลนกีฬาไทย  และกีฬาสากล
ประเภทบุคคลและทีมที่เหมาะสมกับ
วัยอยางสม่ำเสมอ 
    การสรางทางเลือกในวิธีปฏิบัติใน
การเลนกีฬาอยางหลากหลาย และมี
น้ำใจนักกีฬา 

-เกมในทองถิ่น 

๓.ปฏิบัติตามกฎกติกา  
การเลนเกม  กีฬาไทย 
และกีฬาสากล  ตาม
ชนิดกีฬาที่เลน 

กฎ  กติกาในการเลนเกม 
กีฬาไทยและกีฬาสากลตาม
ชนิดกีฬาที่เลน 
วิธีการรุกและวิธีปองกันใน
การเลนกีฬาไทยและกีฬา
สากลที่เลน 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ขอตกลง- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงม่ันในการทำงาน 

   กฎ  กติกาในการเลนเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากลตามชนิดกีฬาที่เลน 
    วิธีการรุกและวิธีปองกันในการ
เลนกีฬาไทยและกีฬาสากลที่เลน 

 

๔.ปฏิบัติตนตามสิทธิ
ของตนเอง  ไมละเมิด
สิทธิผูอื่นและยอมรับใน
ความแตกตางระหวาง
บุคคลในการเลนเกม 
และกีฬาไทย  กีฬาสากล 

สิทธิของตนเองและผูอ่ืนใน
การเลนเกมและกีฬา 
ความแตกตางระหวางบุคคล
ในการเลนเกม และกีฬา 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ขอตกลง- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงม่ันในการทำงาน 

   สิทธิของตนเองและผูอื่นในการ
เลนเกมและกีฬา 
    ความแตกตางระหวางบุคคลใน
การเลนเกม และกีฬา 
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สาระที่ ๔    การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑    เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การปองกันโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.แสดงพฤติกรรมที่เห็น
ความสำคัญของการ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แหงชาติ 

ความสำคัญของการปฏิบัติ
ตนตามสุขบัญญัติแหงชาติ 

-การปฏิบัติตามคำแนะนำที่ดี 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  ความสำคัญของการปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติแหงชาติ 

 

๒.คนหาขอมูลขาวสาร
เพื่อใชสรางเสริมสุขภาพ 

แหลงและวิธีคนหาขอมูล
ขาวสารทางสุขภาพ 
การใชขอมูลขาวสารใน
การสรางเสริมสุขภาพ 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

  แหลงและวิธีคนหาขอมูลขาวสาร
ทางสุขภาพ 
  การใชขอมูลขาวสารในการสราง
เสริมสุขภาพ 

- 

๓.วิเคราะหสื่อโฆษณาใน
การตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหาร และผลิตภัณฑ
สุขภาพอยางมีเหตุผล 

การตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารและผลิตภัณฑ
สุขภาพ (อาหาร 
เครื่องสำอาง  ผลิตภัณฑ
ดูแลสุขภาพในชองปาก 
ฯลฯ) 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
-การเปรียบเทียบ 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มีจิตสาธารณะ 
อยูอยางพอเพียง 

  การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ (อาหาร 
เครื่องสำอาง  ผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ
ในชองปาก ฯลฯ) 

อาหารจากปลา
นิล ในทองถิ่น 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๔.ปฏิบัติตนในการ
ปองกันโรคที่พบบอยใน
ชีวิตประจำวัน 

การปฏิบัติตนในการ
ปองกันโรคที่พบบอยใน
ชีวิตประจำวัน 
-          

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
-การเปรียบเทียบ 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มีจิตสาธารณะ 
อยูอยางพอเพียง 

การปฏิบัติตนในการปองกันโรคที่พบ
บอยในชีวิตประจำวัน 
- ไขหวัด 
- ไขเลือดออก 
-  โรคผิวหนัง 
-  ฟนผุและโรคปริทันต          ฯลฯ 

 

๕.ทดสอบและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตาม
ผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
การปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย   

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
-การเปรียบเทียบ 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มีจิตสาธารณะ 
อยูอยางพอเพียง 

  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย
ตามผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย   
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สาระที่ ๕    ความปลอดภัยในชีว ิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใชยา       สารเสพตดิ  และความรุนแรง 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.วิเคราะหปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการใชสาร
เสพติด 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใช
สารเสพติด  (สุรา บุหรี่ 
ยาบา สารระเหย  ฯลฯ) 
-   
 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 

  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชสารเสพ
ติด  (สุรา บุหรี่ ยาบา สารระเหย  
ฯลฯ) 
-  ครอบครัว  สังคม  เพื่อน 
-  คานิยม  ความเชื่อ 
-  ปญหาสุขภาพ 
-  สื่อ ฯลฯ 

สิ่งที่เปนอันตราย
ตอตนเองใน
ทองถิ่น 

๒.วิเคราะหผลกระทบ
ของการใชยา และสาร
เสพติด  ที่มีผลตอ
รางกาย  จิตใจ  อารมณ  
สังคม และสติปญญา 

ผลกระทบของการใชยา 
และสารเสพติดที่มีตอ
รางกาย  จิตใจ  อารมณ  
สังคม และสติปญญา 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
-การสื่อสาร การแสดงออก 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มีจิตสาธารณะ 

  ผลกระทบของการใชยา และสาร
เสพติดที่มีตอรางกาย  จิตใจ  อารมณ  
สังคม และสติปญญา 
 

 

๓.ปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยจากการใชยา
และหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

การปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยจาก 
การใชยา 
การหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

  การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย
จาก 
การใชยา 
  การหลีกเลี่ยงสารเสพติด 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๔.วิเคราะหอิทธิพลของ
สื่อที่มีตอพฤติกรรม
สุขภาพ 

อิทธิพลของสื่อท่ีมีตอ
พฤติกรรม สุขภาพ 
(อินเทอรเน็ต  เกม ฯลฯ) 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
-การสื่อสาร การแสดงออก 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มีจิตสาธารณะ 

    อิทธิพลของสื่อท่ีมีตอพฤติกรรม 
สุขภาพ (อินเทอรเน็ต  เกม ฯลฯ) 

 

๕.ปฏิบัติตนเพื่อปองกัน
อันตรายจากการเลน
กีฬา 

การปฏิบัติเพื่อปองกัน
อันตรายจากการเลนกีฬา 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
-การสื่อสาร การแสดงออก 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มีจิตสาธารณะ 

    การปฏิบัติเพื่อปองกันอันตราย
จากการเลนกีฬา 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา   รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 
สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
มาตรฐาน พ ๑.๑  เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.อธิบายความสำคัญ

ของระบบสืบพันธุ  

ระบบไหลเวียนโลหิต
และระบบหายใจ  ที่

มีผลตอสุขภาพ  การ

เจริญเติบโตและ
พัฒนาการ 

ความสำคัญของระบบ

สืบพันธุ ระบบไหลเวียน

โลหิต  และระบบหายใจที่มี
ผลตอสุขภาพ   การ

เจริญเติบโตและพัฒนาการ      

-การดูแลตนเอง 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตนตามตัวอยาง 
แบบอยาง 
-การวิเคราะห 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

  ความสำคัญของระบบสืบพันธุ 

ระบบไหลเวียนโลหิต  และระบบ

หายใจที่มีผลตอสุขภาพ   การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ       

- 

๒.อธิบายวิธีการดูแล

รักษาระบบสืบพันธุ  
ระบบไหลเวียนโลหิต    

และระบบหายใจให

ทำงานตามปกติ 

วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ   

ระบบไหลเวียนโลหิต และ
ระบบหายใจใหทำงาน

ตามปกติ 

การดูแลตนเอง 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตนตามตัวอยาง 
แบบอยาง 
-การวิเคราะห 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

  วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ   ระบบ

ไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให
ทำงานตามปกติ 

- 
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สาระที่  ๒     ชีว ิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ ๒.๑  เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.อธิบายความสำคัญ

ของการสรางและ

รักษาสัมพันธภาพกับ

ผูอื่น 

ความสำคัญของการสราง

และรักษาสัมพันธภาพกับ

ผูอื่น 

ปจจัยที่ชวยใหการทำงาน

กลุมประสบความสำเร็จ 

-   

 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การวิเคราะห การสังเคราะห 
-บทบาทสมมุติ 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงม่ันในการทำงาน 
จิตสาธารณะ 

    ความสำคัญของการสรางและ

รักษาสัมพันธภาพกับผูอื่น 

    ปจจัยที่ชวยใหการทำงานกลุม

ประสบความสำเร็จ 

-  ความสามารถสวนบุคคล 

-  บทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม 

-  การยอมรับความคิดเห็น  และความ

แตกตางระหวางบุคคล 

-  ความรับผิดชอบ 

- 

๒.วิเคราะห
พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
นำไปสูการมี
เพศสัมพันธ การติด
เชื้อเอดส  และการ
ตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร 

พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสูการ
มีเพศสัมพันธ  การติดเชื้อ
เอดส  และการตั้งครรภกอน
วัยอันควร 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การวิเคราะห การสังเคราะห 
-บทบาทสมมุติ 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงม่ันในการทำงาน 
จิตสาธารณะ 

  พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสูการมี
เพศสัมพันธ  การติดเชื้อเอดส  และ
การตั้งครรภกอนวัย 
อันควร 

-ลักษณะคนใน
ทองถิ่น 
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สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑   เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.แสดงทักษะการ

เคลื่อนไหวรวมกับผูอื่นใน

ลักษณะแบบผลัดและแบบ

ผสม ผสานไดตามลำดับทั้ง

แบบอยูกับที่เคลื่อนท่ี  

และใชอุปกรณประ กอบ

และการเคลื่อน ไหว

ประกอบเพลง 

   การเคลื่อนไหวรวมกับ

ผูอื่นแบบผลัดในลักษณะ

ผสมผสาน ในการรวม

กิจกรรมทางกาย เชน  

กิจกรรมแบบผลัด  กาย

บริหารประกอบเพลง  

ยืดหยุนขั้นพ้ืนฐานที่ใชทา

ตอเนื่อง  และการตอตัว

ทางาย ๆ  

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะ
การเคลื่อนไหวใน
สถานการณที่กำหนด 
 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

   การเคลื่อนไหวรวมกับผูอื่นแบบ

ผลัดในลักษณะผสมผสาน ในการรวม

กิจกรรมทางกาย เชน  กิจกรรมแบบ

ผลัด  กายบริหารประกอบเพลง  

ยืดหยุนขั้นพื้นฐานที่ใชทาตอเนื่อง  

และการตอตัวทางาย ๆ  

-การเคลื่อนไหว
ในพ้ืนที่ตาม
ทองถิ่น 

๒.จำแนกหลักการ

เคลื่อนไหวในเรื่องการรับ

แรงการใชแรงความสมดุล

การเคลื่อน ไหวรางกายใน

การเลนเกมเลนกีฬานำผล

มาปรับ ปรุงเพิ่มพูนวิธี

ปฏิบัติของตนและผูอื่น 

การเคลื่อนไหวในเรื่องการ

รับแรง  การใชแรง  และ

ความสมดุลกับการพัฒนา

ทักษะการเคลื่อนไหว   ใน

การเลนเกมและกีฬา 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะ
การเคลื่อนไหวใน
สถานการณที่กำหนด 
-การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ขอตกลง- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงม่ันในการทำงาน 

    การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  

การใชแรง  และความสมดุลกับการ

พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว   ในการ

เลนเกมและกีฬา 

-การเคลื่อนไหว
ในพ้ืนที่ตาม
ทองถิ่น 



77 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๓.เลนกีฬาไทย  กีฬาสากล

ประเภทบุคคลและ

ประเภททีมไดอยางละ ๑ 

ชนิด 

    การเลนกีฬาไทย  

กีฬาสากล  ประเภทบุคคล

และประเภททีม   

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ขอตกลง- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงม่ันในการทำงาน 

    การเลนกีฬาไทย  กีฬาสากล  

ประเภทบุคคลและประเภททีม  เชน 

กรีฑาประเภทลู  และลาน   เปตอง  

วายน้ำ  เทเบิลเทนนิส  วอลเลยบอล  

ฟุตบอล  ตะกรอวง 

 

๔.ใชทักษะกลไก  เพื่อ

ปรับปรุงเพ่ิมพูน

ความสามารถของตนและ

ผูอื่นในการเลนกีฬา 

การใชขอมูลดานทักษะ

กลไกเพื่อปรับปรุงและ

เพิ่มพูนความสามารถใน

การปฏิบัติกิจกรรมทาง

กาย และเลนกีฬา 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
เคลื่อนไหวในสถานการณที่
กำหนด 
-การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ขอตกลง- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงม่ันในการทำงาน 

    การใชขอมูลดานทักษะกลไกเพ่ือ

ปรับปรุงและเพิ่มพูนความสามารถใน

การปฏิบัติกิจกรรมทางกาย และเลน

กีฬา 

 

๕.  รวมกิจกรรม

นันทนาการอยางนอย ๑ 

กิจกรรม แลวนำความรู

และหลักการที่ไดไปใชเปน

ฐานการศึกษาหาความรู

เรื่องอ่ืน ๆ 

การนำความรูและ

หลักการของกิจกรรม

นันทนาการไปใชเปนฐาน

การศึกษาหาความรู 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ขอตกลง- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงม่ันในการทำงาน 

    การนำความรูและหลักการของ

กิจกรรมนันทนาการไปใชเปนฐาน

การศึกษาหาความรู 
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สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.2  รักการออกกำลังกาย  การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจำอยางสม่ำเสมอ   

มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแขงขัน  และชื่นชม  ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.อธิบายประโยชนและ
หลักการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ
ทางกายและการสราง
เสริมบุคลิกภาพ 

ประโยชนและหลักการ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  
สมรรถภาพทางกายและ
การสรางเสริมบุคลิกภาพ 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะ
การเคลื่อนไหวใน
สถานการณที่กำหนด 
 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    ประโยชนและหลักการออกกำลัง
กายเพ่ือสุขภาพ  สมรรถภาพทางกาย
และการสรางเสริมบุคลิกภาพ 

-การออกกำลัง
กายในทองถิ่น 

๒.เลนเกมที่ใชทักษะการ
วางแผน  และสามารถ
เพิ่มพูนทักษะการออก
กำลังกายและเคลื่อนไหว
อยางเปนระบบ 

การเลนเกมที่ใชทักษะการ
วางแผน 
การเพ่ิมพูนทักษะการออก
กำลังกายและการ
เคลื่อนไหวอยางเปนระบบ 
 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะ
การเคลื่อนไหวใน
สถานการณที่กำหนด 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
-การวางแผน 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    การเลนเกมที่ใชทักษะการ
วางแผน 
    การเพ่ิมพูนทักษะการออกกำลัง
กายและการเคลื่อนไหวอยางเปน
ระบบ 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๓.เลนกีฬาที่ตนเองชื่น
ชอบและสามารถประเมิน
ทักษะการเลนของตนเปน
ประจำ 

การเลนกีฬาประเภท
บุคคลและประเภททีมที่
ชื่นชอบ 
การประเมินทักษะการเลน
กีฬาของตน 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติตามสถานการณ 
-การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ขอตกลง- 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงม่ันในการทำงาน 

    การเลนกีฬาประเภทบุคคลและ
ประเภททีมที่ชื่นชอบ 
    การประเมินทักษะการเลนกีฬา
ของตน 

-เกมในทองถิ่น 

๔.ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  
ตามชนิดกีฬาที่เลน  โดย
คำนึงถึงความปลอดภัย
ของตนเองและผูอ่ืน 

กฎ  กติกาในการเลนกีฬา
ไทย  กีฬาสากลตามชนิด
กีฬาที่เลน 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะ
การเคลื่อนไหวใน
สถานการณที่กำหนด 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
-การวางแผน 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    กฎ  กติกาในการเลนกีฬาไทย  
กีฬาสากลตามชนิดกีฬาท่ีเลน 

 

๕.จำแนกกลวิธีการรุก  
การปองกัน  และนำไปใช
ในการเลนกีฬา 

กลวิธีการรุก  การปองกัน
ในการเลนกีฬา 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะ
การเคลื่อนไหวใน
สถานการณที่กำหนด 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
-การวางแผน 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    กลวิธีการรุก  การปองกันในการ
เลนกีฬา 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๖.เลนเกมและกีฬา  ดวย
ความสามัคคีและมีน้ำใจ
นักกีฬา 

การสรางความสามัคคีและ
ความมีน้ำใจนักกีฬาในการ
เลนเกมและกีฬา 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การปฏิบัติจริงตามทักษะ
การเคลื่อนไหวใน
สถานการณที่กำหนด 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
-การวางแผน 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    การสรางความสามัคคีและความมี
น้ำใจนักกีฬาในการเลนเกมและกีฬา 

 

 
 
สาระที่ ๔    การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑    เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การปองกันโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.แสดงพฤติกรรมในการ
ปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอ
สุขภาพ 

ความสำคัญของสิ่งแวดลอม
ที่มีผลตอสุขภาพ 
ปญหาของสิ่งแวดลอมที่มีผล
ตอสุขภาพ 
การปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอสุขภาพ 

-การปฏิบัติตามคำแนะนำที่ดี 
-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การปฏิบัติตน  

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  ความสำคัญของสิ่งแวดลอมที่มีผล
ตอสุขภาพ 
  ปญหาของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
สุขภาพ 
  การปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอสุขภาพ 

ปญหาสิ่งแวดลอม
ในทองถิ่น 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๒.วิเคราะหผลกระทบที่
เกิดจากการระบาดของ
โรคและเสนอแนว
ทางการปองกัน
โรคติดตอสำคัญที่พบใน
ประเทศไทย 

 โรคติดตอสำคัญที่ระบาดใน
ปจจุบัน 
ผลกระทบที่เกิดจากการ
ระบาดของโรค 
การปองกันการระบาดของ
โรค 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
-การออกแบบ เสนอแนะ 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
จิตสาธารณะ 
รักความเปนไทย 
 

  โรคติดตอสำคัญที่ระบาดในปจจุบัน 
  ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของ
โรค 
  การปองกันการระบาดของโรค 

โรคระบาดใน
ทองถิ่น 

๓.แสดงพฤติกรรมที่บง
บอกถึง   ความรับผิดชอบ
ตอสุขภาพของสวนรวม 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรับผิดชอบตอสุขภาพ
ของสวนรวม 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
จิตสาธารณะ 

 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบตอสุขภาพของสวนรวม 

 

๔.สรางเสริมและ
ปรับปรุงสมรรถภาพทาง
กายเพ่ือสุขภาพอยาง
ตอเนื่อง 

วิธีทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
การสรางเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผล
การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 

-การสังเกต 
-การอธิบาย-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
-การออกแบบ เสนอแนะ 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
จิตสาธารณะ 

 วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การสรางเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
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สาระที่ ๕    ความปลอดภัยในชีว ิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใชยา       สารเสพตดิ  และความรุนแรง 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.วิเคราะหผลกระทบ
จากความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติที่มีตอรางกาย  
จิตใจ  และสังคม 

ภัยธรรมชาต ิ
-  ลักษณะของภัยธรรมชาติ 
-  ผลกระทบจากความ
รุนแรงของภัยธรรมชาติที่มี
ตอรางกาย  จิตใจ และ
สังคม 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
 
-  

รักชาติ ศาสน กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  ภัยธรรมชาต ิ
-  ลักษณะของภัยธรรมชาติ 
-  ผลกระทบจากความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติที่มีตอรางกาย  จิตใจ และ
สังคม 

ภัยธรรมชาติที่
เปนอันตรายตอ
ตนเองในทองถิ่น 

๒.ระบุวิธีปฏิบัติตน เพื่อ
ความปลอดภัยจาก
ธรรมชาติ  

การปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

   การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย
จากภัยธรรมชาต ิ

- 

๓.วิเคราะหสาเหตุของการ
ติดสารเสพติด และชักชวน
ใหผูอื่นหลีกเลี่ยงสารเสพ
ติด 

สาเหตุของการติดสารเสพ
ติด 
ทักษะการสื่อสารใหผูอื่น
หลีกเลี่ยงสารเสพติด 

-การสังเกต 
-การอธิบาย 
-การเรียนรู 
-การวิเคราะห สังเคราะห 
-การสื่อสาร การแสดงออก 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มีจิตสาธารณะ 

    สาเหตุของการติดสารเสพติด 
    ทักษะการสื่อสารใหผูอื่นหลีกเลี่ยง
สารเสพติด 
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ว ิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัด  
และสาระการเรียนรูแกนกลางและสาระการเรียนรูทองถิ่น 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา  รายวิชา   สุขศึกษา  ชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๑ 

 
สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
มาตรฐาน พ ๑.๑  เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.อธิบายความสำคัญ

ของระบบประสาท  และ

ระบบตอมไรทอท่ีมีผล
ตอสุขภาพ  การ

เจริญเติบโต  และ

พัฒนาการของวัยรุน 

ความสำคัญของระบบ

ประสาท   และระบบตอมไร

ทอที่มีผลตอสุขภาพ   
การเจริญเติบโต  และ

พัฒนาการของวัยรุน 

-การอธิบาย 
 
 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มุงมั่นในการทำงาน 

  ความสำคัญของระบบประสาท   

และระบบตอมไรทอที่มีผลตอสุขภาพ  

การเจริญเติบโต  และพัฒนาการของ
วัยรุน 

- 

๒.อธิบายวิธีดูแลรักษา

ระบบประสาท  และ

ระบบตอมไรทอให
ทำงานตามปกติ 

วิธีดูแลรักษาระบบประสาท    

และระบบตอมไรทอ ให

ทำงานตามปกติ 

-การอธิบาย 
 
 
 
 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มุงมั่นในการทำงาน 

  วิธีดูแลรักษาระบบประสาท    

และระบบตอมไรทอ ใหทำงาน

ตามปกติ 

 

๓.  วิเคราะหภาวะการ

เจริญเติบโตทางรางกาย

ของตนเองกับเกณฑ

มาตรฐาน 

ภาวะการเจริญเติบโต   

ตามเกณฑมาตรฐานและ

ปจจัยท่ีเก่ียวของ 

-การวิเคราะห  ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มุงมั่นในการทำงาน 

  การวิเคราะหภาวะการ

เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐานและ

ปจจัยที่เกี่ยวของ 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๔.   แสวงหาแนวทางใน

การพัฒนาตนเองให

เจริญเติบโตสมวัย 
 

แนวทางในการพัฒนาตนเอง

ใหเจริญเติบโตสมวัย 

-การอธิบาย 
 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

  แนวทางในการพัฒนาตนเองให

เจริญเติบโตสมวัย 

- 
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สาระที่  ๒     ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ ๒.๑  เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.อธิบายวิธีการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงทาง
รางกายจิตใจ อารมณ  
และพัฒนาการทางเพศ
อยางเหมาะสม 

การเปลี่ยนแปลงทาง
รางกาย  จิตใจ  อารมณ  
และพัฒนาการทางเพศ 
-  ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ทางรางกาย  จิตใจ อารมณ  
และพัฒนาการทางเพศ 
-  การยอมรับและการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ทางรางกาย  จิตใจ อารมณ  
และพัฒนาการทางเพศ 
-  การเบี่ยงเบนทางเพศ 

-การอธิบาย 
 
 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มุงมั่นในการทำงาน 

  การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  
จิตใจ  อารมณ  และพัฒนาการทาง
เพศ 
-  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทาง
รางกาย  จิตใจ อารมณ  และ
พัฒนาการทางเพศ 
-  การยอมรับและการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกาย  จิตใจ 
อารมณ  และพัฒนาการทางเพศ 
-  การเบี่ยงเบนทางเพศ 

- 

๒.แสดงทักษะการ
ปฏิเสธเพื่อปองกัน
ตนเองจากการถูกลวง
ละเมิดทางเพศ 

ทักษะปฏิเสธเพื่อปองกัน
การถูกลวงละเมิดทางเพศ 

-การแสดงทักษะการปฏิเสธ 
 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มุงมั่นในการทำงาน 

  ทักษะปฏิเสธเพ่ือปองกันการถูก
ลวงละเมิดทางเพศ 

- 
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สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑   เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.เพ่ิมพูนความสามารถ

ของตน  ตามหลักการ

เคลื่อนไหวท่ีใชทักษะ

กลไกและทักษะพ้ืนฐาน

ท่ีนำไปสูการพัฒนา

ทักษะการเลนกีฬา 

หลักการเพิ่มพูนความสามารถ

ในการเคลื่อนไหวที่ใชทักษะ

กลไกและทักษะพื้นฐานท่ี

นำไปสูการพัฒนาทักษะการ

เลนกีฬา 

- การประยุกตใชทักษะการ
เลนกีฬา 
 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    หลักการเพ่ิมพูนความสามารถใน

การเคลื่อนไหวท่ีใชทักษะกลไกและ

ทักษะพ้ืนฐานที่นำไปสูการพัฒนาทักษะ

การเลนกีฬา 

- 

๒.เลนกีฬาไทยและกีฬา

สากลประเภทบุคคลและ

ทีมโดยใชทักษะพื้นฐาน

ตามชนิดกีฬา  อยางละ 

๑ ชนิด 

การเลนกีฬาไทย  และกีฬา

สากลที่เลือก กรีฑาประเภทลู

และ  เทเบิลเทนนิส  ตะกรอ 

-การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ขอตกลง 
 
 
 
 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงมั่นในการทำงาน 

    การเลนกีฬาไทย  และกีฬาสากลท่ี

เลือก เชน  กรีฑาประเภทลูและลาน  

บาสเกตบอล  กระบี่    เทเบลิเทนนิส  

เทนนิส  วายน้ำ   

-กีฬาในทองถ่ิน 

๓.รวมกิจกรรม

นันทนาการอยางนอย ๑ 

กิจกรรมและนำหลัก

ความรูที่ไดไปเชื่อมโยง

สัมพันธกับวิชาอื่น 

การนำความรูและหลักการ

ของกิจกรรมนันทนาการไปใช

เชื่อมโยงสัมพันธกับวชิาอื่น 

-การเขารวมกิจกรรม
นันทนาการ 
-การบูรณาการกับวิชาอ่ืน 
 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงมั่นในการทำงาน 

    การนำความรูและหลักการของ

กิจกรรมนันทนาการไปใชเชื่อมโยง

สัมพันธกับวิชาอื่น 
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สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.2  รักการออกกำลังกาย  การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจำอยางสม่ำเสมอ   

มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแขงขัน  และชื่นชม  ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.อธิบายความสำคัญ
ของการออกกำลังกาย
และเลนกีฬา   จนเปน
วิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
 

ความสำคัญของการออก
กำลังกายและเลนกีฬา  จน
เปนวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
การออกกำลังกาย  

 -การอธิบาย 
  

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    ความสำคัญของการออกกำลัง
กายและเลนกีฬา  จนเปนวิถีชีวิตที่มี
สุขภาพดี 
    การออกกำลังกาย เชน กาย
บริหาร 
แบบตาง ๆ  เตนแอโรบิก  โยคะ  รำ
มวยจีน   

-เกมในทองถิ่น 

๒.ออกกำลังกายและ
เลือกเขารวมเลนกีฬา
ตามความถนัด  ความ
สนใจอยางเต็ม
ความสามารถ  พรอมท้ัง
มีการประเมินการเลน
ของตนและผูอ่ืน 

การเลนกีฬาไทย  และกีฬา
สากล  ทั้งประเภทบุคคล
และทีมการประเมินการเลน
กีฬาของตนเองและผูอื่น 

-การปฏิบัติการเลนกีฬา 
- การประเมินผลการเลน
กีฬา 
 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    การเลนกีฬาไทย  และกีฬาสากล   
ทั้งประเภทบุคคลและทีม 
    การประเมินการเลนกีฬาของ
ตนเองและผูอื่น 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  
และขอตกลงตามชนิด
กีฬาที่เลือกเลน 

กฎ  กติกา การเลนเกมและ
การแขงขันกีฬาท่ีเลือกเลน 

-การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ขอตกลง 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงมั่นในการทำงาน 

    กฎ  กติกา การเลนเกมและการ
แขงขันกีฬาท่ีเลือกเลน 

-เกมในทองถิ่น 

๒.วางแผนการรุกและ
การปองกันในการเลน
กีฬาที่เลือกและนำไปใช
ในการเลนอยางเปน
ระบบ 

รูปแบบ  วิธีการรุกและ
ปองกันในการเลนกีฬาท่ี
เลือก 

-การวางแผนการเลนกีฬา รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    รูปแบบ  วิธีการรุกและปองกันใน
การเลนกีฬาที่เลือก 

 

๓.รวมมือในการเลนกีฬา  
และการทำงานเปนทีม
อยางสนุกสนาน 

การเลน การแขงขันกีฬา 
และการทำงานเปนทีม 

 -การทำงานเปนทีม ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    การเลน การแขงขันกีฬา และการ
ทำงานเปนทีม 

 

๔.วิเคราะหเปรียบเทียบ
และยอมรับความ
แตกตางระหวางวิธีการ
เลนกีฬาของตนเองกับ
ผูอื่น 

การยอมรับความสามารถ
และความแตกตางระหวาง
บุคคลในการเลนกีฬา 
 

-การเปรียบเทียบ ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 

   การยอมรับความสามารถและ
ความแตกตางระหวางบุคคลในการเลน
กีฬา 
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สาระที่ ๔    การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑    เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การปองกันโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.เลือกกินอาหารที่
เหมาะสมกับวัย 

  หลักการเลือกอาหารที่
เหมาะสมกับวัย 

-การวิเคราะห  
 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
อยูอยางพอเพียง 

  หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสม
กับวัย 

อาหารในทองถิ่น 

๒.วิเคราะหปญหาที่เกิด
จากการภาวะโภชนาการ
ที่มีผลกระทบตอสุขภาพ 

  ปญหาที่เกิดจากภาวะ
โภชนาการ 
-  ภาวะการขาด
สารอาหาร 
-  ภาวะโภชนาการเกิน 

-การวิเคราะห  
 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
อยูอยางพอเพียง 

  ปญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ 
-  ภาวะการขาดสารอาหาร 
-  ภาวะโภชนาการเกิน 

โรคที่เกิดจาก
ภาวะโภชนาการ
ในชุมชน 

๓.ควบคุมน้ำหนักของ
ตนเองใหอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

  เกณฑมาตรฐานการ
เจริญเติบโตของเด็กไทย 
  วิธีการควบคุมน้ำหนัก
ของตนเองใหอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

-การประยุกตใช รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 

  เกณฑมาตรฐานการเจริญเติบโต
ของเด็กไทย 
  วิธีการควบคุมน้ำหนักของตนเองให
อยูในเกณฑมาตรฐาน 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๔.การสรางเสริมและ
ปรับปรุงสมรรถภาพทาง
กายตามผลการทดสอบ 

  วิธีทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
  วิธีสรางเสริมและ
ปรับปรุงสมรรถภาพ   
ทางกายตามผลการ
ทดสอบ 

-การประยุกตใช 
 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 

  วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  วิธีสรางเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบ 

 

 
 
สาระที่ ๕    ความปลอดภัยในชีวิต 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.แสดงวิธีปฐมพยาบาล
และเคลื่อนยายผูปวย
อยางปลอดภัย 

การปฐมพยาบาลและ
เคลื่อนยายผูปวยอยาง
ปลอดภัย 
 

- แสดงวิธีการปฐมพยาบาล 
 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 

  การปฐมพยาบาลและเคลื่อนยาย
ผูปวยอยางปลอดภัย 
-  เปนลม                -  บาดแผล 
-  ไฟไหม               -  กระดูกหัก 
-  น้ำรอนลวก  ฯลฯ 

อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน
ในทองถิ่น 
 
 

 
 

มาตรฐาน พ ๕.๑   ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใชยา       สารเสพติด  และความรุนแรง 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๒.อธิบายลักษณะอาการ
ของผูติดสารเสพติดและ
การปองกันการติดสาร
เสพติด 

ลักษณะของผูติดสารเสพ
ติด 
อาการของผูติดสารเสพติด 
การปองกันการติดสารเสพ
ติด 

-การอธิบาย 
 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

    ลักษณะของผูติดสารเสพติด 
    อาการของผูติดสารเสพติด 
    การปองกันการติดสารเสพติด  

๓.อธิบายความสัมพันธ
ของการใชสารเสพติดกับ
การเกิดโรคและอุบัติเหตุ 

ความสัมพันธของการใช
สารเสพติดกับการเกิดโรค  
และอุบัติเหตุ 

-การอธิบาย 
 
 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มีจิตสาธารณะ 

  ความสัมพันธของการใชสารเสพติด
กับการเกิดโรค  และอุบัติเหตุ 

โรคและอุบัติเหตุ
ท่ีเกิดจากการใช
สารเสพติด ที่มัก
เกิดข้ึนในทองถ่ิน 

๔.แสดงวิธีการชักชวน
ผูอื่นใหลด  ละ  เลิกสาร
เสพติด     โดยใชทักษะ
ตาง ๆ  

การชักชวนผูอื่นใหลด  ละ  
เลิกสารเสพติด 
-   

-แสดงวิธีการชักชวน ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มีจิตสาธารณะ 

     ทักษะที่ใชในการชักชวนผูอื่นให
ลด  ละ  เลิกสารเสพติด 
-  ทักษะการคิดวิเคราะห 
-  ทักษะการสื่อสาร 
-  ทักษะการตัดสินใจ 
-  ทักษะการแกปญหา ฯลฯ 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา  รายวิชา   สุขศึกษา  ชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๒ 

 
สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
มาตรฐาน พ ๑.๑  เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.อธิบายการ

เปลี่ยนแปลงดานรางกาย  
จิตใจ  อารมณ  สังคม 

และสติปญญาในวัยรุน 

การเปลี่ยนแปลงดาน

รางกาย จิตใจ  อารมณ 
สังคม และสติปญญาใน

วัยรุน 

-การอธิบาย 
 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

  การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ  

อารมณ สังคม และสติปญญาในวัยรุน 

- 

๒.ระบุปจจัยที่มี

ผลกระทบตอการ

เจริญเติบโต และ

พัฒนาการดานรางกาย 

จิตใจ  อารมณ สังคม 

และสติปญญา ในวัยรุน 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ

การเจริญเติบโตและ

พัฒนาการดานรางกาย  

จิตใจ  อารมณ สังคม  

และสติปญญา 

 

- การวิเคราะห  
- อธิบาย 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

  ปจจัยที่มีผลกระทบตอการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการดาน

รางกาย  จิตใจ  อารมณ สังคม  และ

สติปญญา 

- พันธุกรรม 

-  สิ่งแวดลอม 

-  การอบรมเลี้ยงดู 

- สภาพแวดลอม
ในการอบรมเลี้ยง
ดูเด็กในชุมชน 
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สาระที่  ๒     ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ ๒.๑  เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.วิเคราะหปจจัยที่มี
อิทธิพลตอ เจตคติใน
เรื่องเพศ 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอเจต
คติในเรื่องเพศ 
 
 

 -การวิเคราะห  ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอเจตคติในเรื่อง
เพศ 
-  ครอบครัว              -  วฒันธรรม 
- เพื่อน                      -  สือ่ 

การอบรมสั่งสอน 
ดานเจตคติทาง
เพศของคนใน
ชุมชน 

๒.วิเคราะหปญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
มีเพศสัมพันธในวัยเรียน 

ปญหาและผลกระทบท่ี
เกิดจากการมีเพศสัมพันธ
ในวัยเรียน 

-การวิเคราะห  ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 

  ปญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการ
มีเพศสัมพันธในวัยเรียน 

ปญหาจากการมี
เพศสัมพันธกอน
วัยอันควรใน
ชุมชน 

๓.อธิบายวิธีปองกัน
ตนเองและหลีกเลี่ยงจาก
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ  เอดส  และ
การตั้งครรภโดยไมพึง
ประสงค 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
โรคเอดส 
การตั้งครรภโดยไมพึง
ประสงค 

-การอธิบาย 
 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
    โรคเอดส 
    การตั้งครรภโดยไมพึงประสงค 

- 

 

 

 

 



95 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๔.อธิบายความ สำคัญ

ของความเสมอภาคทาง

เพศ วางตัวไดอยาง

เหมาะสม 

ความสำคัญของความ

เสมอภาคทางเพศการ

วางตัวตอเพศตรงขาม 

ปญหาทางเพศ 

    แนวทางการแกไข

ปญหาทางเพศ 

-การอธิบาย 
 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    ความสำคัญของความเสมอภาค

ทางเพศ 

    การวางตัวตอเพศตรงขาม 

    ปญหาทางเพศ 

    แนวทางการแกไขปญหาทางเพศ 

     
- 

 
สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑   เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.นำผลการปฏิบัติตน

เก่ียวกับทักษะกลไกและ

ทักษะการเคลื่อนไหวใน

การเลนกีฬาจาก

แหลงขอมูลที่

หลากหลายมาสรุปเปน

วิธีที่เหมาะสมในบริบท

ของตนเอง 

การสรุปวิธีท่ีเหมาะสมใน

บริบทของตนเองในการเลน

กีฬา 

-การปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เคลื่อนไหวในสถานการณที่
กำหนด 
-การวิเคราะห  
-การสรุป  
 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  การนำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ

ทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวใน

การเลนกีฬาจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายมาสรุปเปนวิธีที่เหมาะสมใน

บริบทของตนเองในการเลนกีฬา 

- 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๒.เลนกีฬาไทยและกีฬา

สากล   ท้ังประเภท

บุคคลและทีมไดอยางละ          

๑ ชนิด   

 

 

 

การเลนกีฬาไทย  กีฬา

สากล ฟุตซอล       

วอลเลยบอล 

-การปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอตกลง  ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงมั่นในการทำงาน 

    การเลนกีฬาไทย  กีฬาสากล

ตามชนิดกีฬาท่ีเลือก เชน กรีฑา

ประเภทลูและลาน  บาสเกตบอล  

กระบี่  เทนนิส  ตระกรอลอดบวง  

ฟุตซอล       วายน้ำ    เทควนัโด 

วอลเลยบอล 

-กีฬาในทองถ่ิน 

๓.เปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของ

รูปแบบการเคลื่อนไหวที่

สงผลตอการเลนกีฬา

และกิจกรรมใน

ชีวิตประจำวัน 

ประสิทธภิาพของรูปแบบ

การเคลื่อนไหวท่ีสงผลตอ

การเลนกีฬาและกิจกรรม

ในชีวิตประจำวัน 

-การเปรียบเทียบ 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    ประสิทธภิาพของรูปแบบการ

เคลื่อนไหวท่ีสงผลตอการเลนกฬีา

และกิจกรรมในชีวิตประจำวนั 

 

๔.รวมกิจกรรม

นันทนาการอยางนอย ๑ 

กิจกรรม และนำความรู

และหลักการท่ีไดไปปรับ

ใชในชีวิตประจำวันอยาง

เปนระบบ 

การนำประสบการณจาก

การรวมกิจกรรม

นันทนาการไปปรับใชใน

ชีวิตประจำวนั 

-การประยุกตใช 
-การเขารวมกิจกรรม 
 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงมั่นในการทำงาน 

    การนำประสบการณจากการ

รวมกิจกรรมนนัทนาการไปปรับใชใน

ชีวิตประจำวนั 
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สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.2  รักการออกกำลังกาย  การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจำอยางสม่ำเสมอ   

มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแขงขัน  และชื่นชม  ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.อธิบายสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงทางกาย 
จิตใจ  อารมณ สังคม        
และสติปญญา  ท่ีเกิด
จากการออกกำลังกาย 
และเลนกีฬาเปนประจำ
จนเปนวิถีชีวิต 

สาเหตุการเปลี่ยนแปลง
ทางดานรางกาย  จิตใจ 
อารมณ สังคม และ
สติปญญา จากการออก
กำลังกายและการเลนกีฬา
อยางสม่ำเสมอจนเปนวิถี
ชีวิต การสรางวิถีชีวิตที่มี
สุขภาพดี  โดยการออก
กำลังกายและเลนกีฬาเปน
ประจำ 

-การอธิบาย 
 

รักชาติ ศาสน กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    สาเหตุการเปลี่ยนแปลง
ทางดานรางกาย  จิตใจ อารมณ 
สังคม และสติปญญา จากการออก
กำลังกายและการเลนกีฬาอยาง
สม่ำเสมอ          จนเปนวิถีชวีิต 
    การสรางวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  
โดยการออกกำลังกายและเลนกีฬา
เปนประจำ 

-เกมในทองถิ่น 

๒.เลือกเขารวมกิจกรรม                    
การออกกำลังกาย  เลน
กีฬาตามความถนัดและ
ความสนใจพรอมทั้ง
วิเคราะหความแตกตาง
ระหวางบุคคล เพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนา
ตนเอง 

การออกกำลังกายและการ
เลนกีฬาไทย  กีฬาสากลท้ัง
ประเภทบุคคลและประเภท
ทีมการวิเคราะหความ
แตกตางระหวางบุคคลเพ่ือ
เปนแนวทางในการ
พัฒนาการรวมกิจกรรมการ
ออกกำลังกายและเลนกีฬา 

-การเขารวมกิจกรรม 
-การวิเคราะห  
 

ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงมั่นในการทำงาน 

    การออกกำลังกายและการ
เลนกีฬาไทย  กีฬาสากลทั้ง
ประเภทบุคคลและประเภททีม 
    การวิเคราะหความแตกตาง
ระหวางบุคคลเพ่ือเปนแนวทางใน
การพฒันาการรวมกิจกรรมการ
ออกกำลังกายและเลนกีฬา 

-เกมในทองถิ่น 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๓.มีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ  
กติกา  และขอตกลงใน
การเลนกีฬาที่เลือก 

วินัยในการฝก  และการเลน
กีฬา  ตามกฎ  กติกาและ
ขอตกลง 

-การปฏิบัติตามกฎ กติกา รักชาติ ศาสน กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 

    วินัยในการฝก  และการเลน
กีฬา  ตามกฎ  กติกาและขอตกลง 

 

๔.วางแผนการรุกและ
การปองกันในการเลน
กีฬาที่เลือกและนำไปใช 
ในการเลนอยาง
เหมาะสมกับทีม 

รูปแบบ  กลวิธีการรุก  การ
ปองกันในการเลนกีฬาเปน
ทีม 
ประโยชนของการเลนและ
การทำงาน         เปนทีม 
หลักการใหความรวมมือใน
การเลน          การแขงขัน
กีฬาและการทำงานเปนทีม 

-การทำงานเปนทีม 
-การวางแผนในการเลนกีฬา 

รักชาติ ศาสน กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    รูปแบบ  กลวิธีการรุก  การ
ปองกันในการเลนกีฬาเปนทีม 
   ประโยชนของการเลนและการ
ทำงาน         เปนทีม 
   หลักการใหความรวมมือในการ
เลน          การแขงขันกีฬาและ
การทำงานเปนทีม 

 

๕. นำผลการปฏิบัติใน
การเลนกีฬามาสรุปเปน
วิธีที่เหมาะสมกับตนเอง
ดวยความมุงมั่น 
  

การพัฒนาวิธีเลนกีฬาที่
เหมาะสมกับตนเอง 
การสรางแรงจูงใจและการ
สรางความมุงมั่นในการเลน
และแขงขันกีฬา 

-การประยุกตใช 
 

รักชาติ ศาสน กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    การพัฒนาวิธีเลนกีฬาท่ี
เหมาะสมกับตนเอง 
-  การเลือกวิธีเลน 
-  การแกไขขอบกพรอง 
-  การเพ่ิมทักษะ 
    การสรางแรงจูงใจและการ
สรางความมุงมั่นในการเลนและ
แขงขันกีฬา 
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สาระที่ ๔    การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑    เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การปองกันโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.เลือกใชบริการทาง
สุขภาพอยางมีเหตุผล 

การเลือกใชบริการทาง
สุขภาพ 

-การเลือกใช ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงมั่นในการทำงาน 

  การเลือกใชบริการทางสุขภาพ สถานที่ใหการ
บริการทาง
สุขภาพในทองถิ่น 

๒.วิเคราะหผลของการ
ใชเทคโนโลยีที่มีตอ
สุขภาพ 

ผลกระทบของเทคโนโลยี ท่ี
มีตอสุขภาพ 

-การวิเคราะห  
 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงมั่นในการทำงาน 

  ผลกระทบของเทคโนโลยี ท่ีมี
ตอสุขภาพ 

- 

๓.วิเคราะหความ
เจริญกาวหนาทางการ
แพทยท่ีมีผลตอสุขภาพ 

ความเจริญกาวหนาทางการ
แพทยที่มีผลตอสุขภาพ 

-การวิเคราะห  
 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงมั่นในการทำงาน 

  ความเจริญกาวหนาทางการ
แพทยท่ีมีผลตอสุขภาพ 

 

๔.วิเคราะหความสัมพันธ
ของภาวะสมดุลระหวาง
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

ความสมดุลระหวางสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต 

-การวิเคราะห  
 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงมั่นในการทำงาน 

  ความสมดุลระหวางสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๕.อธิบายลักษณะอาการ
เบื้องตนของผูมีปญหา
สุขภาพจิต 

อาการเบื้องตนของผูมี
ปญหาสุขภาพจิต 

-การอธิบาย ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงมั่นในการทำงาน 

  อาการเบื้องตนของผูมีปญหา
สุขภาพจิต 

 

๖.เสนอแนะวิธีปฏิบัติตน
เพ่ือจัดการกับอารมณ
และความเครียด 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับ
อารมณและความเครียด 

-การอธิบาย ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงมั่นในการทำงาน 

  วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับ
อารมณและความเครียด 

 

๗.พัฒนาสมรรถภาพทาง
กายตนเองใหเปนไปตาม
เกณฑท่ีกำหนด 

เกณฑสมรรถภาพทางกาย 
การพัฒนาสมรรถภาพทาง
กาย 

-การประยุกตใช ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงมั่นในการทำงาน 

  เกณฑสมรรถภาพทางกาย 
  การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

 

 
 
 
 
 
 
 



101 
 

สาระที่ ๕    ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใชยา       สารเสพติด  และความรุนแรง 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.ระบุวิธีการ  ปจจัย
และแหลงที่ชวยเหลือ  
ฟนฟูผูติดสารเสพติด 

วิธีการ ปจจัยและแหลงท่ี
ชวยเหลือ   ฟนฟูผูติดสาร
เสพติด 

-การอธิบาย 
  

รักชาติ ศาสน กษัตริย 
ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  วิธีการ ปจจัยและแหลงท่ี
ชวยเหลือ   ฟนฟ ู
ผูติดสารเสพติด 

สิ่งที่เปนอันตราย
ตอตนเองใน
ทองถ่ินและแหลง
ชวยเหลือฟนฟูผู
ติดสารเสพติดใน
ทองถ่ิน 

๒.อธิบายวิธีการ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
และสถานการณเสี่ยง 

การหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยงและ 
สถานการณเสี่ยง 
 
 

-การอธิบาย 
 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

  การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
และ 
สถานการณเสี่ยง 
-  การมั่วสุม       
-  การทะเลาะวิวาท 
-  การเขาไปในแหลงอบายมุข 
-  การแขงจักรยานยนตบนทอง
ถนน  
     ฯลฯ 

- 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๓.ใชทักษะชีวิตในการ
ปองกันตนเองและ
หลีกเลี่ยงสถานการณคับ
ขันท่ีอาจนำไปสูอันตราย 

ทักษะชีวิตในการปองกัน
ตนเอง  

-การประยุกตใช 
 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มีจิตสาธารณะ 

  ทักษะชีวิตในการปองกันตนเอง 
(ทักษะปฏิเสธ  ทักษะการตอรอง  
ฯลฯ)  และหลีกเลี่ยงสถานการณ
คับขันที่อาจนำไปสูอันตราย 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา  รายวิชา   สุขศึกษา  ชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๓ 

 
สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
มาตรฐาน พ ๑.๑  เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.เปรียบเทียบการ

เปลี่ยนแปลงทางดาน

รางกาย  จิตใจ  อารมณ  

สังคม  และสติปญญา  

แตละชวง   ของชีวิต 

การเปลี่ยนแปลง ดาน

รางกาย  จิตใจ  อารมณ 

สังคม  และสติปญญาในแต

ละวัย 

 

-การเปรียบเทียบ ใฝเรียนรู 
 

  การเปลี่ยนแปลง ดานรางกาย  

จิตใจ  อารมณ สังคม  และ

สติปญญาในแตละวัย 

-  วัยทารก        -  วัยกอนเรียน 

-  วัยเรียน         -  วัยรุน 
-  วัยผูใหญ        -  วัยสูงอาย ุ

- 

๒.วิเคราะหอิทธิพลและ

ความคาดหวังของสังคม

ตอการเปลี่ยนแปลงของ

วัยรุน 

อิทธิพลและความคาดหวัง

ของสังคมที่มีตอการ

เปลี่ยนแปลงของวัยรุน 

 

-การวิเคราะห  มุงมั่นในการทำงาน 
รักความเปนไทย 

  อิทธิพลและความคาดหวังของ

สังคมที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของ

วัยรุน 

 

- 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๓.วิเคราะห สื่อ  โฆษณา  

ที่มีอิทธิพลตอการ

เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุน 

  สื่อ โฆษณา  ที่มีอิทธิพล

ตอการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของวัยรุน 
  

การวิเคราะห  
 

อยูอยางพอเพียง 
 

  สื่อ โฆษณา  ที่มีอิทธิพลตอการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของ

วัยรุน 
-  โทรทัศน               

-  วิทย ุ

-  สื่อสิ่งพิมพ           

-  อินเทอรเน็ต    

ความสามารถใน
การพัฒนา
ทองถ่ิน และ
แกปญหา 
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สาระที่  ๒     ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ ๒.๑  เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.อธิบายอนามัยแมและ

เด็ก การวางแผน

ครอบครัว และวิธีการ

ปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม 

องคประกอบของอนามัย

เจริญพันธุ 

-  อนามัยแมและเด็ก 

-  การวางแผนครอบครัว 

-  วิธีการปฏิบัติตนที่

เหมาะสม 

-การอธิบาย 
 

รักความเปนไทย 
 

  องคประกอบของอนามัยเจริญ

พันธุ 

-  อนามัยแมและเด็ก 

-  การวางแผนครอบครัว 

- 

๒.วิเคราะหปจจัยท่ีมี

ผลกระทบตอการ

ต้ังครรภ 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการ

ตั้งครรภ 

 

-การวิเคราะห  
 

มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการ

ตั้งครรภ 

-  แอลกอฮอล 

-  สารเสพติด 

-  บุหรี ่

-  สภาพแวดลอม 

-  การติดเชื้อ 

-  โรคท่ีเกิดจากภาวะการตั้งครรภ 

-  
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๓.วิเคราะหสาเหตุ  และ

เสนอแนวทางปองกัน 

แกไขความขัดแยงใน

ครอบครัว 

สาเหตุความขัดแยงใน

ครอบครัว 

แนวทางปองกัน  แกไข

ความขัดแยงในครอบครัว 

-การวิเคราะห  
 

อยูอยางพอเพียง 
รักความเปนไทย 
 

    สาเหตุความขัดแยงใน

ครอบครัว 

    แนวทางปองกัน  แกไขความ

ขัดแยงในครอบครัว 

-การปองกัน 
แกไขความ
ขัดแยงในทองถิ่น 
(ความสามารถใน
การมีสวนรวม
และการบริหาร
จัดการทองถิ่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑   เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.   เลนกีฬาไทยและ

กีฬาสากล  ไดอยางละ 

๑ ชนิดโดยใชเทคนิค           

ที่เหมาะสมกับตนเอง

และทีม 

เทคนิคและวิธีการเลน  กีฬา

ไทยและกีฬาสากลที่เลือก  

บาสเกตบอล  ฟุตบอล

แบดมินตัน 

ปฏิบัติการเลนกีฬาไทยและ
สากล 
 

มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
 

    เทคนิคและวธิีการเลน  กีฬา

ไทยและกีฬาสากลท่ีเลือก  เชน กรีฑา

ประเภทลูและลาน  วอลเลยบอล  

บาสเกตบอล  ดาบสองมือ  เทนนิส  

ตะกรอขามตาขาย  ฟุตบอล 

- 

๒. นำหลักการ  ความรู

และทักษะ ในการ

เคลื่อนไหว กิจกรรมทาง

กาย  การเลนกม  และ

การเลนกีฬาไปใช         

สรางเสริมสุขภาพอยาง

ตอเนื่อง  เปนระบบ 

 

 

 

หลักการ  ความรู ทักษะใน

การเคลื่อนไหว  กิจกรรมทาง

กาย  การเลนเกม  การเลน

กีฬาไปใชเปนระบบสราง

เสริมสุขภาพ 

ปฏิบัติการเลนกีฬาตามกฎ 
กติกา และขอตกลง 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

   การนำหลักการ  ความรู ทกัษะ

ในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  

การเลนเกม  การเลนกีฬาไปใชเปน

ระบบสรางเสริมสุขภาพอยาง

ตอเนื่อง 

ความมีสวนรวม
ในทองถิ่น 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๓. รวมกิจกรรม

นันทนาการอยางนอย ๑ 

กิจกรรมและนำหลัก

ความรูวิธีการไปขยายผล

การเรียนรูใหกับผูอื่น 

การจัดกิจกรรมนนัทนาการ

แกผูอื่น 

- ปฏิบัติการรวมกิจกรรม
นันทนาการ 
- เผยแพรความรูเกี่ยวกับ
กิจกรรมนันทนาการใหกับ
ผูอ่ืน 

ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงมั่นในการทำงาน 
จิตสาธารณะ 

    การจัดกิจกรรมนันทนาการแก

ผูอื่น 

- 
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สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.2  รักการออกกำลังกาย  การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจำอยางสม่ำเสมอ   

มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแขงขัน  และชื่นชม  ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.มีมารยาทในการเลน
และดูกีฬาดวยความมี
น้ำใจนักกีฬา 

มารยาทในการเลนและการ
ดูกีฬาดวยความมีน้ำใจ
นักกีฬา 

มารยาทในการเลนและดู
กีฬา 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มีจิตสาธารณะ 

    มารยาทในการเลนและการดู
กีฬาดวยความมีน้ำใจนักกีฬา 

- เกมในทองถิ่น 
(ความสามารถใน
การเขาใจและ
ดำรงไวซึ่งความ
เปนทองถิ่นที่ดี
งาม) 

๒.ออกกำลังกายและเลน
กีฬาอยางสม่ำเสมอและ
นำแนวคิดหลักการจาก
การเลนไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนดวย
ความภาคภูมิใจ 

การออกกำลังกายและการ
เลนกีฬาประเภทบุคคล และ
ประเภททีม 
การนำประสบการณ  
แนวคิดจากการ   ออกกำลัง
กายและเลนกีฬาไป
ประยุกตใชในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

- ปฏิบัติการออกกำลังกาย 
- ประยุกตใชแนวคิดจาก
การออกกำลังกายไปใช
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

   การออกำลังกายและการเลน
กีฬาประเภทบุคคล และประเภท
ทีม 
    การนำประสบการณ  แนวคิด
จากการ   ออกกำลังกายและเลน
กีฬาไปประยุกตใชในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

- กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวใน
ทองถ่ิน 
(ความสามารถใน
การมีสวนรวม
และการบริหาร
จัดการทองถิ่น) 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๓.ปฏิบัติตนตามกฎ  
กติกา  และขอตกลงใน
การเลนตามชนิดกีฬาท่ี
เลือกและนำแนวคิดที่ได
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของตนในสังคม 

กฎ  กติกาและขอตกลงใน
การเลนกีฬาท่ีเลือกเลน 
การประยุกตประสบการณ
การปฏิบัติตามกฎ  กติกา  
ขอตกลงในการเลนกีฬาไป
ใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนในสังคม 

- ปฏิบัติตามกฎกติกา ใน
การเลนกีฬา 
- ประยุกตใชแนวคิดจาก
การออกกำลังกายไปใช
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
 

    กฎ  กติกาและขอตกลงในการ
เลนกีฬาที่เลือกเลน 
    การประยุกตประสบการณ
การปฏิบัติตามกฎ  กติกา  
ขอตกลงในการเลนกีฬาไปใช
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในสังคม 

- 

๔.จำแนกกลวิธีการรุก 
การปองกัน  และใชใน
การเลนกีฬาที่เลือกและ
ตัดสินใจเลือกวิธีที่
เหมาะสมกับทีมไปใชได
ตามสถานการณของการ
เลน 

วิธีการประยุกตใชกลวิธีการ
รุกและการปองกันในการ
เลนกีฬาไดตามสถานการณ
ของการเลน 

- จำแนกวิธีการเลนกีฬา 
- ตัดสินใจในการเลนกีฬา
เปนทีม 

มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

    วิธีการประยุกตใชกลวิธีการรุก
และการปองกันในการเลนกีฬาได
ตามสถานการณของการเลน 

- 

๕.เสนอผลการพัฒนา
สุขภาพของตนเองท่ีเกิด
จากการออกกำลังกาย 
และการเลนกีฬาเปน
ประจำ 

การพัฒนาสุขภาพตนเองท่ี
เกิดจากการออกกำลังกาย
และการเลนกีฬาเปนประจำ 

-นำเสนอผลการพัฒนา
สุขภาพของตนเอง 
 

มีวินัย 
ใฝเรียนรู 
มีจิตสาธารณะ 
 

  การพัฒนาสุขภาพตนเองที่เกิด
จากการออกกำลังกายและการเลน
กีฬาเปนประจำ 

- 
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สาระที่ ๔    การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑    เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การปองกันโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.กำหนดรายการอาหาร
ท่ีเหมาะสมกับวัยตาง ๆ 
โดยคำนึงถึงความ
ประหยัดและคุณคาทาง
โภชนาการ 

การกำหนดรายการอาหารที่
เหมาะสมกับวัย ตาง ๆ  โดย
คำนึงถึงความประหยัดและ
คุณคาทางโภชนาการ 
 

กำหนดรายการอาหารตาม
วัย 

ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 
อยูอยางพอเพียง 

  การกำหนดรายการอาหารที่
เหมาะสมกับวัยตาง ๆ   
    วัยทารก  วัยเด็ก (วัยกอน
เรียน วัยเรียน)  วัยรุน  วัยผูใหญ  
วัยสูงอายุ  โดยคำนึงถึงความ
ประหยัดและคุณคาทางโภชนาการ 

อาหารในทองถิ่น
ตามวัย 
(ความสามารถใน
การเขาใจและ
ดำรงไวซึ่งเปน
ทองถ่ินท่ีดีงาม) 

๒.เสนอแนวทางปองกัน
โรคที่เปนสาเหตุสำคัญ
ของการเจ็บปวยและการ
ตายของคนไทย 

โรคท่ีเปนสาเหตุสำคัญของ
การเจ็บปวยและการตาย
ของคนไทย   
 

นำเสนอแนวทางการปองกัน
โรค 

ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 
 

  โรคท่ีเปนสาเหตุสำคัญของการ
เจ็บปวยและการตายของคนไทย   
โรคติดตอ เชน 
-  โรคท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ 
-  โรคเอดส 
-  โรคไขหวัดนก       ฯลฯ 
โรคไมติดตอ เชน 
-  โรคหัวใจ       
- โรคความดันโลหิตสูง 
-  เบาหวาน  ฯลฯ 
 

-โรคท่ีเปนสาเหตุ
ของการเจ็บปวย
ของคนในชุมชน 
(ความสามารถใน
การมีสวนรวมใน
การแกปญหาใน
ชุมขน) 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๓.รวบรวมขอมูลและ
เสนอแนวทาง แกไข
ปญหาสุขภาพในชุมชน 

ปญหาสุขภาพในชุมชน 
แนวทางแกไขปญหาสุขภาพใน
ชุมชน 

- รวบรวมขอมูล 
- เสนอแนวทางแกไขปญหา
สุขภาพในชุมชน 

ซ่ือสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 
 

    ปญหาสุขภาพในชุมชน 
    แนวทางแกไขปญหาสุขภาพใน
ชุมชน 

ปญหาสุขภาพใน
ชุมชน 
(ความสามารถใน
การมีสวนรวมใน
การแกปญหาใน
ชุมขน) 
 

๔.วางแผนและจัดเวลา
ในการออกกำลังกาย  
การพักผอนและการ
สรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย 

การวางแผนและจัดเวลาใน
การออกกำลังกาย  การ
พักผอน และการสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย 

วางแผนการออกกำลังกาย มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 
 

   การวางแผนและจัดเวลาในการ                    
ออกกำลังกาย  การพักผอน และ
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย 

กิจกรรมการออก
กำลังกายกับคน
ในทองถิ่น 
(ความสามารถใน
การมีสวนรวมใน
ชุมขน) 

๕.ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย  และพัฒนาได
ตามความแตกตางระหวาง
บุคคล 

การทดสอบสมรรถภาพทาง
กายแบบตาง ๆ และการ
พัฒนาสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพ 

- การปฏิบัติการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

ใฝเรียนรู 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
แบบตาง ๆ และการพัฒนา
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

- 
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สาระที่ ๕    ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใชยา  สารเสพติด  และความรุนแรง 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.วิเคราะหปจจัยเสี่ยง 
และพฤติกรรมเสี่ยงที่มี
ผลตอสุขภาพและ
แนวทางปองกัน 

ปจจัยเสี่ยง  และพฤติกรรม
เสี่ยงตอสุขภาพ 
แนวทางการปองกันความ
เสี่ยงตอสุขภาพ 

วิเคราะห ปจจัยเสี่ยงและ
แนวทางการปองกัน 

ซ่ือสัตยสุจริต 
รักความเปนไทย 
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 
 

    ปจจัยเสี่ยง  และพฤติกรรม
เสี่ยงตอสุขภาพ 
    แนวทางการปองกันความ
เสี่ยงตอสุขภาพ 

แนวทางการ
ปองกันปจจัย
เสี่ยงในทองถิ่น 
(ความสามารถใน
การมีสวนรวมใน
การแกปญหาใน
ชุมขน) 
 

๒.หลีกเลี่ยงการใชความ
รุนแรงและชักชวนเพ่ือน
ใหหลีกเลี่ยงการใชความ
รุนแรงในการแกปญหา 

ปญหาและผลกระทบจาก
การใชความรุนแรง 
วิธีหลีกเลี่ยงการใชความ
รุนแรง 

- ปฏิบัติการหลีกเล่ียงการใช
ความรุนแรง 
- ชักชวนใหเพื่อนหลีกเลี่ยง
ความรุนแรง 

ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 
 

    ปญหาและผลกระทบจากการ
ใชความรุนแรง 
    วิธหีลีกเลี่ยงการใชความ
รุนแรง 

-การแกไขปญหา
ความรุนแรงใน
ทองถ่ิน โรงเรียน 
(ความสามารถใน
การมีสวนรวมใน
การแกปญหาใน
ชุมขน) 
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ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๓.วิเคราะหอิทธิพลของ
สื่อตอพฤติกรรมสุขภาพ
และความรุนแรง 

อิทธิพลของสื่อตอพฤติกรรม
สุขภาพและความรุนแรง 
(คลิปวิดีโอ  การทะเลาะ
วิวาท  อินเทอรเน็ต  เกม 
ฯลฯ) 
 

วิเคราะห ซ่ือสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
รักความเปนไทย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

    อิทธิพลของสื่อตอพฤติกรรม
สุขภาพและความรุนแรง (คลิป
วิดีโอ  การทะเลาะวิวาท  
อินเทอรเน็ต  เกม ฯลฯ) 
 

 

๔.วิเคราะหความสัมพันธ
ของการดื่มเครื่องด่ืมที่มี
แอลกอฮอลตอสุขภาพ
และการเกิดอุบัติเหตุ 

ความสัมพันธของการดื่ม
เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลตอ
สุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 

วิเคราะห ซ่ือสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มุงมั่นในการทำงาน 
อยูอยางพอเพียง 

    ความสัมพันธของการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลตอสุขภาพ
และการเกิดอุบัติเหตุ 

 

๕.แสดงวิธีการชวยฟน
คืนชีพอยางถูกวิธี 
 

วิธีการชวยฟนคืนชีพ ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ 
 

ใฝเรียนรู 
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 
 

   วิธีการชวยฟนคืนชีพ  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ11101 สุขศึกษา พลศึกษา                 กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                   เวลา ๔0 ชั่วโมง  

 
 ศึกษาวิเคราะห หนาที่ของอวัยวะภายนอก การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก สมาชิกในครอบครัว  
สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง ความแตกตางระหวางเพศชาย หญิง การใชอุปกรณในการเคลื่อนไหว
รางกายขณะอยูกับที่และเคลื่อนที่ เกมเบ็ดเตล็ด การเขารวมกิจกรรมทางกายที่ใชการเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติ การออกกำลังกาย การเลนเกมตามคำแนะนำ กฎกติกา ขอตกลงในการเลนเกม การปฏิบัติตาม
หลักสุขบัญญัติแหงชาติ อาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับตนเอง สิ่งที่ทำใหเกิดอันตรายภายในบานในโรงเรียน 
อันตรายและการปองกันจากการเลน การขอความชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุรายที่บานและท่ีโรงเรียน 
 โดยการใชกระบวนการ อธิบาย สาธิต บทบาทสมมุติ บันทึก ปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความคิด 
ความเขาใจ ความซื่อสัตย ความสามัคคี ความมุงมั่น มีวินัย เห็นคุณคาของความรักและความผูกพันของ
สมาชิกในครอบครัว และความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
รหัสตัวชี้ว ัด 

พ1.1 ป.1/1 , พ1.1 ป.1/2 ,  
พ2.1 ป.1/1 , พ2.1 ป.1/2 ,  
พ2.1 ป.1/3 ,  
พ3.1 ป.1/1 , พ3.1 ป.1/2,  
พ3.2 ป.1/1, พ3.2 ป.1/2,  
พ4.1 ป.1/1 , พ4.1 ป.1/2 , พ4.1 ป.1/3  
พ5.1 ป.1/1 , พ5.1 ป.1/2 , พ5.1 ป.1/3 
  

รวม 15 ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ12101 สุขศึกษา พลศึกษา                 กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                   เวลา ๔0 ชั่วโมง  

 
ศึกษาวิเคราะห หนาที่ของอวัยวะภายใน การดูแลรักษาอวัยวะภายใน ธรรมชาติของชีวิตมนุษย

ตั้งแตแรกเกิดจนตาย บทบาทหนาที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ความสำคัญของเพื่อนพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับเพศ ความภาคภูมิใจในความเปนเพศชายหรือเพศหญิง การเคลื่อนไหวรางกายอยูกับที่และ
การเคลื่อนที่ประกอบอุปกรณ เกมเบ็ดเตล็ด การออกกำลังกาย กฎ กติกาและขอตกลงในการเลนเกม  
ลักษณะของการมีสุขภาพที่ดี อาหารที่เปนประโยชนตอรางกาย ของเลนของใชที ่มีผลเสียตอสุขภาพ 
อุบัติเหตุและการปองกัน การใชยาสามัญประจำบาน โทษของสารเสพติด การแสดงสัญลักษณและปาย
เตือนของสิ่งของที่เปนอันตราย และการขอความชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุราย 
 โดยการใชกระบวนการ อธิบาย สาธิต บทบาทสมมุติ บันทึก ปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความคิด 
ความเขาใจ ความซื่อสัตย ความสามัคคี ความมุงมั่น มีวินัย เห็นคุณคาของความรักและความผูกพันของ
สมาชิกในครอบครัว และความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
รหัสตัวชี้ว ัด 

พ 1.1 ป2/1, พ 1.1 ป2/2, พ 1.1 ป2/3,  
พ 2.1 ป.2/1, พ 2.1 ป.2/2 ,พ 2.1 ป.2/3, พ 2.1 ป.2/4,  
พ 3.1 ป.2/1, พ 3.1 ป2/2, พ 3.2 ป.2/1, พ 3.2 ป.2/2,  
พ 4.1 ป.2/1, พ 4.1 ป.2/2,พ 4.1 ป.2/3,พ 4.1 ป.2/4,พ  
พ 5.1 ป.2/1, พ 5.1 ป.2/2,พ 5.1 ป.2/3,พ 5.1 ป.2/4,พ 5.1 ป.2/5 
 

รวม 21 ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ13101 สุขศึกษา พลศึกษา                 กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                   เวลา ๔0 ชั่วโมง  

 

ศึกษา สังเกต รวบรวมความรูและขอปฏิบัติตาง ๆอภิปราย ซักถาม บันทึก หาคำตอบ อธิบาย
แลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะและการเจริญเติบโตของรางกาย เกณฑมาตรฐานของ
การเจริญเติบโตของเด็กไทย ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต ปองกันโรค เลือกรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพและยาสามัญประจำบาน มีสุขนิสัยที่ดีตาม สุขบัญญัติแหงชาติรูจักตนเองและธรรมชาติของตนเอง 
ระมัดระวังการเจ็บปวย การบาดเจ็บโรคติดตอในทองถิ ่น อุบัติเหตุ การใชยาผิด สารพิษ สารเสพติด      
การลวงละเมิดทางเพศกำหนดแนวปฏิบัติของตนในการสรางเสริมสุขภาพ 

โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล บันทึก จัดกลุมขอมูล 
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะการดำเนินชีวิตเปนผูมีสุขบัญญัติที ่ดี มีจิตสำนึกในการดูแลและ
รับผิดชอบตอสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และสวนรวมเปนแบบอยางที่ดีดานสุขภาพ 
จัดการกับความขัดแยง ความเครียด และปญหาทางอารมณมีการแสวงหา เลือก และใชขอมูลขาวสารดาน
สุขภาพ นำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรมพึ่งตนเองและมีวิสัยทัศนในการดูแลสุขภาพ
และการดำเนินชีวิตเปนแบบอยางท่ีดีดานสุขภาพในทองถิ่นภูมิใจในการสงเสริมสุขภาพดานภูมิปญญาไทย 
  ใชหลักการทางวิทยาศาสตร ฝกควบคุม เขารวมกิจกรรม บอกวิธี การเคลื่อนไหวรางกาย ขณะอยู
กับที่ เคลื่อนที่ระเบียบแถว กิจกรรมประกอบจังหวะและเพลง เกมเบ็ดเตล็ด เกมนำไปสูกีฬายืดหยุนขั้น
พื ้นฐาน กีฬา กิจกรรมนันทนาการ กายบริหาร การละเลนของเด็กไทยเกมแบบผลัด ออกกำลังกาย      
สรางเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิตทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
  โดยการฝกปฏิบัติ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ความหมายความสำคัญและเห็นคุณคา ศึกษาหา
ความรู  องคประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื ่อสุขภาพมีทักษะการเคลื่อนไหวรางกายขั ้นพื ้นฐาน       
เห็นคุณคาของตนเองและผูอื ่นรวมกิจกรรมทางกายอยางสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ      
รักการออกกำลังกายและการเลนกีฬาตามกฎ กติกา อยางมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬาเปนผูนำและผู
ตามที่ดี มีความมั่นใจ เคารพสิทธิของตนเองและผูอื ่นรับผิดชอบหนาที่ที ่ไดรับมอบหมาย สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ชื่นชมผลงานของผูอื่นใหความรวมมือ เสียสละและคำนึงถึงสวนรวม และแกไขขอบกพรองของ
ตนเองไดตามคำแนะนำ 
 

ตัวชี้ว ัด  
พ ๑.๑ ป. ๓/๑, ป.๓/๒, ป. ๓/๓ พ ๒.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓ 
พ ๓.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒ พ ๓.๒ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒ 
พ ๔.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓, ป. ๓/๔, ป. ๓/๕ 
พ ๕.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓ 
 

รวม ๑๘ ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ14101 สุขศึกษา พลศึกษา                 กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                   เวลา 80 ชั่วโมง  

 
ศึกษา สังเกต รวบรวมขอมูล บันทึก อธิบาย วิเคราะหในเรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการทาง

รางกาย จิตใจ ตามวัย ความสัมพันธของกลามเนื้อ กระดูก ขอ ที่มีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
พรอมทั้งวิธีการดูแลรักษา คุณลักษณะที่ดีของความเปนเพื่อนและการเปนสมาชิกที่ของครอบครัว และ
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทยและประเพณีทองถิ่น วิธีการปฏิเสธการกระทำที่
เปนอันตรายในเรื่องเพศ สารเสพติด การเคลื่อนไหวรางกาย กิจกรรมทาง การเลนแบบผลัด เขาใจกฎกติกา
การเลนกับผูอื่น อนุรักษการละเลนพื้นบานลานนา เลนกีฬาพื้นฐานเปน เชน กีฬาแชรบอล แฮนดบอล 
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสุขภาพ สภาวะอารมณ ทุกข สุข ที่มีผลตอสุขภาพ การวิเคราะหขอมูล
บนฉลากผลิตภัณฑสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพและการปรับปรุงตามผลการทดสอบ การปฐมพยาบาล
และการใชยา และผลเสียของสารเสพติด การดื่มสุรา และการปองกัน 
 โดยใชกระบวนคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการการกลุม กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน และการแสดงความคิดเห็น 
  เพื่อใหเกิดทักษะชีวิต มีทัศนคติที่ดีตอการดูแลตนเอง เพื่อน ครอบครัว รักการออกกำลังกายจน
เปนลักษณะนิสัย มีวินัย ใฝเรียนรู มีความมุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจนักกีฬาชวยเหลือ
แบงปนใหกับผูดอยโอกาส มีความรักชาติ ศาสตร กษัตริย และสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
ปลอดภัยและปกติสุข 
 
ตัวชี้ว ัด 

มาตรฐาน พ ๑.๑ ป. ๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓  
มาตรฐาน พ ๒.๑ ป. ๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓   
มาตรฐาน พ ๓.๑ป. ๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓ ,ป. ๔/๔  
มาตรฐาน พ ๓.๒ป. ๔/๑, ป.๔/๒ 
มาตรฐาน พ ๔.๑ ป. ๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓ ,ป. ๔/๔  
มาตรฐาน พ ๕.๑ ป. ๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓  
 

รวม ๑๙ ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ15101 สุขศึกษา พลศึกษา                 กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5          เวลา 80 ชั่วโมง  

 
  ศึกษาวิเคราะหความสำคัญของระบบยอยอาหารและระบบขับถายที ่มีผลตอสุขภาพการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการวิธีดูแลระบบยอยอาหารและระบบขับถายใหทำงานตามปกติ อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงทางเพศ และปฏิบัติตนไดเหมาะสมความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุนตามวัฒนธรรมไทย 
ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค และไมพึงประสงคในการแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัวและกลุมเพื่อน
การปฏิบัติตนในชุมชน โดยใชกระบวนการปฏิบัติการจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน และควบคุม
ตนเองเม่ือใชทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่กำหนดเลมเกมนำไปสูกีฬาที่เลือกและกิจกรรมการเคลื่อนไหว
แบบผลัด ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใชแรงและความสมดุลแสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายและเลนกีฬาเลนกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมออกกำลังกายอยาง
มีรูปแบบ เลนเกมที่ใชทักษะการคิดและตัดสินใจ เลนกีฬาที่ตนเองชอบอยางสม่ำเสมอ โดยสรางทางเลือก
ในวิธีปฏิบัติของตนเองอยางหลากหลาย และมีน้ำใจนักกีฬาปฏิบัติตามกฎกติกา การเลนเกม กีฬาไทย และ
กีฬาสากล ตามชนิดกีฬาที่เลนและการละเลนพื้นบานตางๆ ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง ไมละเมิดสิทธิ
ผูอื่นและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลในการเลนเกม และกีฬาไทย กีฬาสากลและแสดงพฤติกรรม
ที่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหงชาติคนหาขอมูลขาวสารเพื่อใชสรางเสริมสุขภาพ
วิเคราะหสื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพอยางมีเหตุผลปฏิบัติตนในการ
ปองกันโรคที ่พบบอยในชีวิตประจำวันทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชสารเสพติดวิเคราะหผลกระทบของการใชยา และ
สารเสพติด ที่มีผลตอรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช
ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติดวิเคราะหอิทธิพลของสื่อที่มีตอพฤติกรรมสุขภาพปฏิบัติตนเพื่อปองกันอันตราย
จากการเลนกีฬา 

มีเจตคติที่ดีตอรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีคุณลักษณะของนักกีฬาที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา มี
ระเบียบวินัยรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น เอื้อเฟอเสียสละ มีความใฝรูใฝเรียนและอยูรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุข 

 
ตัวชี้ว ัด  

พ.๑.๑ ป.๕/๑ ,พ.๑.๑ ป.๕/๒ 
พ.๒.๑ ป.๕/๑ ,พ.๒.๑ ป.๕/๒,พ.๒.๑ ป.๕/๓ 
พ.๓.๑ ป.๕/๑ ,พ.๓.๑ ป.๕/๒,พ.๓.๑ ป.๕/๓,พ.๓.๑ ป.๕/๔,พ.๓.๑ ป.๕/๕,พ.๓.๑ ป.๕/๖ 
พ.๓.๒ ป.๕/๑ ,พ.๓.๒ ป.๕/๒,พ.๓.๒ ป.๕/๓,พ.๓.๒ ป.๕/๔ 
พ.๔.๑ ป.๕/๑ ,พ.๔.๑ ป.๕/๒,พ.๔.๑ ป.๕/๓ 
พ.๕.๑ ป.๕/๑ ,พ.๕.๑ ป.๕/๒,พ.๕.๑ ป.๕/๓,พ.๕.๑ ป.๕/๔,พ.๕.๑ ป.๕/๕ 

 
รวม 23 ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ16101 สุขศึกษา พลศึกษา                 กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                   เวลา 80 ชั่วโมง  

 

ศึกษา สังเกต รวบรวมขอมูล ขอปฏิบัติตาง ๆ อภิปราย ซักถาม บันทึก หาคำตอบ อธิบาย 
แลกเปลี่ยนขอมูล คิดวิเคราะหเกี่ยวกับตน และผลกระทบที่มีตอสุขภาพ คิดอยางมีวิจารณญาณและ
สรางสรรคเก่ียวกับสุขภาพบนพื้นฐานความเปนจริงเกี่ยวกับเรื่องโครงสรางและหนาที่การทำงานของระบบ
ตาง ๆ ของรางกาย การปองกันดูแลรักษาอวัยวะในระบบตาง ๆ พัฒนาการดานตาง ๆ ชวงอายุ ๑๑-๑๒ ป 
ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเจริญเติบโต เลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยและกลุม
บุคคลตาง ๆ สุขอนามัยทางเพศ ยาสามัญประจำบานและยาอื่น ๆ ระมัดระวังอุบัติเหตุ การใชยาผิด สารพิษ 
สารเสพติด การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และหลีกเลี่ยงปญหาการตั้งครรภ เลือกออกกำลังกาย พักผอน 
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน กำหนดแนวปฏิบัติของตนในการสรางเสริมสุขภาพและรายงานผลตอกลุมเปน
ระยะๆ  

เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ความหมาย ความสำคัญ ทำนายการเปลี่ยนแปลง กำหนดวิธีปฏิบัติให
มีสุขภาพที่ดีของชีวิตตนเอง ตัดสินใจและแกปญหา การดำเนินชีวิตและสุขภาพ มีจิตสำนึกในการดูแลและ
รับผิดชอบตอสุขภาพ มีความปลอดภัยตอตนเอง ครอบครัว และสวนรวม เปนแบบอยางที่ดีดานสุขภาพ 
พึ่งตนเองและมีวิสัยทัศนในการดูแลสุขภาพจัดการกับความขัดแยง ความเครียดและปญหาทางอารมณ มี
การแสวงหาเลือกและใชขอมูลขาวสารดานสุขภาพตามความตองการและความสนใจและสรางเปาหมาย
ใหกับชีวิตตนเอง ใชหลักการและรูปแบบของวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว บอกวิธี ฝก ควบคุม เขารวม
กิจกรรม เคลื่อนไหวรางกาย ขณะอยูกับที่เคลื่อนท่ีระเบียบแถวกิจกรรมเขาจังหวะ ยืดหยุนขั้นพื้นฐาน กีฬา
ไทย กีฬาสากล กีฬายอดนิยม กิจกรรมนันทนาการ กายบริหาร การละเลนของเด็กไทย เกมแบบผลัด ออก
กำลังกาย สรางเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิตทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  

เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ความหมาย ความสำคัญ เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น ศึกษาหา
ความรู องคประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน มีทักษะ
การเคลื่อนไหวเบื้องตนมีระเบียบวินัยเคารพสิทธิกฎและกติกา เขารวมกิจกรรมทางกายอยางสม่ำเสมอ มี
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกายและการเลนกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา เปนผูนำและผูตามที่
ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร เสียสละและคำนึงถึงสวนรวม มีจิตวิญญาณในการแขงขันและ
รวมมืออยางสันติ รับผิดชอบหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีจิตสำนึกในการใชเวลาใหเปนประโยชนและ
สรางสรรค และพยายามแกไขขอบกพรองของตนเอง 
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ตัวชี้ว ัด 
พ ๑.๑ ป.๖/๑, พ ๑.๑ ป.๖/๒  พ ๒.๑ ป.๖/๑, พ ๒.๑ ป.๖/๒ 
พ ๓.๑ ป.๖/๑, พ ๓.๑ ป.๖/๒, พ ๓.๑ ป.๖/๓,พ ๓.๑ ป.๖/๔,พ ๓.๑ ป.๖/๕  
พ ๓.๒ ป.๖/๑,พ ๓.๒ ป.๖/๒,พ ๓.๒ ป.๖/๓,พ ๓.๒ ป.๖/๔,พ ๓.๒ ป.๖/๕,พ ๓.๒ ป.๖/๖  
พ ๔.๑ ป.๖/๑,พ ๔.๑ ป.๖/๒,พ ๔.๑ ป.๖/๓,พ ๔.๑ ป.๖/๔ 
พ ๕.๑ ป.๖/๑,พ ๕.๑ ป.๖/๒,พ ๕.๑ ป.๖/๓ 

 
รวม ๒๒ ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ ๒๑๑๐๑  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา ๑               กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑                                                 เวลา ๒๐ ชั่วโมง 
 ศึกษาความสำคัญของระบบประสาท และตอมไรทอที่มีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการของวัยรุน วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบตอมไรทอใหทำงานตามปกติ  ศึกษาภาวะการ
เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน และปจจัยที่เกี่ยวของ  แนวทางในการพัฒนาตนเองใหเจริญเติบโตสมวัย 
ปญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ  หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย   เกณฑมาตรฐานการเจริญเติบโต 
วิธีการควบคุมน้ำหนักของตนเองใหอยูในเกณฑมาตรฐาน  และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อสราง
เสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ 
 โดยใชวิธีการอธิบาย  การวิเคราะห และการประยุกตใช  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ
ระบบประสาท และตอมไรทอ การเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต 
การพัฒนาตนเองใหเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน  รูปญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการหรือโรคที่เกิดจากภาวะ
โภชนาการในชุมชน จนหาแนวทางในการพัฒนาตนเองใหเติบโตสมวัย จากการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ในทองถิ่นใหถูกตองตามหลักโภชนาการ และการออกกำลังกายอยางเหมาะสม มีการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย และพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง 
 เพื่อใหเกิดความใฝเรียนใฝรู  มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย  อยูอยางพอเพียง  มีวินัย และ
ซื่อสัตยสุจริต   มีความสามารถในการพัฒนาตนเองใหเติบโตสมวัย  และพัฒนาสมรรถภาพทางกายของ
ตนเองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 
รหัสตัวชี้ว ัด 

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

 รวมทั้งหมด   8 ตัวชี้ว ัด    
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 2110๒  ชื่อรายวิชา พลศึกษา ๑    กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                                                             เวลา 20 ชั่วโมง 
 รูเขาใจประวัติความเปนมา ประโยชน และการดูแลรักษาอุปกรณของกีฬาเทเบิลเทนนิสและแสดงการ
ควบคุมตนเอง เมื่อเคลื่อนไหวแบบผสมผสานในการรวมกิจกรรมทางกาย พรอมทั้งวิเคราะหรูปแบบการ
เคลื่อนไหวในการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส   ปฏิบัติกิจกรรมมีทักษะการเคลื่อนไหวแบบกีฬาเทเบิลเทนนิส มี
ทักษะในการเลน การแขงขัน ตลอดจนการตัดสินการแขงขัน มีการออกกำลังกายตามถนัดและสนใจ จัดตาราง
ในการเลนกีฬาในชีวิตประจำวัน  

ปฏิบัติและจำแนก กฎ กติกา การเลน แขงขันกีฬาดวยความปลอดภัยเลือกใชและการกำหนดรูปแบบ 
กลวิธีการรุก การปองกันในกีฬาประเภทบุคคล และประเภททีม เปนผูนำกิจกรรมที่ตรงตอเวลา  

เพื่อเปนผูนำกิจกรรมที่ตรงตอเวลา     มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจเปนนักกีฬา มีมารยาทของการ
เปนผูเลนและผูชมกีฬาที่ดี     มีคุณธรรม  จริยธรรม    รูแพ  รูชนะ 
 
รหัสตัวชี้ว ัด   
      พ ๓.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓ 

พ ๓.๒ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕,ม.๓/๖  
 
รวม  ๙  ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 21103  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                                                             เวลา 20 ชั่วโมง 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  
จิตใจ  อารมณ และพัฒนาการทางเพศ ศึกษาพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศ  ทักษะการปฏิเสธเพื่อ
ปองกันการถูกลวงละเมิดทางเพศ  รวมถึงศึกษาเก่ียวกับลักษณะอาการของผูติดสารเสพติด การปองกันการ
ติดสารเสพติดการชักชวนใหผูอื่นลด ละ เลิกสารเสพติด  ความสัมพันธของการใชสารเสพติดกับการเกิดโรค
และอุบัติเหตุ  การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนยายผูปวยอยางปลอดภัย 
 โดยใชวิธีการอธิบาย การวิเคราะห แสดงทักษะการปฏิเสธ  แสดงวิธีการชักชวนใหลด ละ เลิก สาร
เสพติด และแสดงวิธีการปฐมพยาบาลอยางถูกวิธี เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และพัฒนาการทางเพศ  รวมถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเพื่อใหอยู
รวมกันอยางมีความสุขบนความหลากหลายทางเพศ  รูวิธีการปองกันตนเองจากสารเสพติดและอุบัติเหตุที่
เกิดจากการเสพสารเสพติดที่มักเกิดขึ้นในทองถิ่น  รวมถึงสามารถปฐมพยาบาลเบื้องตนแกตนเองและผูอื่น
ไดอยางถูกวิธีจากอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในทองถิ่น 

เพื่อใหเกิดความใฝเรียนใฝรู  มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย  อยูอยางพอเพียง  มีวินัย 
ซื่อสัตยสุจริต และมีจิตสาธารณะ  มีความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาสู ว ัยรุน  
หลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใชสารเสพติด  และสามารถปฐมพยาบาลเบื้องตนแกตนเองและผูอ่ืนไดอยางถูกวิธี 
 
รหัสตัวชี้ว ัด 

พ 2.1 ม.1/1  พ.2.1 ม. 1/2      
พ 5.1 ม.1/1     พ 5.1 ม.1/2      พ 5.1 ม.1/3    พ 5.1 ม.1/4 
 
 

 รวมทั้งหมด   6 ตัวชี้ว ัด    
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 2110๔  ชื่อรายวิชา พลศึกษา 2    กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                                                             เวลา 20 ชั่วโมง 
 
        ศึกษา ลักษณะและธรรมชาติของกีฬาตะกรอ กติกา  มารยาท  วิธีเลน  การเคลื่อนไหว  การออก
กำลังกายดวยการเลนกีฬาตะกรอ  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรางกายในการออกกำลังกาย  ทักษะ
การเลนกีฬา  ทั้งประเภทบุคคล  และประเภททีม  ตามความถนัด   
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  และเห็นคุณคาของสุขภาพ  สมรรถภาพ  ความปลอดภัย กีฬาไทย 
ในการเลนกีฬาตะกรอของตนเอง ของผูอื่น และของสังคม สามารถออกกำลังกายและเลนกีฬาตะกรอเพื่อ
นำไปใชออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน  เผยแพรความรูใหกับผูอื่นและสงเสริมอนุรักษกีฬาไทยไดพรอมทั้ง
ศึกษา ประวัติ กติกา การเลนกีฬาท่ีเปนกีฬาพื้นบานประจำชาติตางๆของกลุมประเทศอาเซียน 
 
รหัสตัวชี้ว ัด 

พ 3.1    ม.1/ 1, ม.1/2, ม.1/3  

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

รวมทั้งหมด     9      ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 22101  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 3    กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                                                       เวลา 20 ชั่วโมง 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลง ดานรางกาย จิตใจ อารมณ  สังคม และสติปญญาในวัยรุน ปจจัยที่สงผล
ตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
เจตคติในเรื่องเพศ  ปญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  โรคตดิตอทางเพศสัมพันธ 
และการตั้งครรภโดยไมพึงประสงค ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ การวางตัวตอเพศตรงขาม 
ปญหาทางเพศ และแนวทางแกไขปญหาทางเพศ  เกณฑสมรรถภาพทางกาย การพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 โดยใชวิธีการอธิบาย การวิเคราะห และการประยุกตใช เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และพัฒนาการทางเพศเมื่อเขาสูวัยรุน ปจจัยที่สงผลตอการ
เจริญเติบโตสภาพแวดลอมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กในชุมชน และอิทธิพลตอการอบรมสั่งสอนดานเจตคตใิน
เรื่องเพศของคนในชุมชน ปญหาจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรในชุมชน  รวมถึงผลกระทบโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ โรคเอดสและการตั้งครรภไมพึงประสงค การวางตัวตอเพศตรงขามอยางเหมาะสม และ
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

เพื่อใหเกิดความใฝเรียนใฝรู  รักความเปนไทย  มีวินัย และซื่อสัตยสุจริต มีความสามารถในการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาสูวัยรุน  มีเจตคติทางเพศอยางเหมาะสม  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศและมีทักษะการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เห็นความสำคัญของการเสมอภาคทางเพศ 
วางตัวตอเพศตรงขามอยางเหมาะสม  และมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพที่ด ี
 
รหัสตัวชี้ว ัด 

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. 2/7             
 

 รวมทั้งหมด   7 ตัวชี้ว ัด    
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 2210๒  ชื่อรายวิชา พลศึกษา 3   กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                                                       เวลา 20 ชั่วโมง 
 

        ศึกษา ลักษณะและธรรมชาติของกีฬาฟุตซอล  กติกา  มารยาท  วิธีเลน  การเคลื่อนไหว  
การออกกำลังกายดวยการเลนกีฬาฟุตซอล ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรางกายในการออกกำลังกาย  
ทักษะการเลนกีฬาประเภททีม   
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  และเห็นคุณคาของสุขภาพ  สมรรถภาพ  ความปลอดภัยในการเลน
กีฬาฟุตซอลของตนเอง และของผูอื่น  สามารถออกกำลังกายและเลนกีฬาฟุตซอลเพื่อนำไปใชออกกำลัง
กายในชีวิตประจำวันและเผยแพรความรูใหกับผูอื่นไดพรอมทั้งศึกษา ประวัติ กติกา การเลนกีฬาที่เปนกีฬา
พื้นบานประจำชาติตางๆของกลุมประเทศอาเซียน 
 
  
  
รหัสตัวชี้ว ัด  
                     พ ๓.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓ 
                     พ ๓.๒ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕,ม.๓/๖  
 
รวม  ๙  ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 22103  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 4    กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                                                     เวลา 20 ชั่วโมง 
 ศึกษาการเลือกใชบริการทางสุขภาพ  ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอสุขภาพ ความเจริญกาวหนา
ทางการแพทยที่มีผลตอสุขภาพ  ความสมดุลระหวางสุขภาพกายและสุขภาพจิต  อาการเบื้องตนของผูมี
ปญหาสุขภาพจิต  การปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณและความเครียด    วิธีการ ปจจัยและแหลงที่
ชวยเหลือ ฟนฟูผูติดสารเสพติด การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณเสี่ยง และทักษะชีวิตในการ
ปองกันตนเอง              
 โดยใชวิธีการอธิบาย การวิเคราะห เลือกใชบริการทางการแพทย  และการประยุกตใช เพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริการทางสุขภาพและการเลือกใชบริการทางสุขภาพที่มีในทองถิ่นอยาง
เหมาะสม  ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอสุขภาพ  ความเจริญกาวหนาทางการแพทยที่มีผลตอสุขภาพ  
ความสมดุลระหวางสุขภาพกายและสุขภาพจิต  อาการเบื้องตนของผูมีปญหาสุขภาพจิต สามารถจัดการกับ
อารมณและความเครียดของตนเองได   การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ระบุวิธีการ ปจจัย สิ่งที่เปน
อันตรายตอตนเองในทองถิ่นและแหลงชวยเหลือฟนฟูผู ติดสารเสพติดในทองถิ่น มีทักษะชีวิตในการ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณเสี่ยง 

เพื่อใหเกิดความรักชาติ ศาสน  กษัตริย ใฝเรียนใฝรู  รักความเปนไทย มุงมั่นในการทำงาน  มีวินัย 
และซื่อสัตยสุจริต มีความสามารถในเลือกใชบริการทางสุขภาพอยางเหมาะสม  มีเจตคติที่ดีตอการใช
เทคโนโลยีทางสุขภาพ  และการดูแลรักษาสมดุลระหวางสุขภาพกายและจิตใหเปนปกติ พัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายของตนเองอยางเหมาะสม และมีทักษะในการหลีกเลี่ยงสถานการณเสี่ยงตาง ๆ ได 
 
รหัสตัวชี้ว ัด 

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

 รวมทั้งหมด   9 ตัวชี้ว ัด    
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 2210๔  ชื่อรายวิชา พลศึกษา 4    กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                                                     เวลา 20 ชั่วโมง 
 
        ศึกษา ลักษณะและธรรมชาติของกีฬากระบี่ กติกา  มารยาท  วิธีเลน  การเคลื่อนไหว  การออก
กำลังกายดวยการเลนกีฬากระบี่  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรางกายในการออกกำลังกาย  ทักษะการ
เลนกีฬา  การรายรำไหวครู  การรำไมตี ตามความถนัด  และความสนใจ 
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  และเห็นคุณคาของสุขภาพ  สมรรถภาพ  ความปลอดภัย กีฬาไทย 
ในการเลนกีฬากระบี่ของตนเอง ของผูอื่น และของสังคม   สามารถออกกำลังกายและเลนกีฬากระบี่เพื่อ
นำไปใชออกกำลังกายในชีวิตประจำวันและเผยแพรความรูใหกับผูอื่นและเปนศิลปะปองกันตัวไดพรอมทั้ง
ศึกษา ประวัติ กติกา การเลนกีฬาท่ีเปนกีฬาพื้นบานประจำชาติตางๆ ของกลุมประเทศอาเซียน 
 
  
รหัสตัวชี้ว ัด  
                     พ ๓.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓ 
                     พ ๓.๒ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕,ม.๓/๖  
 
รวม  ๙  ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 23101  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 5    กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                                                  เวลา 20 ชั่วโมง 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย  จิตใจ อารมณ  สังคม และสติปญญาในแตละวัย อิทธิพลและ
ความคาดหวังของสังคมที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของวัยรุน สื่อ โฆษณา ที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต และ
พัฒนาการของวัยรุ นในชุมชน  องคประกอบของอนามัยเจริญพันธุ  อนามัยแมและเด็ก  การวางแผน
ครอบครัว การปฏิบัติตนที่เหมาะสม ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตั้งครรภ สาเหตุความขัดแยงในครอบครัว 
แนวทางปองกัน แกไขความขัดแยงในครอบครัวของคนในทองถิ่น  การวางแผนและจัดเวลาในการออก
กำลังกาย  การพักผอน  และการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย รวมกับคนในทองถิ่น และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายแบบตาง ๆ  และการพัฒนาสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  
 โดยใชวิธีการเปรียบเทียบ  การวิเคราะห การอธิบาย  เพื ่อใหเกิดความรู ความเขาใจ การ
เปลี่ยนแปลงของตนเอง และมีทักษะในการปองกัน ดูแลตนเองดานสุขภาพ และเผยแพรความรูใหกับคนใน
ชุมชน           วางแผนการออกกำลังกาย และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื ่อพัฒนา
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพตนเอง 
 เพื่อใหเกิดความใฝเรียนใฝรู  มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย  อยูอยางพอเพียง        มีวินัย 
ซื่อสัตยสุจริต   และมีจิตสาธารณะ มีความสามารถในการพัฒนาทองถิ่น  แกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ทองถิ่นได และมีสวนรวมในการทำกิจกรรมออกกำลังกายรวมกับคนในชุมชน 
 
รหัสตัวชี้ว ัด 

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.3/4   พ 4.1 ม.3/5    
 
 

 รวมทั้งหมด   8 ตัวชี้ว ัด    
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 2310๒  ชื่อรายวิชา พลศึกษา 5   กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                                                  เวลา 20 ชั่วโมง 

ศึกษา ลักษณะและธรรมชาติของกีฬาวอลเลยบอล กติกา  มารยาท  วิธีเลน  การเคลื่อนไหว   การ
ออกกำลังกายดวยการเลนกีฬาวอลเลยบอล  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรางกายในการออกกำลังกาย  
ทักษะการเลนกีฬาประเภททีม   
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  และเห็นคุณคาของสุขภาพ  สมรรถภาพ  ความปลอดภัยในการเลน
กีฬาวอลเลยบอลของตนเอง และของผูอื่น  สามารถออกกำลังกายและเลนกีฬาวอลเลยบอลเพื่อนำไปใช
ออกกำลังกายในชีวิตประจำวันและเผยแพรความรูใหกับผูอื่นไดพรอมทั้งศึกษา ประวัติ กติกา การเลนกีฬา
ที่เปนกีฬาพื้นบานประจำชาติตางๆของกลุมประเทศอาเซียน 
 
รหัสตัวชี้ว ัด  
                     พ ๓.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓ 
                     พ ๓.๒ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕,ม.๓/๖  
 
รวม  ๙  ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 23103  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 6    กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                                                        เวลา 20 ชั่วโมง 
 ศึกษาการกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยตาง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัด       และ
คุณคาทางโภชนาการ โรคที่เปนสาเหตุสำคัญของการเจ็บปวย และการตายของคนไทยในชุมชน ปญหา
สุขภาพในชุมชน แนวทางแกไขปญหาสุขภาพในชุมชน ปจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  แนว
ทางการปองกันความเสี่ยงตอสุขภาพ ปญหาและผลกระทบจากการใชความรุนแรง  วิธีหลีกเลี่ยงการใช
ความรุนแรง  อิทธิพลของสื่อตอพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง ความสัมพันธของการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลตอสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ  และการชวยฟนคืนชีพ 
 โดยใชวิธีการวิเคราะห  รวบรวมขอมูล  กำหนดรายการอาหาร นำเสนอแนวทางการปองกันโรค  
และปญหาสุขภาพในชุมชน  ปฏิบัติการหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรง  ชักชวนใหเพื่อนหลีกเลี่ยงความ
รุนแรง และการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เรื่องอาหารที่เหมาะสมกับวัย  โรค
ที่เกิดขึ้นในชุมชน ปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่สงผลตอสุขภาพ  และมีทักษะในการชวยฟนคืนชีพ 
 เพื่อใหเกิดความใฝเรียนใฝรู  มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย  อยูอยางพอเพียง         มีวินัย 
ซื่อสัตยสุจริต   และมีจิตสาธารณะ มีความสามารถในการหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในทองถิ่นได  
 
รหัสตัวชี้ว ัด 

พ 4.1 ม.3/1      พ 4.1 ม.3/2     พ 4.1 ม.3/3 
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 5.1 ม.3/5 
 

 รวมทั้งหมด   8 ตัวชี้ว ัด    
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คำอธิบายรายวิชา      
รหัสวิชา พ 2310๔  ชื่อรายวิชา พลศึกษา 6    กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                                                        เวลา 20 ชั่วโมง 
         

ศึกษา ลักษณะและธรรมชาติของกีฬาบาสเกตบอล กติกา  มารยาท  วิธีเลน  การเคลื่อนไหว   
การออกกำลังกายดวยการเลนกีฬาบาสเกตบอล  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรางกายในการออกกำลัง
กาย  ทักษะการเลนกีฬา  ทั้งประเภทเดี่ยว  และประเภทคู  ตามความถนัด   
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  และเห็นคุณคาของสุขภาพ  สมรรถภาพ  ความปลอดภัยในการเลน
กีฬาบาสเกตบอลของตนเอง และของผูอื่น  สามารถออกกำลังกายและเลนกีฬาบาสเกตบอลเพื่อนำไปใช
ออกกำลังกายในชีวิตประจำวันและเผยแพรความรูใหกับผูอื่นไดพรอมทั้งศึกษา ประวัติ กติกา การเลนกีฬา
ที่เปนกีฬาพื้นบานประจำชาติตางๆของกลุมประเทศอาเซียน 
  
รหัสตัวชี้ว ัด  
                     พ ๓.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓ 
                     พ ๓.๒ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕,ม.๓/๖  
 
รวม  ๙  ตัวชี้ว ัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐานและวางแผนการประเมิน 
ระดับประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖ 
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ตารางโครงสรางรายวิชาและวางแผนการประเมิน 
พ ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา 1                             ชั้นประถมศึกษาปที่ 1   
สัดสวนคะแนนระหวางเรียน : ปลายภาค  =๘0 : ๒0 เวลา ๔0 ชัว่โมง  จำนวน ๐.5 หนวยกิต 
 

ที ่ หนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/
สาระการเรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโน
ทัศนสำคัญ 

เวลา           
  

(ชม.) 

สัดสวน
คะแนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

1 รางกาย
ของเรา 
 
 

พ 1.1  
ป.1/1 
ป.1/2 

 ลักษณะและ 
หนาที่ของอวัยวะภายนอกที่มี 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ไปตามวัย - ตา หู คอ จมูก ผม 
มือ เทา เล็บ ผิวหนัง ฯลฯ - 
อวัยวะในชองปาก (ปาก ลิ้น  
ฟน เหงือก) 

อวัยวะภายนอกทุก
สวนตางมีหนาที่
สำคัญและเปน
ประโยชนตอรางกาย 
ดังนั้นเราควรดูแล
รักษาอวัยวะ
ภายนอกใหทำงานได
ตามปกติ มีการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการไปตามวัย 

2 5 ผังมโนทัศน 
รางกายของเรา 

2 ฟนของเรา พ 1.1 
ป.1/1 
ป.1/2 

 ลักษณะและหนาที่ของ
อวัยวะภายนอกที่มี การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการไป
ตามวัย - ตา หู คอ จมูก ผม มือ 
เทา เล็บ ผิวหนัง ฯลฯ - อวัยวะ
ในชองปาก (ปาก ลิ้น  
ฟน เหงือก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อวัยวะในชองปากเปน
อวัยวะภายนอกที่มี
ความสำคัญตอการพูด
และการรับประทาน
อาหาร ดังนั้นเราจึง
ควรดูแลรักษาความ
สะอาดอยางถูกวิธี 

4 5 วาดภาพชอง
ปากแลวชี้
อวัยวะในชอง
ปาก, 
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ที ่ หนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/
สาระการเรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโน
ทัศนสำคัญ 

เวลา           
  

(ชม.) 

สัดสวน
คะแนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

3 ครอบครัว
ของเรา 

พ 2.1 
ป.1/1 
  

 สมาชิกในครอบครัว  
ความรักความผูกพันของ
สมาชิกใน ครอบครัว 
สิ่งที่ชื่นชอบและความ
ภาคภูมิใจ ในตนเอง (จุดเดน 
จุดดอยของตนเอง) 
ลักษณะความแตกตางของ
เพศชาย เพศ หญิง-รางกาย - 
อารมณ - ลักษณะนิสัย 

การแสดงความรัก
และความผูกพัน ตอ
กันของสมาชิกใน
ครอบครัว   สงผลให
สมาชิกทุกคนอยู
รวมกันอยางมี
ความสุข 

2 6 วาดภาพสมาชิก
ในครอบครัว
แลวเติมขอมูล
สมาซิกใน
ครอบครัว 

4 เขาใจ
ตนเอง 

พ 2.1 
ป.1/2 
 

 สมาชิกในครอบครัว  
ความรักความผูกพันของ
สมาชิกใน ครอบครัว 
สิ่งที่ชื่นชอบและความ
ภาคภูมิใจ ในตนเอง (จุดเดน 
จุดดอยของตนเอง) 
ลักษณะความแตกตางของเพศ
ชาย เพศ หญิง-รางกาย - อา
รมณ – ลักษณะนิสัย 

ทุกคนมีสิ่งที่ชื่นชอบ
และภาคภูมิใจ   ใน
ตนเอง หากยอมรับ
และเขาใจ          ใน
ตนเองจะทำใหชีวิตเรา
มีความสุข 

2 5 เขียนบอกจุดดี
ของตนเองพรอม
บอกเหตุผล 

5 ฉันเปนใคร พ 2.1 
ป.1/3 
 

 สมาชิกในครอบครัว  
ความรักความผูกพันของ
สมาชิกใน ครอบครัว 
สิ่งที่ชื่นชอบและความ
ภาคภูมิใจ ในตนเอง (จุดเดน 
จุดดอยของตนเอง) 
ลักษณะความแตกตางของ
เพศชาย เพศ หญิง-รางกาย - 
อารมณ – ลักษณะนิสัย 

การยอมรับและเขาใจ
ลักษณะความแตกตาง
ระหวางเพศชายและ
เพศหญิง ทางดาน
รางกาย อารมณ และ
ลักษณะนิสัย จะชวย
ใหประพฤติปฏิบัติตน  
อยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

2 6 เขียนแผนผัง
จำแนกสมาชิก
ในครอบครัวตาม
เพศ 
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ที ่ หนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/
สาระการเรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโน
ทัศนสำคัญ 

เวลา           
  

(ชม.) 

สัดสวน
คะแนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

6 สุขภาพของ
เรา 

พ 4.1 
ป.1/1 
 

การปฏิบัติตนตามหลักสุข
บัญญัติแหงชาติ 
ลักษณะอาการเจ็บปวยที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง - ปวดศีรษะ - 
ตัวรอน - มนี้ำมูก - ปวดทอง - 
ผื่นคัน (หนังศีรษะ ผิวหนัง) - 
ฟกซ้ำ ฯลฯ 
วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการ
เจ็บปวยที่เกิด ขึ้นกับตนเอง 

การปฏิบัติตนตาม
หลักสุขบัญญัติ
แหงชาติเปนประจำ 
ทำใหมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

2 6 เขียนแผนผัง
วิธีการดูแลรักษา
ความสะอาด 

7 อาการ
เจ็บปวย         
ที่ควรรู 

พ 4.1  
ป.1/2 
ป.1/3 
 

การปฏิบัติตนตามหลักสุข
บัญญัติแหงชาติ 
ลักษณะอาการเจ็บปวยที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง  
– ปวดศีรษะ      
- ตัวรอน  
-  มนี้ำมูก         
- ปวดทอง  
- ผื่นคัน (หนังศีรษะ ผิวหนัง)  
- ฟกซ้ำ ฯลฯ 
วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการ
เจ็บปวยที่เกิด ขึ้นกับตนเอง 

การบอกอาการ
เจ็บปวยของตนเอง
ไดถูกตอง และ
ปฏิบัติตามคำแนะนำ
เมื่อมีอาการเจ็บปวย 
มีผลตอการดูแล
สุขภาพของตนเองใน
เบื้องตน 

2 6 จับคูอาการ
เจ็บปวยให
สัมพันธกับวิธี
ดูแลรักษา 
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ที ่ หนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/
สาระการเรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโน
ทัศนสำคัญ 

เวลา           
  

(ชม.) 

สัดสวน
คะแนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

8 ชีว ิตที่
ปลอดภัย 

พ 5.1 
ป.1/1 
ป.1/3 

สิ่งที่ทำใหเกิดอันตรายภายใน
บานและโรงเรียน การปองกัน
อันตรายภายในบานและ
โรงเรียน 
 อันตรายจากการเลน - 
สาเหตุทีท่ำใหเกิดอันตรายจาก
การเลน - การปองกันอันตราย
จากการเลน 
การขอความชวยเหลือเม่ือ
เกิดเหตรุายทีบ่าน และ
โรงเรียน - บุคคลที่ควรขอ
ความชวยเหลือ - คําพูดและทา
ทางการขอความชวยเหลือ 
 

อุบัติเหตุเปน
อันตรายที่เกิดข้ึนได  
ทั้งในบานและใน
โรงเรียน จึงควร       
ศึกษาสาเหตุ วิธี
ปองกัน และวิธีการ  
ขอความชวยเหลือ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 
 
 
 

4 6 เขียนแผนผัง
วิธีการปองกัน
อุบัติเหตุ 
 
 
 

9 อันตราย
จากการเลน 

 พ 5.1 
ป.1/2 
                 

สิ่งที่ทำใหเกิดอันตรายภายใน
บานและโรงเรียน การปองกัน
อันตรายภายในบานและ
โรงเรียน 
 อันตรายจากการเลน - 
สาเหตุทีท่ำใหเกิดอันตรายจาก
การเลน - การปองกันอันตราย
จากการเลน 

การขอความชวยเหลือเม่ือ
เกิดเหตรุายทีบ่าน และ
โรงเรียน - บุคคลที่ควรขอ
ความชวยเหลือ - คําพูดและทา
ทางการขอความชวยเหลือ 
 

การเร ียนร ู  เก ี ่ยวกับ
สาเหตุและวิธี ปองกัน
อันตรายจากการเลน
ทำให  เ ราร ู  จ ั ก เล น
อยางระมัดระวัง 

2 5 เขียนแผนผัง
สาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุจาก
การเลน 
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ที ่ หนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/
สาระการเรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโน
ทัศนสำคัญ 

เวลา           
  

(ชม.) 

สัดสวน
คะแนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

10 การ
เคลื่อนไหว
รางกาย
ขณะอยูกับ
ที ่

พ 3.1 
ป.1/1 
  

ธรรมชาติของการเคลื่อนไหว
รางกายใน ชีวิตประจำวัน - 
แบบอยูกับที่ เชน นั่ง ยืน ก
มเงย เอียง ซาย ขวา 
เคลื่อนไหวขอมือ ขอเทา แขน 
ขา - แบบเคลื่อนที่ เชน เดิน 
วิ่ง กระโดด กลิ้งตัว – แบบใช
อุปกรณประกอบ  
เชน จับ โยน เตะ เคาะ 
กิจกรรมทางกายที่ใชในการ
เคลื่อนไหวตาม ธรรมชาติ – 
การเลนเกมเบ็ดเตล็ด 
 
 

การปฏิบัต ิก ิจกรรม
เคล ื ่อนไหวร างกาย
ขณะอยูกับที่ เปนการ
ฝกปฏิบัติการควบคุม
ร  า งกาย เพ ื ่ อสร  าง
เสริมสุขภาพรางกาย
ให แข ็ งแรง  และมี
ประสิทธิภาพในการ
ควบคุมรางกายไดด ี

4 5 ปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวอยูกับ
ที่ไดถูกตอง 

11 การ
เคลื่อนไหว
รางกาย
แบบ
เคลื่อนที ่

พ 3.1 
ป.1/1 
 

ธรรมชาติของการเคลื่อนไหว
รางกายใน ชีวิตประจำวัน - 
แบบอยูกับที่ เชน นั่ง ยืน ก
มเงย เอียง ซาย ขวา 
เคลื่อนไหวขอมือ ขอเทา แขน 
ขา - แบบเคลื่อนที่ เชน เดิน 
วิ่ง กระโดด กลิ้งตัว – แบบใช
อุปกรณประกอบ  
เชน จับ โยน เตะ เคาะ 
กิจกรรมทางกายที่ใชในการ
เคลื่อนไหวตาม ธรรมชาติ - 
การเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

การปฏิบัต ิก ิจกรรม
เคล ื ่อนไหวร างกาย
แบบเคล ื ่อนท ี ่  เปน
การฝ กปฏ ิบ ัต ิ การ
ควบคุมรางกายเพื่อ
สร  าง เสร ิมส ุขภาพ
ร างกายให แข ็งแรง 
และมีประสิทธิภาพใน
การควบคุมรางกายได
ดี 

4 5 ปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวแบบ
เคลื่อนที่ได
ถูกตอง 
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ที ่ หนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/
สาระการเรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโน
ทัศนสำคัญ 

เวลา           
  

(ชม.) 

สัดสวน
คะแนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

12 การ
เคลื่อนไหว
รางกาย
ประกอบ
อุปกรณ 

พ 3.1  
ป.1/1 
 
 
 
 
 

ธรรมชาติของการเคลื่อนไหว
รางกายใน ชีวิตประจำวัน - 
แบบอยูกับที่ เชน นั่ง ยืน ก
มเงย เอียง ซาย ขวา 
เคลื่อนไหวขอมือ ขอเทา แขน 
ขา - แบบเคลื่อนที่ เชน เดิน 
วิ่ง กระโดด กลิ้งตัว – แบบใช
อุปกรณประกอบ  
เชน จับ โยน เตะ เคาะ 
กิจกรรมทางกายที่ใชในการ
เคลื่อนไหวตาม ธรรมชาติ - 
การเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

การปฏิบัติกิจกรรม
เคลื่อนไหวรางกาย
ประกอบอุปกรณ เปน
การฝกปฏิบัติ ที่ทำให
เกิดความคลองแคลว 
และมีทักษะ 
ความสัมพันธของ
ระบบประสาทกับ
กลามเนื้อ สามารถ
ควบคุมรางกายไดดี 
 
 

4 5 ปฏิบัติการ
เคลื่อนไหว
ประกอบอุปกรณ
ไดถูกตอง 

13 การเลน
บทบาท
สมมุติ 

พ 3.1 
ป.1/2 
 

ธรรมชาติของการเคลื่อนไหว
รางกายใน ชีวิตประจำวัน - 
แบบอยูกับที่ เชน นั่ง ยืน ก
มเงย เอียง ซาย ขวา 
เคลื่อนไหวขอมือ ขอเทา แขน 
ขา - แบบเคลื่อนที่ เชน เดิน 
วิ่ง กระโดด กลิ้งตัว – แบบใช
อุปกรณประกอบ  
เชน จับ โยน เตะ เคาะ 
กิจกรรมทางกายที่ใชในการ
เคลื่อนไหวตาม ธรรมชาติ - 
การเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

การเลนบทบาทสมมุติ
เปนกิจกรรม ทางกาย
ที่ใชการเคลื่อนไหว
ตามธรรมชาติ ซึ่ง
จะตองปฏิบัติตามกฎ 
กติกา ขอตกลงในการ
เลนเกมเบ็ดเตล็ด 

2 5 ปฏิบัติบทบาท
สมมุติไดถูกตอง 
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ที่ หนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโน
ทัศนสำคัญ 

เวลา           
  

(ชม.) 

สัดสวน
คะแนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

14 การเลนเกม
หรรษา 

พ 3.1 
ป.1/2 
พ 3.2 
ป.1/1 
ป.1/2 

ธรรมชาติของการ
เคลื่อนไหวรางกายใน 
ชีวิตประจำวัน - แบบอยูกับ
ที่ เชน นั่ง ยืน กมเงย เอียง 
ซาย ขวา เคลื่อนไหวขอมือ 
ขอเทา แขน ขา - แบบ
เคลื่อนที่ เชน เดิน วิ่ง 
กระโดด กลิ้งตัว – แบบใช
อุปกรณประกอบ  
เชน จับ โยน เตะ เคาะ 
กิจกรรมทางกายที่ใชใน
การเคลื่อนไหวตาม 
ธรรมชาติ – การเลนเกม
เบ็ดเตล็ด 
การออกกําลังกาย และ
การเลนเกม เบ็ดเตล็ด 
กฎ กติกา ขอตกลงในการ
เลนเกม เบ็ดเตล็ด 

การออกกำลังกายใน
การเลนเกมเบ็ดเตล็ด 
ตามคำแนะนำตอง
ปฏิบัติใหถูกตอง ตาม
กฎ กติกา และ
ขอตกลงในการเลน 

2 5 เลนเกมไดอยาง
สนุกสนาน 
 

15 กิจกรรมพา
เพลิน 

พ 3.1 
ป.1/2 
พ 3.2 
ป.1/1 
ป.1/2 
 

ธรรมชาติของการ
เคลื่อนไหวรางกายใน 
ชีวิตประจำวัน - แบบอยูกับ
ที่ เชน นั่ง ยืน กมเงย เอียง 
ซาย ขวา เคลื่อนไหวขอมือ 
ขอเทา แขน ขา - แบบ
เคลื่อนที่ เชน เดิน วิ่ง 
กระโดด กลิ้งตัว – แบบใช
อุปกรณประกอบ  
เชน จับ โยน เตะ เคาะ 
กิจกรรมทางกายที่ใชใน
การเคลื่อนไหวตาม 
ธรรมชาติ – การเลนเกม
เบ็ดเตล็ด 

การละเลนพื้นเมืองเปน
กิจกรรมทางกายที่ใช
การเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติ ในการเลน
จะตองปฏิบัติตาม
คำแนะนำ กฎ กติกา 
และขอตกลง 

2 5 เขารวมกิจกรรม
ดวยความ
สนุกสนาน 
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การออกกําลังกาย และ
การเลนเกม เบ็ดเตล็ด 
กฎ กติกา ขอตกลงในการ
เลนเกม เบ็ดเตล็ด 

                                  รวม   40 80  

คะแนนรวม             การทดสอบปลายป/
ภาค 

   10  

ภาระงาน/การปฏิบัติ    10  
                                                  รวมทั้งรายวิชา 100  
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ตารางโครงสรางรายวิชาและวางแผนการประเมิน  
พ ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒                       ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒   
สัดสวนคะแนนระหวางเรียน : ปลายภาค  =๘0 : ๒0 เวลา ๔0 ชัว่โมง  จำนวน ๐.5 หนวยกิต 

ที ่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโนทัศน
สำคัญ 

เวลา           
  

(ชม.) 

สัดสวน
คะแนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

1 อวัยวะภายใน พ 1.1
ป.2/1
ป.2/2 
 

 ลักษณะและ 
หนาที่ของอวัยวะภายนอก
ที่ม ีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการไปตามวัย - ตา 
หู คอ จมูก ผม มือ เทา 
เล็บ ผิวหนัง ฯลฯ - อวัยวะ
ในชองปาก (ปาก ลิ้น  
ฟน เหงือก) 

อวัยวะภายในมี
ความสำคัญตอระบบ
การ 
ทำงานของรางกาย 
ดังนั้นเราจึงควรดูแล
รักษาอวัยวะภายใน
อยางถูกวิธี เพื่อให
อวัยวะทำงานไดอยาง
เปนปกติ และมีการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการไปตามวัย 

2 4 ผังมโนทัศน
อวัยวะภายใน
รางกาย 

2 ธรรมชาติของ
มนุษย 

พ 1.1 
ป.2/3 
 

 ลักษณะและ 
หนาที่ของอวัยวะภายนอก
ที่ม ีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการไปตามวัย - ตา 
หู คอ จมูก ผม มือ เทา 
เล็บ ผิวหนัง ฯลฯ - อวัยวะ
ในชองปาก (ปาก ลิ้น  
ฟน เหงือก) 

การเกิด แก เจ็บ ตาย 
เปนธรรมชาติของชีวิต
มนุษย ดังนั้นในขณะท่ี
เรายังมีชีวิตอยูควร
ดูแลรางกายใหสมบูรณ
แข็งแรง และรูจัก
ดำเนินชีวิตอยางมี
ความสุข 

2 4 เขียนแผนผัง
แสดงธรรมชาติ
ของมนุษย 

3 ครอบครัวอบอุน พ 2.1
ป.2/1 
 

 สมาชิกในครอบครัว  
ความรักความผูกพันของ
สมาชิกใน ครอบครัว 
สิ่งที่ชื่นชอบและความ
ภาคภูมิใจ ในตนเอง  
(จุดเดน จุดดอยของตนเอง) 
ลักษณะความแตกตาง
ของเพศชาย เพศ หญิง 
 
 

ครอบครัวจะเกิดความ
อบอุน หากสมาชิกใน
ครอบครัวเขาใจ
บทบาทหนาที่ และ
ปฏิบัติตนตามหนาที่
ของตนอยางเหมาะสม 

2 4 เขียนแผนผัง
หนาที่ของ
ตนเองใน
ครอบครัว 
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ที ่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโนทัศน
สำคัญ 

เวลา           
  

(ชม.) 

สัดสวน
คะแนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

   -รางกาย - อารมณ 
- ลักษณะนิสัย 

    

4 หนึ่งมิตรชิดใกล พ 2.1
ป.2/2 

 สมาชิกในครอบครัว  
ความรักความผูกพันของ
สมาชิกใน ครอบครัว 
สิ่งที่ชื่นชอบและความ
ภาคภูมิใจ ในตนเอง (จุดเด
น จุดดอยของตนเอง) 
ล ักษณะความแตกต าง
ของเพศชาย เพศ หญิง 
-รางกาย - อารมณ 
– ลักษณะนิสัย 

เพื ่อนเป นบุคคลที ่มี
ความสำคัญตอเรา การ
ให ความสำค ัญและ
ปฏิบัติตนตอเพื่อนที่ดี
จะทำให อย ู  ร  วมกับ
เพื่อนอยางมีความสุข 

2 4 อานสถานแลว
ตอบคำถาม 

 
 

 

5 เขาใจตนเอง พ 2.1
ป.2/3
ป.2/4 

 สมาชิกในครอบครัว  
ความรักความผูกพันของ
สมาชิกใน ครอบครัว 
สิ่งที่ชื่นชอบและความ
ภาคภูมิใจ ในตนเอง  
(จุดเดน จุดดอยของตนเอง) 
ล ักษณะความแตกต าง
ของเพศชาย เพศ หญิง 
-รางกาย – อารมณ  
– ลักษณะนิสัย 
 

เพศชายและเพศหญิงมี
ค ว า ม แ ต ก ต  า ง กั น 
ดังนั้นแตละเพศจึงควร
ปฏิบัติตนใหเหมาะสม
ก ับเพศ และม ีความ
ภูมิใจในเพศของตนเอง 

2 4 บอกความ
ภูมิใจในเพศ
ของตนเอง 

6 สุขภาพของเรา พ 4.1
ป.2/1 
 

การปฏิบัติตนตามหลักสุข
บัญญัติแหงชาติ 
ลักษณะอาการเจ็บปวยที่
เกิดข้ึนกับตนเอง - ปวด
ศีรษะ - ตัวรอน - มนี้ำมูก  

การมีสุขภาพรางกายที่
แข็งแรง มีสุขภาพจิต 
ที ่ร าเริงแจมใส และมี
ความปลอดภัยในชีวิต  
จะสงผลใหเราเปนคนที่
มีสุขภาพด ี
 
 
 

2 4 บอกลักษณะ
ของผูที่มี
สุขภาพท่ีดี 
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ที ่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโนทัศน
สำคัญ 

เวลา           
  

(ชม.) 

สัดสวน
คะแนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

   - ปวดทอง - ผื่นคัน (หนัง
ศีรษะ ผิวหนัง) - ฟกซ้ำ 
ฯลฯ 
วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการ
เจ็บปวยที่เกิด ขึ้นกับตนเอง 

    

7 อาหารดีมี
ประโยชน 

พ 4.1
ป.2/2 

การปฏิบัติตนตามหลักสุข
บัญญัติแหงชาติ 
ลักษณะอาการเจ็บปวยที่
เกิดข้ึนกับตนเอง - ปวด
ศีรษะ - ตัวรอน – มนี้ำมูก 
- ปวดทอง - ผื่นคัน (หนัง
ศีรษะ ผิวหนัง) - ฟกซ้ำ 
ฯลฯ 
วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการ
เจ็บปวยที่เกิด ขึ้นกับตนเอง 

อาหารมีความสำคัญ
ตอรางกาย การเลือก
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชนจะสงผลให
ร างกายแข็งแรงและ
สมบูรณ 

3 5 เขียนแผนผัง
แสดงผลเสีย
ของการกิน
อาหารที่ไมมี
ประโยชนื 

8 ของใชและของ
เลน 

พ 4.1
ป.2/3 

การปฏิบัติตนตามหลักสุข
บัญญัติแหงชาติ 
ลักษณะอาการเจ็บปวยที่
เกิดข้ึนกับตนเอง - ปวด
ศีรษะ - ตัวรอน - มนี้ำมูก - 
ปวดทอง - ผื่นคัน (หนัง
ศีรษะ ผิวหนัง) - ฟกซ้ำ 
ฯลฯ 
วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการ
เจ็บปวยที่เกิด ขึ้นกับตนเอง 
 

ของใช  และของ เลน
ภายในบ านบางชนิด
อาจทำใหเกิดอันตราย
แ ล ะ ส  ง ผ ล เ ส ี ย ต อ
สุขภาพได ผู ใชจึงควร
เลือกใชและเพิ่มความ
ร ะ ม ั ด ร ะ วั ง 
ในการเลนเพื ่อใหเกิด
ความปลอดภ ัยมาก
ที่สุด 

2 4 สำรวจสิ่งของ
ภายในบานวามี
ของใชและของ
เลนที่เปน
อันตราย
อะไรบาง 
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ที ่ หนวย
การ
เรียนรู 

มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโนทัศน
สำคัญ 

เวลา           
  

(ชม.) 

สัดสวน
คะแนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

9 การ
บาดเจ็บ
และ
เจ็บปวย 

พ 4.1
ป.2/4 
ป.2/5 
 

การปฏิบัติตนตามหลักสุข
บัญญัติแหงชาติ 
ลักษณะอาการเจ็บปวยที่
เกิดข้ึนกับตนเอง - ปวด
ศีรษะ - ตัวรอน - มนี้ำมูก - 
ปวดทอง - ผื่นคัน (หนัง
ศีรษะ ผิวหนัง) - ฟกซ้ำ 
ฯลฯ 
วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการ
เจ็บปวยที่เกิด ขึ้นกับตนเอง 

เมื ่อมีอาการเจ็บปวย
และบาด เจ ็ บต  า งๆ 
เกิดขึ้น ควรปฏิบัติตน
อยางถูกวิธี จะชวยลด
ความรุนแรงของอาการ
ปวยของโรคและการ
บาดเจ็บได 

3 5 บอกวิธีการ
ดูแลตนเองเพื่อ
ปองกันโรค
ตางๆ 

 
 

 

10 อุบัติเหตุ
และการ
ปองกัน 

พ 5.1
ป.2/1 

สิ่งที่ทำใหเกิดอันตราย
ภายในบานและโรงเรียน 
การปองกันอันตราย
ภายในบานและโรงเรียน 
 อันตรายจากการเลน - 
สาเหตุทีท่ำใหเกิดอันตราย
จากการเลน - การปองกัน
อันตรายจากการเลน 
การขอความช วยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุรายที่บาน และ
โรงเรียน - บุคคลที่ควรขอ
ความชวยเหล ือ - ค ําพูด
และทาทางการขอความ
ชวยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 

อุบ ัต ิเหตุทางน้ำและ
ทางบกเกิดจากสาเหตุ
หลายอยาง จ ึงตองมี
ว ิธ ีการปองกันอย าง
ถูกตอง 

2 4 หาขาวอุบัติเหตุ
แลวนำมา 
วิเคราะหขอมูล 
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ที ่ หนวย
การ
เรียนรู 

มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโนทัศน
สำคัญ 

เวลา           
  

(ชม.) 

สัดสวน
คะแนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

11 สัญลักษ
ณและ 
ปาย
เตือน 

พ.5.1 
ป.2/4 

สิ่งที่ทำใหเกิดอันตราย
ภายในบานและโรงเรียน 
การปองกันอันตราย
ภายในบานและโรงเรียน 
 อันตรายจากการเลน - 
สาเหตุทีท่ำใหเกิดอันตราย
จากการเลน - การปองกัน
อันตรายจากการเลน 
การขอความชวยเหลือเมื่อ
เก ิด เหตุร  ายที่ บ  าน และ
โรงเรียน - บุคคลที ่ควรขอ
ความช วยเหล ือ - ค ําพูด
และท าทางการขอความ
ชวยเหลือ 

ส ัญล ั กษณ และป  าย
เตือน มีไวสำหรับแจงให
ทราบถึงอันตรายและ
ว ิ ธ ี ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ที่
เหมาะสม ท ุกคนพึ ง
ปฏิบ ัต ิให ถ ูกต องเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต 

2 4 บอก
ความหมาย
ของปายเตือน
ได 

12 อัคคีภัย พ.5.1 
ป.2/5 

สิ่งที่ทำใหเกิดอันตราย
ภายในบานและโรงเรียน 
การปองกันอันตราย
ภายในบานและโรงเรียน 
 อันตรายจากการเลน - 
สาเหตุทีท่ำใหเกิดอันตราย
จากการเลน - การปองกัน
อันตรายจากการเลน 
การขอความช วยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุรายที่บาน และ
โรงเรียน - บุคคลที่ควรขอ
ความชวยเหล ือ - ค ําพูด
และทาทางการขอความ
ชวยเหลือ 
 
 
 

อัคคีภัยเปนภัยที ่เกิด
จากไฟ ซึ ่งเปนสาเหตุ
สำคัญที ่ทำใหสูญเสีย
ช ี ว ิ ตและทร ัพย  สิ น 
ด ังน ั ้นจ ึ งควรศ ึกษา
วิธีการปองกันและการ
หนีไฟที่ถูกตอง 

2 4 เขียนแผนผัง
บอกสาเหตุของ
อัคคีภัยได 
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ที ่ หนวย
การ
เรียนรู 

มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ
เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโนทัศน
สำคัญ 

เวลา           
  

(ชม.) 

สัดสวน
คะแนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

13 ยานารู พ.5.1 
ป.2/2 

สิ่งที่ทำใหเกิดอันตราย
ภายในบานและโรงเรียน 
การปองกันอันตราย
ภายในบานและโรงเรียน 
 อันตรายจากการเลน - 
สาเหตุทีท่ำใหเกิดอันตราย
จากการเลน - การปองกัน
อันตรายจากการเลน 
การขอความช วยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุรายที่บาน และ
โรงเรียน - บุคคลที่ควรขอ
ความชวยเหล ือ - ค ําพูด
และทาทางการขอความ
ชวยเหลือ 

ย า ท ี ่ ใ ช  ใ น
ชีวิตประจำวันมีหลาย
ประเภท ซึ ่งมีท ั ้งคุณ
และโทษ ดังนั ้นเราจึง
ต องร ู จ ักใช ยาอย าง 
ถ ู กว ิ ธ ี และล ั กษณะ
อาการของโรค จะชวย
ใหเกิดความปลอดภัย
และรักษาโรคได 

2 5 
 

ดูภาพยาแลว
บอกวาเปนยา
ไรบางมี
สรรพคุณ
อยางไร 

14 ภัยราย
ทำลาย
ชีว ิต 

พ.5.1 
ป.2/3 

สิ่งที่ทำใหเกิดอันตราย
ภายในบานและโรงเรียน 
การปองกันอันตราย
ภายในบานและโรงเรียน 
 อันตรายจากการเลน - 
สาเหตุทีท่ำใหเกิดอันตราย
จากการเลน - การปองกัน
อันตรายจากการเลน 
การขอความชวยเหลือ
เมื่อเกิดเหตรุายทีบ่าน และ
โรงเรียน - บุคคลที่ควรขอ
ความชวยเหลือ - คําพูด
และทาทางการขอความ
ชวยเหลือ 
 
 
 

สารเสพติดและสารเคมี
บางชนิดเปนอันตราย
ตอรางกาย จึงควร
หลีกเลี่ยงสารเสพติด
และรูจักวิธีใชสารเคมี
ใหถูกตอง 

2 4 บอกวิธีการ
ปฏิเสทสารเสพ
ติดได 
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ที ่ หนวย
การ

เรียนรู 

มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโนทัศน
สำคัญ 

เวลา           
  

(ชม.) 

สัดสวน
คะแนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

15 เตรียม
ความ
พรอม 

พ.3.1 
ป.2/1 
พ.3.2 
ป.2/1 

ธรรมชาติของการ
เคลื่อนไหวรางกายใน 
ชีวิตประจำวัน - แบบอยูกับ
ที่ เชน นั่ง ยืน กมเงย เอียง 
ซาย ขวา เคลื่อนไหวขอมือ 
ขอเทา แขน ขา - แบบ
เคลื่อนที่ เชน เดิน วิ่ง 
กระโดด กลิ้งตัว – แบบใช
อุปกรณประกอบ  
เชน จับ โยน เตะ เคาะ 
กิจกรรมทางกายที่ใชใน
การเคลื่อนไหวตาม 
ธรรมชาติ – การเลนเกม
เบ็ดเตล็ด 
การออกกําลังกาย และ
การเลนเกม เบ็ดเตล็ด 
กฎ กติกา ขอตกลงในการ
เลนเกม เบ็ดเตล็ด 

การอบอุนรางกายเปน
การเตรียมความพรอม
ของรางกายกอนออก
กำลังกาย เพื่อให
รางกายเกิดความ
พรอมและมีความ
ปลอดภัย 

2 4 รูจักการอบอุน
รางกาย 

16 ขยับ
รางกาย 

พ.3.1 
ป.2/1 
พ.3.2 
ป.2/1 

ธรรมชาติของการ
เคลื่อนไหวรางกายใน 
ชีวิตประจำวัน - แบบอยูกับ
ที่ เชน นั่ง ยืน กมเงย เอียง 
ซาย ขวา เคลื่อนไหวขอมือ 
ขอเทา แขน ขา - แบบ
เคลื่อนที่ เชน เดิน วิ่ง 
กระโดด กลิ้งตัว – แบบใช
อุปกรณประกอบ  
เชน จับ โยน เตะ เคาะ 
กิจกรรมทางกายที่ใชใน
การเคลื่อนไหวตาม 
ธรรมชาติ – การเลนเกม
เบ็ดเตล็ด 
การออกกําลังกาย และ 

การเคลื่อนไหวอยูกับที่ 
เปนทักษะพื้นฐานใน
การเคลื่อนไหวแบบ
ตางๆ ชวยสรางเสริม
สุขภาพรางกายให
แข็งแรง และมี
ประสิทธิภาพในการ
ควบคุมรางกายไดดี 

2 4 ปฏิบัติการการ
เคลื่อนไหวได
ถูกตอง 
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ที ่ หนวย
การ

เรียนรู 

มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโนทัศน
สำคัญ 

เวลา           
  

(ชม.) 

สัดสวน
คะแนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

   การเลนเกม เบ็ดเตล็ด 
กฎ กติกา ขอตกลงในการ
เลนเกม เบ็ดเตล็ด 

    

17 เคลื่อนที่
รางกาย 

พ.3.1 
ป.2/1 
พ.3.2 
ป.2/1 

ธรรมชาติของการ
เคลื่อนไหวรางกายใน 
ชีวิตประจำวัน - แบบอยูกับ
ที่ เชน นั่ง ยืน กมเงย เอียง 
ซาย ขวา เคลื่อนไหวขอมือ 
ขอเทา แขน ขา - แบบ
เคลื่อนที่ เชน เดิน วิ่ง 
กระโดด กลิ้งตัว – แบบใช
อุปกรณประกอบ  
เชน จับ โยน เตะ เคาะ 
กิจกรรมทางกายที่ใชใน
การเคลื่อนไหวตาม 
ธรรมชาติ – การเลนเกม
เบ็ดเตล็ด 
การออกกําลังกาย และ
การเลนเกม เบ็ดเตล็ด 
กฎ กติกา ขอตกลงในการ
เลนเกม เบ็ดเตล็ด 

การเคลื่อนไหวรางกาย
แบบเคลื่อนที่ เปน
ทักษะพ้ืนฐานของการ
ออกกำลังกายและการ
เลนกีฬาอื่นๆ ชวยใน
การสรางเสริมสุขภาพ
รางกายใหแข็งแรงและ
มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมรางกายไดดี 

2 5 ปฏิบัติการการ
เคลื่อนไหว
แบบเคลื่อนที่
ไดถูกตอง 

18 สนุกกับ
อุปกรณ 

พ.3.1  
ป.2/1 
พ.3.2  
ป.2/1 

ธรรมชาติของการ
เคลื่อนไหวรางกายใน 
ชีวิตประจำวัน - แบบอยูกับ
ที่ เชน นั่ง ยืน กมเงย เอียง 
ซาย ขวา เคลื่อนไหวขอมือ 
ขอเทา แขน ขา - แบบ
เคลื่อนที่ เชน เดิน วิ่ง 
กระโดด กลิ้งตัว – แบบใช
อุปกรณประกอบ  
เชน จับ โยน เตะ เคาะ 
กิจกรรมทางกายที่ใชใน
การเคลื่อนไหวตาม  

การเคลื่อนไหวรางกาย
แบบใชอุปกรณ
ประกอบตองอาศัยการ
ทำงานที่สัมพันธกัน
ของอวัยวะในรางกาย 

2 4 ปฏิบัติการการ
เคลื่อนไหว
ประกอบ
อุปกรณได
ถูกตอง 
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ที ่ หนวย
การ

เรียนรู 

มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโนทัศน
สำคัญ 

เวลา           
  

(ชม.) 

สัดสวน
คะแนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

   ธรรมชาติ – การเลนเกม
เบ็ดเตล็ด 
การออกกําลังกาย และ
การเลนเกม เบ็ดเตล็ด 
กฎ กติกา ขอตกลงในการ
เลนเกม เบ็ดเตล็ด 

    

19 เกมแสน
สนุก 

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

ธรรมชาติของการ
เคลื่อนไหวรางกายใน 
ชีวิตประจำวัน - แบบอยูกับ
ที่ เชน นั่ง ยืน กมเงย เอียง 
ซาย ขวา เคลื่อนไหวขอมือ 
ขอเทา แขน ขา - แบบ
เคลื่อนที่ เชน เดิน วิ่ง 
กระโดด กลิ้งตัว – แบบใช
อุปกรณประกอบ  
เชน จับ โยน เตะ เคาะ 
กิจกรรมทางกายที่ใชใน
การเคลื่อนไหวตาม 
ธรรมชาติ – การเลนเกม
เบ็ดเตล็ด 
การออกกําลังกาย และ
การเลนเกม เบ็ดเตล็ด 
กฎ กติกา ขอตกลงในการ
เลนเกม เบ็ดเตล็ด 

การเลนเกมเบ็ดเตล็ด 
เปนการออกกำลังกาย 
เพื่อใหเกิดความ
สนุกสนานและความ
สามัคคีในหมูคณะ ซึ่ง
การเลนเกมตองปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา และ
ขอตกลงในการเลนเกม 

2 4 เลนเกมอยาง
สนุกสนาน 

รวม   40 80  
คะแนน

รวม             
การทดสอบปลายป/
ภาค 

   10  

ภาระงาน/การปฏิบัติ    10  
                                             รวมทั้งรายวิชา  100  
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โครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา พ13101 รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปที่ 3   จำนวน 80 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  80:20 (ประถมศึกษา) 
 

ที ่ หนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโน
ทัศนสำคัญ 

เวลา           
  

(ชม.) 

สัดสวน
คะแนน 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

1 การเจริญเติบโต
ของเรา 

พ 1.1  
ป.3/1        
ป.3/2 

 ลักษณะและ 
หนาที่ของอวัยวะภายนอก
ที่ม ีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการไปตามวัย - ตา 
หู คอ จมูก ผม มือ เทา 
เล็บ ผิวหนัง ฯลฯ - อวัยวะ
ในชองปาก (ปาก ลิ้น  
ฟน เหงือก) 

การเจริญเติบโต
ของรางกาย
มนุษย การ
เปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของ
ตัวเองกับเกณฑ
มาตรฐาน ปจจัย
ที่มีผลตอการ
เจริญเติบโต 

10 10 -แบบฝกการ
เจริญเติบโตของฉัน 
-แผนผังความคิด
เรื่องการเจริญเติบโต 

2 ปจจัยการ
เจริญเติบโต 

พ 1.1  
ป.3/3 
  

 ลักษณะและ 
หนาที่ของอวัยวะภายนอก
ที่ม ีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการไปตามวัย - ตา 
หู คอ จมูก ผม มือ เทา 
เล็บ ผิวหนัง ฯลฯ - อวัยวะ
ในชองปาก (ปาก ลิ้น  
ฟน เหงือก) 

อาหารการออก
กำลังกายการ
พักผอนเปนปจจัย
สำคัญที่มีผลตอ
การเจริญเติบโต
ของรางกาย 

4 5 -ปจจัยที่มีผลตอการ
เจริญเติบโต 
 

3 ครอบครัวและ
เพื่อนของฉัน 

พ 2.1  
ป.3/1 
ป.3/2 
 

 สมาชิกในครอบครัว  
ความรักความผูกพันของ
สมาชิกใน ครอบครัว 
สิ่งที่ชื่นชอบและความ
ภาคภูมิใจ ในตนเอง (จุดเด
น จุดดอยของตนเอง) 
ลักษณะความแตกตาง
ของเพศชาย เพศ หญิง- 

ความแตกตางกัน
ของแตละ
ครอบครัวยอมมี
ผลตอการดำเนิน
ชีวิตของสมาชิก
ในครอบครัว การ
สรางสัมพันธภาพ
กับครอบครัวและ
เพื่อน ทำให
เขาใจตนเองและ 
 

10 10 -แผนผังความคดิ
เรื่องความสำคัญของ
ครอบครัว 
-วิธีสรางสัมพันธภาพ
ในครอบครัว 
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ที ่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ
เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโน
ทัศนสำคัญ 

เวลา           
  

(ชม.) 

สัดสวน
คะแนน 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

   รางกาย - อารมณ - 
ลักษณะนิสัย 

ผูอื่น และ
สามารถอยู
รวมกันอยางมี
ความสุข 

   

4 การลวงละเมิด       
ทางเพศ 

พ 2.1 
ป.3/3 
 

 สมาชิกในครอบครัว  
ความรักความผูกพันของ
สมาชิกใน ครอบครัว 
สิ่งที่ชื่นชอบและความ
ภาคภูมิใจ ในตนเอง (จุดเด
น จุดดอยของตนเอง) 
ลักษณะความแตกตางของ
เพศชาย เพศ หญิง-รางกาย 
- อารมณ - ลักษณะนิสัย 

การถูกลวงละเมิด
ทางเพศเปนความ  
รุนแรงทางเพศที่
สามารถหลีกเลี่ยง
ได หากมี
พฤติกรรมการ
ปองกันที่ถูกตอง
และเหมาะสม 

8 7 -กรณตัวอยางการถูก
ลวงละเมิดทางเพศ 
-การปองกันและการ
หาแนวทางแกไข 

5 โรคควรรู พ 4.1  
ป.3/1 
 

การปฏิบัติตนตามหลักสุข
บัญญัติแหงชาติ 
ลักษณะอาการเจ็บปวยที่
เกิดข้ึนกับตนเอง - ปวด
ศีรษะ - ตัวรอน - มนี้ำมูก - 
ปวดทอง - ผื่นคัน (หนัง
ศีรษะ ผิวหนัง) - ฟกซ้ำ 
ฯลฯ 
วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการ
เจ็บปวยที่เกิด ขึ้นกับ
ตนเอง 

การติดตอและการ
แพรกระจายของ
โรค สามารถ
ปองกันไดหาก
ปฏิบัติดวยวิธีที่
ถูกตองและ
เหมาะสม 

8 8 -ชิ้นงานโรคที่
สามารถติดตอและ
โรคที่ไมติดตอ 
-แผงผังการปองกัน
ตนเองจากการติด
โรค 
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ที ่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ
เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโน
ทัศนสำคัญ 

เวลา           
  

(ชม.) 

สัดสวน
คะแนน 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

6 กิจกรรม
เคลื่อนไหว 

พ 3.1  
ป.3/1        

ธรรมชาติของการ
เคลื่อนไหวรางกายใน 
ชีวิตประจำวัน - แบบอยู
กับที่ เชน นั่ง ยืน กมเงย 
เอียง ซาย ขวา เคลื่อนไหว
ขอมือ ขอเทา แขน ขา - 
แบบเคลื่อนที่ เชน เดิน วิ่ง 
กระโดด กลิ้งตัว – แบบใช
อุปกรณประกอบ  
เชน จับ โยน เตะ เคาะ 
กิจกรรมทางกายที่ใชใน
การเคลื่อนไหวตาม 
ธรรมชาติ – การเลนเกม
เบ็ดเตล็ด 

การปฏิบัติ
กิจกรรม
เคลื่อนไหวทาง
กายขณะอยูกับที่ 
เคลื่อนที่ และใช
อุปกรณประกอบ
อยางมีทิศทาง   

10 10 การเคลื่อนไหวใน
สถานการณที่กำหนด 

7 เกมเบ็ดเตล็ด พ 3.1  
ป.3/2 
พ 3.2  
ป.3/1  
ป.3/2       

ธรรมชาติของการ
เคลื่อนไหวรางกายใน 
ชีวิตประจำวัน - แบบอยู
กับที่ เชน นั่ง ยืน กมเงย 
เอียง ซาย ขวา เคลื่อนไหว
ขอมือ ขอเทา แขน ขา - 
แบบเคลื่อนที่ เชน เดิน วิ่ง 
กระโดด กลิ้งตัว – แบบใช
อุปกรณประกอบ  
เชน จับ โยน เตะ เคาะ 
กิจกรรมทางกายที่ใชใน
การเคลื่อนไหวตาม 
ธรรมชาติ – การเลนเกม
เบ็ดเตล็ด 
การออกกําลงักาย และ
การเลนเกม เบ็ดเตล็ด 
กฎ กติกา ขอตกลงในการ
เลนเกม เบ็ดเตล็ด 

การเคลื่อนไหว
รางกายที่ใชทักษะ
การเคลื่อนไหว
แบบบังคับทิศทาง 
การเลนเกม
เบ็ดเตล็ด การฝก
บังคับ ควบคุม
รางกาย กฎ กติกา
การเลน ขอตกลง 

10 10 ทักษะการเลนเกม 
การเคารพกติกา 
ขอตกลง เจตคติ 
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ที ่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ
เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโน
ทัศนสำคัญ 

เวลา           
  

(ชม.) 

สัดสวน
คะแนน 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

8 การละเลน
พื้นบาน 

พ 3.2  
ป.3/1  
ป.3/2       

การออกกําลังกาย และ
การเลนเกม เบ็ดเตล็ด 
กฎ กติกา ขอตกลงในการ
เลนเกม เบ็ดเตล็ด   

การละเลน
พื้นบานปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา 
ขอตกลง และการ
เลนเพื่อ
เสริมสรางสุขภาพ 

10 10 ทักษะการเลน การ
เคารพกติกา 
ขอตกลง เจตคติ 

9 สมรรถภาพทาง
กาย 

พ 4.1  
ป.3/5  
                

การปฏิบัติตนตามหลัก
สุขบัญญัติแหงชาติ 
ลักษณะอาการเจ็บปวย
ที่เกิดขึ้นกับตนเอง - ปวด
ศีรษะ - ตัวรอน - มนี้ำมูก 
- ปวดทอง - ผื่นคัน (หนัง
ศีรษะ ผิวหนัง) - ฟกซ้ำ 
ฯลฯ 
วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการ
เจ็บปวยที่เกิด ขึ้นกับตนเอง 

การเสริมสราง
สมรรถภาพทาง
กายโดยการออก
กำลงักาย พักผอน 
และเขารวม
กิจกรรม
นันทนาการ 

10 10 การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
การพัฒนาตนเอง 

รวม   80 80  
คะแนนรวม การ

ทดสอบ
ปลายป/
ภาค 

 -ทฤษฎี 
 

 20 
 

 

 ภาระงาน/การปฏิบัติ  80  
ขอสอบ
กลาง 

   -  

  รวมทั้งรายวิชา 100  
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โครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา พ14101 รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปที่ 4   จำนวน 80 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  80:20 (ประถมศึกษา) 
 

ที ่ หนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ
เรียนรูทองถิ่น 

 

สาระสำคัญ/มโน
ทัศนสำคัญ 

เวลา            
(ชม.) 

คะแน
น 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

1 การ
เจริญเติบโต         
และพัฒนาการ
ของเรา 
 
 

พ 1.1 ป.
4/1 
 

  การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของรางกาย
และจิตใจ ตามวัย (ในชวง
อายุ ๙ – ๑๒ ป) 
 

การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ
ของรางกายและ
จิตใจตามวัย จะ
ชวยใหสามารถ
ปรับตัวเขากับการ
เปลี่ยนแปลง ของ
รางกายและจิตใจ
ที่เกิดขึ้น            
ไดอยางเหมาะสม 

3 5 -แบบสำรวจ
การ
เจริญเติบโต
และพัฒนาการ
ของรางกาย
และจิตใจ 
-ทำแผนผัง
ความคิด
เกี่ยวกับ
พัฒนาการของ
รางกาย 

2 กลามเนื้อและ
กระดูก 
 
 
 

พ 1.1 ป.
4/2 
ป.4/3 

  ความสำคัญของ
กลามเนื้อ  กระดูกและขอ  
ที่มีผลตอสุขภาพ การ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการ 
  วิธีดูแลรักษากลามเนื้อ  
กระดูกและขอใหทำงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

กลามเนื้อ กระดูก 
และขอ มีความ 
สำคัญในการชวย
พยุงรางกายใหคง
รูปและเคลื่อนไหว
ได และสงผลตอ
สุขภาพ การ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการ เราจึง
ควรดูแล
กลามเนื้อ กระดูก 
และขอ       ให
ถูกวิธีเพื่อให
สามารถทำงานได  
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

5 5 
 
 
 
 
 

-ทำแผนผัง
ความคิด 
กลามเนื้อ 
กระดูกและขอ 
-ทำรายงาน 
เรื่อง
ความสำคัญ
ของกลามเนื้อ 
กระดูกและขอ 
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3 คนดีที่ทุกคน
รัก 

พ 2.1 ป.
4/1 
 

  คุณลักษณะของความ
เปนเพื่อนและสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัว 
 

การปฏิบัติตนเปน
เพื่อนและสมาชิก
ในครอบครัวที่ดี 
จะทำใหเปนที่รัก
ของทุกคนและอยู
รวมกันอยางมี
ความสุข 

3 5 -ทำแผนผัง
ความคิด
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนเปน
เพื่อนและ
สมาชิกใน
ครอบครัว 

4 พฤติกรรมทาง
เพศ 

 
 
 

พ 2.1 ป.
4/2 
ป.4/3 

  พฤติกรรมที่เหมาะสม
กับเพศของตนตาม
วัฒนธรรมไทย 
  วิธีการปฏิเสธการ
กระทำที่เปนอันตรายและ
ไมเหมาะสมในเรื่องเพศ 

วัฒนธรรมไทยนั้น
เนนใหชายและ
หญิงปฏิบัติตนตอ
กันอยาง
เหมาะสม และ
รูจักวิธีการปฏิเสธ
การกระทำที่เปน
อันตรายทางเพศ 

3 5 -การทำแบบ
บันทึกสรุป 
พฤติกรรมทาง
เพศ 

5 สิ่งแวดลอม
รอบตัว 

พ 4.1  
ป.4/1 

  ความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ   
   การจัดสิ่งแวดลอมท่ี
ถูกสุขลักษณะและเอื้อตอ
สุขภาพ 
 

สิ่งแวดลอมมี
ความสัมพันธกับ
สุขภาพ การ
จัดการ
สิ่งแวดลอมท่ีถูก
สุขลักษณะจะทำ
ใหมีสุขภาพที่ดี 

3 5 -ทำแผนผังสรุป
ความคิด
สิ่งแวดลอม
รอบตัว  
-ใบความรู 
เรื่อง
สิ่งแวดลอม
รอบตัวเรา 

6 อารมณกับ
สุขภาพ 

พ 4.1 ป.
4/2 
 

   สภาวะอารมณและ
ความรูสึก  เชนโกรธ  
หงุดหงิด  เครียด  เกลียด  
เสียใจ  เศราใจ  วิตกกังวล  
กลัว  กาวราว  อิจฉา  
ริษยา  เบื่อหนาย  ทอแท 
ดีใจ  ชอบใจ  รัก ชื่นชม  
สนุก  สุขสบาย  
   ผลที่มีตอสุขภาพ 
ทางบวก :  สดชื่น  ยิ้ม
แยม  แจมใส   ราเริง ฯลฯ 

สภาวะทาง
อารมณและ
ความรูสึกที่
เกิดข้ึนจะสงผล
ตอสุขภาพ จึง
ควรเสริม สภาวะ
ทางอารมณดาน
บวก เพ่ือใหมี
สุขภาพรางกาย
และสุขภาพจิตที่
ดี 

3 5 -แบบบันทึก
สรุปสภาวะทาง
อารมณและ
ความรูสึกที่
เกิดข้ึนจะสงผล
ตอสุขภาพ 



160 
 

ทางลบ :  ปวดศีรษะ  
ปวดทอง เบื่ออาหาร  
ออนเพลีย ฯลฯ 

7 อาหารและ
ผลิตภัณฑ
สุขภาพ 

พ 4.1  
ป.4/3 

  การวิเคราะหขอมูลบน
ฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ 
 

ขอมูลบนฉลาก
อาหารและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ 
สามารถนำมา
วิเคราะหขอมูล
เพื่อตัดสินใจเลือก
บริโภค เพื่อการมี
สุขภาพท่ีดี 

5 5 -ทำแผนผัง
ความคิด เรื่อง 
อาหารและ
ผลิตภัณฑ
สุขภาพ 
-จัดบอรดเรื่อง 
อาหารและ
ผลิตภัณฑ
สุขภาพและ
นำเสนอในชั้น
เรียนเปนกลุม 

8 การใชยา พ 5.1  
ป.4/1 

    ความสำคัญของการ
ใชยา 
    หลักการใชยา 
 

การใชยาอยางถูก
วิธีจะทำให
สามารถปองกัน
โรค บรรเทา
อาการเจ็บปวย 
และรักษาโรคได 

5 5 -ทำรายงาน
เรื่อง การใชยา 
-นำเสนอการใช
ยาที่ถูกวิธีเปน
กลุมในชั้นเรียน 
 

 
9 

การปฐม
พยาบาล 

พ 5.1 ป.
4/2 
 

  วิธีปฐมพยาบาล 
-  การใชยาผิด 
-  สารเคมี 
-  แมลงสัตวกัดตอย 
-  การบาดเจ็บจากการ
เลนกีฬา 

การปฐมพยาบาล
ผูเจ็บปวยหรือ
ผูบาดเจ็บเมื่อ
ไดรับอันตราย
จากการใชยาผิด 
สารเคมี แมลง
สัตวกัดตอย และ
การบาดเจ็บจาก
การเลนกีฬาอยาง
ถูกวิธี เปนการ
ดูแลรักษาผู
เจ็บปวยเบื้องตน 
เพื่อลดอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับผู
เจ็บปวยกอน

 
5 

 
5 

-ทำรายงาน
เรื่อง การปฐม
พยาบาล 
-จัดทำบอรด
เรื่อง การปฐม
พยาบาล  
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นำสง
สถานพยาบาล 

10 โทษของบุหรี่
และสุรา 

พ 5.1 ป.
4/3 
 

  ผลเสียของการสูบบุหรี่  
การดื่มสุรา  และการ
ปองกัน 

การสูบบุหรี่และ
การดื่มสุรามี
ผลเสีย ตอ
สุขภาพ เราจึง
ควรรูจักวิธีการ
ปองกันที่ถูกตอง 

5 5 -ทำแบบบันทึก
สรุปโทษของ
บุหรี่และสุรา 
-ใบความรูเรื่อง
โทษของบุหรี่
และสุรา 

11 เคลื่อนไหวให
สัมพันธ 

พ 3.1 
ป.4/1 
 

    การเคลื่อนไหว
รางกายแบบผสมผสานทั้ง
แบบอยูกับที่ เชน กระโดด
หมุนตัว  กระโดด-เหยียดตวั   
แบบเคลื่อนที่ เชน  
ซิกแซ็ก วิ่งเปลี่ยนทิศทาง  
ควบมา  และแบบใช
อุปกรณประกอบ  เชน  บอล  
เชือก 
 

การปฏิบัติ
กิจกรรม
เคลื่อนไหว
รางกายใน
ลักษณะ
ผสมผสานทั้งแบบ
อยูกับที่ เคลื่อนที่ 
และใชอุปกรณ
ประกอบ     เปน
ทักษะพื้นฐาน
สำคัญที่ทำให
รางกายแข็งแรง 
สงผลใหเกิด
ประสิทธิภาพ   
ในการทำงาน 

5 5 -ทดสอบทักษะ
การปฏิบัติ
กิจกรรม
เคลื่อนไหว
รางกายใน
ลักษณะ
ผสมผสาน 

12 จังหวะเพลินใจ พ 3.1  
ป.4/2 

    กายบริหารทามือเปลา
ประกอบจังหวะ 
 

การปฏิบัติ
กิจกรรมกาย
บริหารประกอบ 
จังหวะเพลง 
จะตองปฏิบัติให
ถูกตองตาม
หลักการ
เคลื่อนไหว และ
ตรงตามจังหวะ
เพลง 

5 5 -ทำกิจกรรม
กายบริหาร
ประกอบ 
จังหวะเพลงใน
ชั้นเรียนเปน
กลุม 
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13 เกมหรรษา พ 3.1 ป.
4/3 
พ 3.2 ป.
4/1 
  

   เกมเลียนแบบและ
กิจกรรมแบบผลัด 
    กีฬาพื้นฐาน เชน แชร
บอล  แฮนดบอล            
หวงขามตาขาย 

การเลนเกม
เลียนแบบและ
กิจกรรมแบบผลัด
จะตองปฏิบัติอยาง
ถูกวิธี และสามารถ
วิเคราะหผล
พัฒนาการของ
ตนเองในการออก
กำลังกายและเลน
เกมตามตัวอยาง
และแบบปฏิบัติ
ของผูอื่นไดอยาง
เหมาะสม 

10 10 -แบงกลุมใน
หองเรียนและ
ใหแตละกลุม
คิดเกมและเกม
ของกลุมตนเอง
มานำเสนอ 

14 แฮนดบอล พ 3.1  
ป.4/4 
พ 3.2  
ป.4/1 
ป.4/2 

    การออกกำลังกาย  
เลนเกม  ตามความชอบ
ของตนเองและเลนกีฬา
พื้นฐานรวมกับผูอื่น 
    การวิเคราะหผล
พัฒนาการของตนเองใน
การออกกำลังกาย  เลน
เกมและเลนกีฬา  ตาม
ตัวอยางและแบบปฏิบัติ
ของผูอื่น 
    คุณคาของการออก
กำลังกาย    เลนเกม  
และเลนกีฬา  ที่มีตอ
สุขภาพ 
 

การเลนแฮนดบอล 
ผูเลนตองฝกฝน
และมีทักษะตางๆ 
ในการเลน เขาใจ
และปฏิบัติตามกฎ 
กติกาการเลน และ
รูจักวิเคราะหผล
พัฒนาการของ
ตนเองในการออก
กำลังกายและเลน
กีฬาแฮนดบอล
ตามตัวอยางและ
แบบปฏิบัติของ
ผูอื่นไดอยาง
เหมาะสม 

5 5 -รายงานประวัติ
กีฬาแฮนดบอล 
-ทดสอบทักษะ
ตางๆของกีฬา
แฮนดบอล 

15 แชรบอล พ 3.1 
ป.4/4 
พ 3.2  
ป.4/1 
ป.4/2 
  

    กีฬาพื้นฐาน เชน แชร
บอล  แฮนดบอล            
หวงขามตาขาย 
-  การปฏิบัติตามกฎ  
กติกา  การเลนกีฬา
พื้นฐาน  ตามชนิดกีฬาท่ี
เลน 
 

การเลนแชรบอล ผู
เลนตองฝกฝนและ
มีทักษะในการเลน 
เขาใจและปฏิบัติ
ตามกฎ กติกาการ
เลน และรูจัก
วิเคราะหผล

5 5 
 
 
 
 
 
 

-รายงานประวัติ
กีฬาแชรบอล 
-ทดสอบทักษะ
ตางๆของกีฬา
แชรบอล 
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พัฒนาการของ
ตนเองในการออก
กำลังกายและเลน
กีฬาแชรบอล ตาม
ตัวอยางและแบบ
ปฏิบัติของผูอื่นได
อยางเหมาะสม 

16 หวงขามตาขาย พ 3.1  
ป.4/4 
พ 3.2  
ป.4/1 
ป.4/2 
  

    กีฬาพื้นฐาน เชน แชร
บอล  แฮนดบอล            
หวงขามตาขาย 
    การออกกำลังกาย  
เลนเกม  ตามความชอบ
ของตนเองและเลนกีฬา
พื้นฐานรวมกับผูอื่น 
    การวิเคราะหผล
พัฒนาการของตนเองใน
การออกกำลังกาย  เลน
เกมและเลนกีฬา  ตาม
ตัวอยางและแบบปฏิบัติ
ของผูอื่น 
    คุณคาของการออก
กำลังกาย    เลนเกม  
และเลนกีฬา  ที่มีตอ
สุขภาพ 
 

การเลนหวงขามตา
ขาย เปนการเลน
กีฬาพื้นฐานที่ผู
เลนตองมีทักษะใน 
การเลน ปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา การ
เลน    มีน้ำใจ
นักกีฬา และ
สามารถวิเคราะห
ผลพัฒนาการของ
ตนเองในการเลน
กีฬาหวงขามตา
ขายตามตัวอยาง
และแบบปฏิบัติ
ของผูอื่นไดอยาง
เหมาะสม 

5 5 -ทดสอบทักษะ
การโยนหวงขาม
ตาขาย 

17 สมรรถภาพทาง
กาย 

พ 4.1 
ป.4/4 

 การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
  การปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตาม
ผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
 

การทดสอบและ
ปรับปรุง
สมรรถภาพทาง
กายตามผลการ
ทดสอบ จะทำให
สุขภาพแข็งแรง 

5 5 -ทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกาย 

                                  รวม  80 80  
คะแนนรวม             การทดสอบปลายป/ภาค     

 
-ทฤษฎี 
-ปฏิบัติ 

 10 
10 

 

รวมทั้งรายวิชา  100  
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โครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา พ15101 รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน 80 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  80:20 (ประถมศึกษา) 

ที ่ หนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ
เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโน
ทัศนสำคัญ 

เวลา           
  

(ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

1 ระบบใน
รางกาย 

พ 1.1 ป.5/1 
 ป.5/2 
 

  ความสำคัญของ
ระบบยอยอาหาร
และระบบขับถายที่มี
ผลตอสุขภาพ  การ
เจริญเติบโต และ
พัฒนาการ 
   วิธีดูแลรักษา
ระบบยอยอาหาร
และระบบขับถายให
ทำงานตามปกติ 

ระบบยอยอาหารและ
ระบบขับถาย มี
ความสำคัญตอการ
ดำรงชีวิต การ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของ
รางกาย จึงควรดูแล
อยางถูกตอง เพื่อให
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเปนไปตาม
วัย 

5 10 -การทำงานของ
ระบบยอยอาหาร
ของเรา 
-แผนผังความคิด 
การดูและระบบ
ยอยอาหาร 

2 เพศศึกษา พ 2.1 ป.5/1 
 

   การเปลี่ยนแปลง

ทางเพศ  การดูแล

ตนเอง 
   การวางตัวที่
เหมาะสมกับเพศตาม
วัฒนธรรมไทย 

การเจริญเติบโตทาง
รางกายทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเพศ 
จึงตองดูแลตนเอง 
และวางตัวที่
เหมาะสมกับเพศตาม
วัฒนธรรมไทย 

5 10 -การเจริญเติบโต
ของรางกายที่มี
ความเปลี่ยนไป 
-ชิ้นงานการดูแล
ตนเองเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลง 
-แผนผับเรื่อง 
เพศ 

3 ครอบครัว
และเพ่ือน 

พ 2.1 ป.5/2 
 ป.5/3 

  ลักษณะของ
ครอบครัวที่อบอุน
ตามวัฒนธรรมไทย 
(ครอบครัวขยาย  
การนับถือญาติ) 

  พฤติกรรมที่พึง

ประสงคและไมพึง

ประสงค 
ในการแกไขปญหา
ความขัดแยงใน
ครอบครัว 

ครอบครัวตาม
วัฒนธรรมไทยเปน
ครอบครัวที่อบอุน 
การมีพฤติกรรม 
ที่พึงประสงคจะชวย
แกปญหาความ
ขัดแยงในครอบครัว
และกลุมเพื่อน 

5 10 -บรรยาย
ครอบครัวของฉัน 
-แผนผัง
พฤติกรรมที่
นำไปสูปญหา
ความขัดแยงใน
ครอบครัว 
-การสราง
สัมพันธภาพกับ
เพื่อน 
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4 สุขบัญญัติ
แหงชาติ 

พ 4.1 ป.5/1   ความสำคัญของ
การปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติแหงชาติ 

การปฏิบัติตนตาม
หลักสุขบัญญัติ
แหงชาติจะสงผลใหผู
ปฏิบัติมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง 
สมบูรณ 

5 10 -การดูแลรางกาย
และรักษาของใช
ของตนเอง 
-แผนผังความคิด
ประโยชนของ
การปฏิบัติตน
ตามหลักสุข
บัญญัติแหงชาติ 

5 การ
เคลื่อนไหว
รางกายตาม
หลัก
วิทยาศาสตร
การกีฬา 

พ 3.1 ป.5/1 
 ป.5/3 
 

    การจัดรปูแบบ
การเคลื่อนไหวรางกาย 
แบบผสมผสาน  และ
การปฏิบัติกิจกรรม
ทางกายทั้งแบบอยูกับ
ที่  เคลื่อนที่  และใช
อุปกรณประกอบตาม
แบบที่กำหนด  เชน 
การฝกกายบรหิาร  
ยืดหยุนขั้นพื้นฐาน  
เปนตน 
  การเคลื่อนไหวใน
เรื่องการรับแรง  การ
ใชแรงและความสมดุล 

การเคลื่อนไหว
รางกายทาทางตางๆ 
มือเปลา มีอุปกรณ 
การสรางสมดุล
รางกาย 

5 10 -การเคลื่อนไหว
รางกาย
สถานการณ
ตางๆ 
 

6 เกมนำไปสู
กีฬาแบบ
พลัด 

พ 3.1 ป.5/2 
พ 3.2 ป.5/1 
 ป.5/3 
 ป.5/4 

    เกมนำไปสูกีฬา
และกิจกรรมแบบผลัด
ที่มีการตี  เขี่ย   รับ – 
สงสิ่งของ  ขวาง  และ
วิ่ง   
    หลักการและ
รูปแบบการออก
กำลังกาย 
    การออกกำลัง
กาย  และการเลน
เกม  เชน เกม
เบ็ดเตล็ด  เกม
เลียนแบบ  เกมนำ  
และการละเลน
พื้นเมือง   

เกมการเคลื่อนไหว
รางกาย 
เกมพื้นฐานทางดาน
กีฬา 

10 10 -การออกแบบ
เกมสรางสรรค 
-พฤติกรรมสวน
รวม 
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   กฎ  กติกาใน
การเลนเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากลตาม
ชนิดกีฬาที่เลน 
    วิธีการรุกและ
วิธีปองกันในการเลน
กีฬาไทยและกีฬา
สากลที่เลน 
   สิทธิของตนเอง
และผูอื่นในการเลน
เกมและกีฬา 
    ความแตกตาง
ระหวางบุคคลในการ
เลนเกม และกีฬา 

7 กีฬา พ 3.1 ป.5/4 
 ป.5/5 
พ 3.2 ป.5/2 
 ป.5/3 
 ป.5/4 

   ทักษะกลไกที่
สงผลตอการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายและ
เลนกีฬา 
   การเลนกีฬาไทย  
เชน  ตะกรอวง     วิ่ง
ชักธง  และกีฬาสากล 
เชน กรีฑาประเภทลู 
แบดมินตัน  เปตอง  
ฟุตบอล  เทเบิล
เทนนิส  วายน้ำ 

กรีฑาประเภทลู 
ฟุตบอล 
มวยไทย 
ตะกรอวง 

20 10 -ประวัติฟุตบอล 
มวยไทย ตะกรอ
วง 
-กติกาฟุตบอล 
มวยไทย ตะกรอ
วง 
-นักกีฬาฟุตบอล 
มวยไทย ตะกรอ
วง 

8 กิจกรรม
นันทนากร 

พ 3.1 ป.5/6   หลักการและกจิกรรม
นันทนาการ 

การปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อผอนคลาย และ
เพื่อนันทนาการ 

5 10 -พฤติกรรมการมี
สวนรวม 

รวม 80 80  
คะแนนรวม การทดสอบปลายป/ภาค -ทฤษฎี  20  

การทดสอบปลายป/ภาค -ทฤษฎี  80  
  ขอสอบกลาง.   -  
  รวมทั้งรายวิชา   100  
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โครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา พ16101 รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา  ชั้น ประถมศึกษาปที่ 6   จำนวน 80 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  80:20(ประถมศึกษา) 
 

ที่ หนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐาน
/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ
เรียนรูทองถิ่น 

 

สาระสำคัญ/มโน
ทัศนสำคัญ 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 
/สื่อการสอน 

1 ระบบ
อวัยวะใน
รางกาย 

พ 1.1 
ป.6/1 
ป.6/2 

  ความสำคัญของ
ระบบสืบพันธุ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต  และ
ระบบหายใจที่มีผลตอ
สุขภาพ   การ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการ       
  วิธีดูแลรักษา
ระบบสืบพันธุ   
ระบบไหลเวียนโลหิต 
และระบบหายใจให
ทำงานตามปกติ 
 

ระบบหายใจ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต 
และระบบสืบพันธุ 
มีความสำคัญและมี
ผลตอสขุภาพ การ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของ
รางกาย ดังนั้นเรา
จึงควรดูแลรักษา
ระบบหายใจ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต 
และระบบสืบพันธุ          
ใหทำงานได
ตามปกติ 

6 5 ภาระงาน/ชิ้นงาน 
-ทำรายงานเรื่อง
ระบบหายใจ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต และ 
ระบบสืบพันธุ 
-ทำแผนผังความคิด
เกี่ยวกับการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของ
รางกาย 
-นำเสนอเรื่องการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของ
รางกาย และการดูแล
รักษาระบบหายใจ 
ระบบไหลเวียนโลหิต 
และระบบสืบพันธุ 

สื่อการสอน 
- วีดีทัศนระบบ
อวัยวะตาง ๆ ใน
รางกาย 
- ใบความรู 
- ชุดการสอนเรื่อง
ระบบอวัยวะใน
รางกาย 
- หุนจำลองอวัยวะ
ภายในรางกาย 
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ที่ หนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐา
น/

ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ
เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ/มโน
ทัศนสำคัญ 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 
/สื่อการสอน 

2 สัมพันธภาพกับ
ผูอื่น 

พ 2.1  
ป.6/1 
  

    ความสำคัญของ

การสรางและรักษา

สัมพันธภาพกับผูอื่น 

    ปจจัยที่ชวยให

การทำงานกลุม

ประสบความสำเร็จ 

-  ความสามารถสวน

บุคคล 

-  บทบาทหนาที่ของ

สมาชิกในกลุม 

-  การยอมรับความ

คิดเห็น  และความ

แตกตางระหวาง

บุคคล 
-  ความรับผิดชอบ 
 

การสราง
สัมพันธภาพท่ีดีกับ
สมาชิก ใน
ครอบครัวและเพ่ือน 
จะทำใหเขาใจ
ตนเองและผูอ่ืน อีก
ทั้งยังสามารถ     
อยูรวมกันกับผูอื่นได
อยางมีความสุข 

4 5 
 
 
 
 
 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
-ทำแผนผัง
ความคิด ในเรื่อง
การสราง
สัมพันธภาพท่ีดีกับ
สมาชิก ใน
ครอบครัวและ
เพื่อน 

สื่อการสอน 
- ใบความรู 
- หนังสือเรียนสุข
ศึกษา 

3 พฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ 

พ 2.1 
ป.6/2 
 

  พฤติกรรมเสี่ยงที่
นำไปสูการมี
เพศสัมพันธ  การติด
เชื้อเอดส  และการ
ตั้งครรภกอนวัย 
อันควร 
 

การมีเพศสัมพันธ 
การติดเชื้อเอดส 
และการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร   
ลวนแตมีสาเหตุเกิด
จากพฤติกรรมเสี่ยง 
เราจึงควรศึกษาทำ
ความเขาใจเพื่อจะได
ปองกันตนเองจาก
พฤติกรรมดังกลาว 

4 5 ภาระงาน/ชิ้นงาน 
-ทำใบงานเรื่อง
การมีเพศสัมพันธ 
การติดเชื้อเอดส 
และการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร 
เปนกลุม และ
ออกมานำเสนอใน
ชั้นเรียน 

สื่อการสอน 
- PowerPoint 
- สมุดภาพ
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 
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4 สิ่งแวดลอม
รอบตัว 

พ 4.1 
ป.6/1 
ป.6/3 

  ความสำคัญของ
สิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอ
สุขภาพ 
  ปญหาของ
สิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอ
สุขภาพ 
  การปองกันและ
แกไขปญหา
สิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอ
สุขภาพ 
  โรคติดตอสำคัญที่
ระบาดในปจจุบัน 
  ผลกระทบที่เกิด
จากการระบาดของ
โรค 
  การปองกันการ
ระบาดของโรค 
 

ความรับผิดชอบตอ
สุขภาพของตนเอง
และสวนรวม 
สามารถทำไดโดย
การเสนอแนะ
แนวทางและแสดง
พฤติกรรมในการ
ปองกันและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมที่
มีผลตอสุขภาพ 

4 5 ภาระงาน/ชิ้นงาน 
-การทำแบบ
บันทึกสรุปความ
รับผิดชอบตอ
สุขภาพของตนเอง 
-ทำแผนผังสรุป
ความคิดเกี่ยวกับ
แนวทางการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม
ที่มีผลตอสุขภาพ 

สื่อการสอน 
- วีดีทัศนเกี่ยวกับ 
มลพิษสิ่งแวดลอม 
- ใบความรู  
- แบบบันทึกความ
รับผิดชอบตอ
สุขภาพของตนเอง 

5 โรคติดตอ พ 4.1 
ป.6/2 
ป.6/3 

 พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบตอสุขภาพ
ของสวนรวม 
 พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบตอสุขภาพ
ของสวนรวม 
 

การแสดงความ
รับผิดชอบตอ
สุขภาพของสวนรวม
สามารถทำไดโดย
การวิเคราะห
ผลกระทบ และ
เสนอแนวทาง
ปองกันโรคติดตอ
สำคัญที่พบใน
ประเทศไทย 

4 5 ภาระงาน/ชิ้นงาน 
-ทำแผนผังสรุป
ความคิดเรื่อง
โรคติดตอ 
-ทำแผนพับเรื่อง
โรคติดตอ 
ผลกระทบและ
แนวทางการ
ปองกันโรคติดตอ 
-จัดทำบอรดเรื่อง
โรคติดตอ 
ผลกระทบและ
แนวทางการ
ปองกันโรคติดตอ
และนำเสนอในชั้น
เรียน 

สื่อการสอน 
- หนังสือเรียน 



170 
 

- ตัวอยางแผนพับ 

6 ภัยธรรมชาต ิ พ 5.1 
ป.6/1 
ป.6/2 
 

  ภัยธรรมชาต ิ
-  ลักษณะของภัย
ธรรมชาติ 
-  ผลกระทบจาก
ความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติที่มีตอ
รางกาย  จิตใจ และ
สังคม 
   การปฏิบัติตนเพื่อ
ความปลอดภัยจาก
ภัยธรรมชาต ิ
 

ความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติมี
ผลกระทบตอ
รางกาย จิตใจ และ
สังคม ดังนั้นจึงควร
ศึกษาวิธีการปฏิบัติ
ตน เพื่อความ
ปลอดภัยจาก
ธรรมชาติ 

4 5 ภาระงาน/ชิ้นงาน 
-แบบบันทึกสรุป
สภาวะทาง
อารมณและ
ความรูสึกที่เกิดข้ึน
จะสงผลตอ
สุขภาพ 
-Mind Mapping
เรื่องความรุนแรง
ของภัยธรรมชาติมี
ผลกระทบตอ
รางกาย จิตใจ 
และสังคม 

สื่อการสอน 
- หนังสือเรียน 
- ใบความรู 

7 สารเสพติด พ 5.1 
ป.6/3 
  
 

    สาเหตุของการ
ติดสารเสพติด 
    ทักษะการสื่อสาร
ใหผูอื่นหลีกเลี่ยงสาร
เสพติด 
 

สารเสพติดเปน
อันตรายทั้งตอ
ตนเองและผูอ่ืน เรา
จึงหลีกเลี่ยงและ
ชักชวน ใหผูอื่น
หางไกลจากสาร
เสพติด 

4 5 ภาระงาน/ชิ้นงาน 
-ทำรายงานเรื่อง
สารเสพติด 
-ทำแผนผัง
ความคิด เรื่อง 
สารเสพติด 

สื่อการสอน 
- ปรามิดสารเสพ
ติด 
- บัตรคำ 

8 ปญหา
สุขภาพ 

พ 4.1 
ป.6/1 
ป.6/2  
ป.6/3 

  ความสำคัญของ
สิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอ
สุขภาพ 
  ปญหาของ
สิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอ
สุขภาพ 
  การปองกันและ
แกไขปญหา

การมีสุขภาพดีจะ
สงผลใหมี
ประสิทธิภาพใน
การทำงานและทำ
ใหสามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุข 

10 5 ภาระงาน/ชิ้นงาน 
- โครงงานสุขภาพ 
กลุมละ 1 เรื่อง 

สื่อการสอน 
- ตัวอยางรูปเลม
โครงงานสุขภาพ 
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สิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอ
สุขภาพ 
  โรคติดตอสำคัญที่
ระบาดในปจจุบัน 
  ผลกระทบที่เกิด
จากการระบาดของ
โรค 
  การปองกันการ
ระบาดของโรค 
 พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบตอสุขภาพ
ของสวนรวม 

- ตัวอยางการทำ
บอรดนำเสนอ
โครงงาน 

9 การ
เคลื่อนไหว
รางกาย 

พ 3.1 
ป.6/2 
พ 3.2 
ป.6/1 
  
 

    การเคลื่อนไหว
ในเรื่องการรับแรง  
การใชแรง  และความ
สมดุลกับการพัฒนา
ทักษะการเคลื่อนไหว   
ในการเลนเกมและ
กีฬา 
    ประโยชนและ
หลักการออกกำลัง
กายเพ่ือสุขภาพ  
สมรรถภาพทางกาย
และการสรางเสริม
บุคลิกภาพ 
 

การออกกำลังกายที่
ถูกตองตามหลักการ 
สามารถนำหลักการ
เคลื่อนไหวรางกาย
โดยการใชแรง การ
รับแรงและความ
สมดุลในการ
เคลื่อนไหวรางกายมา
ปรับปรุง เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะการ      ออก
กำลังกายเพื่อสุขภาพ 
สมรรถภาพทางกาย 
และการสรางเสริม
บุคลิกภาพ 

4 5 -ทดสอบทักษะ
การปฏิบัติ
กิจกรรม
เคลื่อนไหว
รางกายใน
ลักษณะ
ผสมผสาน 
 
 

10 กายบริหาร
ประกอบเพลง 

พ 3.1 
ป.6/1 
  

   การเคลื่อนไหว
รวมกับผูอื่นแบบผลัด
ในลักษณะผสมผสาน 
ในการรวมกิจกรรม
ทางกาย เชน  
กิจกรรมแบบผลัด  
กายบริหารประกอบ
เพลง  ยืดหยุนขั้น
พื้นฐานที่ใชทา

กายบริหารประกอบ
เพลงเปนการ
เคลื่อนไหวรางกาย
รวมกับผูอื่นแบบ 
ผสมผสาน ทั้งแบบ
อยูกับที่ และ
เคลื่อนที่ โดยใช
จังหวะเพลงประกอบ 

4 2 
 

-แบงกลุมคิดทา
กายบริหาร
ประกอบเพลง
และมานำเสนอใน
ชั้นเรียน 
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ตอเนื่อง  และการตอ
ตัวทางาย ๆ 

11 ยืดหยุนขั้น
พื้นฐาน 

พ 3.1 
ป.6/1 
ป.6/2 
  

   การเคลื่อนไหว
รวมกับผูอื่นแบบผลัด
ในลักษณะผสมผสาน 
ในการรวมกิจกรรม
ทางกาย เชน  
กิจกรรมแบบผลัด  
กายบริหารประกอบ
เพลง  ยืดหยุนขั้น
พื้นฐานที่ใชทา
ตอเนื่อง  และการตอ
ตัวทางาย ๆ 
    การเคลื่อนไหว
ในเรื่องการรับแรง  
การใชแรง  และความ
สมดุลกับการพัฒนา
ทักษะการเคลื่อนไหว   
ในการเลนเกมและ
กีฬา 
 

การยืดหยุนขั้น
พื้นฐานเปนการ
เคลื่อนไหวรางกาย
แบบผลัดในลักษณะ
ผสมผสานที่ตองใช
ความแข็งแรง ความ
ออนตัว และความ
สมดุล ซึ่งผูปฏิบัติ 
ควรศึกษาหลักการ
ฝกยืดหยุนขั้น
พื้นฐานใหเขาใจ 
เพื่อจะไดนำไป
ปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองและ
ปลอดภัย แลวนำผล
มาปรับปรุง เพิ่มพูน
วิธีปฏิบัติของตนเอง
และผูอื่น 

4 3 -แบบบันทึกความ
ยืดหยุนของ
รางกาย 
-ทดสอบการ
ยืดหยุนขั้นพ้ืนฐาน 

12 ผลัดกันเลน
ใหสนุก 

พ 3.1
ป.6/1 
พ 3.2 
ป.๖/2 
 

   การเคลื่อนไหว
รวมกับผูอื่นแบบผลัด
ในลักษณะผสมผสาน 
ในการรวมกิจกรรม
ทางกาย เชน  
กิจกรรมแบบผลัด  
กายบริหารประกอบ
เพลง  ยืดหยุนขั้น
พื้นฐานที่ใชทา
ตอเนื่อง  และการตอ
ตัวทางาย ๆ 
    การเลนเกมที่ใช
ทักษะการวางแผน 
    การเพ่ิมพูน
ทักษะการออกกำลัง
กายและการ

กิจกรรมแบบผลัด
และเกมนำไปสูกีฬา
เปนการใชทักษะการ
เคลื่อนไหวรวมกับ
ผูอื่นในลักษณะแบบ
ผลัดและแบบ
ผสมผสานทั้งแบบ
อยูกับที่ เคลื่อนที่  
และใชอุปกรณ
ประกอบ ซึ่งผูเลน
ตองใชทักษะการ
วางแผนและ
สามารถเพิ่มพูน
ทักษะการออกกำลัง

7 5 -ทดสอบทักษะ
การปฏิบัติ
กิจกรรม
เคลื่อนไหว
รางกายในลักษณะ
แบบผลัดและ
ลักษณะผสมผสาน 
-นำเสนอกิจกรรม
แบบผลัดและเกม
ที่นำไปสูกีฬาใน
ชั้นเรียนเปนกลุม 
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เคลื่อนไหวอยางเปน
ระบบ 

กายไดอยางถูกวิธี
และเปนระบบ 

13 กิจกรรม
นันทนาการ 

พ 3.1
ป.6/5 
 

    การนำความรู
และหลักการของ
กิจกรรมนันทนาการ
ไปใชเปนฐาน
การศึกษาหาความรู 
 
 

การเขารวมหรือ
ปฏิบัติกิจกรรม
นันทนาการ ผูปฏิบัติ
สามารถนำความรู
และหลักการที่ไดไป
เปนพื้นฐานใน
การศึกษาหาความรู
เรื่องอ่ืนๆ ได 

2 5 -ทำกิจกรรม
นันทนาการในชั้น
เรียน 

14 กรีฑา พ 3.1 
ป.6/3 
ป.6/4 
พ 3.2 
ป.6/3        
ป.6/4  
ป.6/6 

    การเลนกีฬาไทย  
กีฬาสากล  ประเภท
บุคคลและประเภท
ทีม  เชน กรีฑา
ประเภทลู  และลาน   
เปตอง  วายน้ำ  เท
เบิลเทนนิส  
วอลเลยบอล  
ฟุตบอล  ตะกรอวง 
    การใชขอมูลดาน
ทักษะกลไกเพื่อ
ปรับปรุงและเพิ่มพูน
ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจกรรมทาง
กาย และเลนกีฬา 
    การเลนกีฬา
ประเภทบุคคลและ
ประเภททีมที่ชื่นชอบ 
    การประเมิน
ทักษะการเลนกีฬา
ของตน 
    กฎ  กติกาใน
การเลนกีฬาไทย  
กีฬาสากลตามชนิด
กีฬาที่เลน 
    การสรางความ
สามัคคีและความมี

ในการเลนกรีฑา ผู
เลนจะตองปฏิบัติ
ตามกฎ กติกาในการ
แขงขันอยาง
เครงครัด โดย
คำนึงถึงความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผูอื่น มีน้ำใจ
นักกีฬา รูจัก
ประเมินทักษะการ
เลนของตนเองเปน
ประจำ   และใช
ทักษะกลไก เพื่อ
ปรับปรุงเพ่ิมพูน
ความสามารถของ
ตนเองและผูอ่ืน        
ในการเลน 

4 5 -รายงานประวัติ
และกติกาของ
กรีฑา 
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น้ำใจนักกีฬาในการ
เลนเกมและกีฬา 
 

15 วอลเลยบอล พ 3.1 
ป.6/3        
ป.6/4 
 
พ 3.2 
ป.6/3   
ป.6/4        
ป.6/5 
ป.6/6 

    การเลนกีฬาไทย  
กีฬาสากล  ประเภท
บุคคลและประเภท
ทีม  เชน กรีฑา
ประเภทลู  และลาน   
เปตอง  วายน้ำ  เท
เบิลเทนนิส  
วอลเลยบอล  
ฟุตบอล  ตะกรอวง 
    การใชขอมูล
ดานทักษะกลไกเพื่อ
ปรับปรุงและเพิ่มพูน
ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจกรรมทาง
กาย และเลนกีฬา 
    การเลนกีฬา
ประเภทบุคคลและ
ประเภททีมที่ชื่นชอบ 
    การประเมิน
ทักษะการเลนกีฬา
ของตน 
    กลวิธีการรุก  
การปองกันในการ
เลนกีฬา 
    กฎ  กติกาใน
การเลนกีฬาไทย  
กีฬาสากลตามชนิด
กีฬาที่เลน 
 

การเลนวอลเลยบอล
เปนการเลนกีฬา
สากลประเภททีมที่มี
อุปกรณประกอบ ซึ่ง
ผูเลนจะตองใช
ทักษะวางแผนและ  
เพิ่มพูนทักษะการ
ออกกำลังกายและ  
การเคลื่อนไหวอยาง
เปนระบบและถูกวิธี 
นำกลวิธีการรุกและ
การรับมาใช และ
ในขณะเลนตอง
ปฏิบัติตามกฎ กติกา 
โดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผูอื่นและมีน้ำใจ
นักกีฬา 
 
 
 
 

4 5 -รายงานประวัติ
กีฬาวอลเลยบอล 
-ทดสอบทักษะ
ตางๆของกีฬา
วอลเลยบอล 

16 ตะกรอ พ 3.1 
ป.6/3        
ป.6/4 
พ 3.2 

    การเลนกีฬาไทย  
กีฬาสากล  ประเภท
บุคคลและประเภท
ทีม  เชน กรีฑา
ประเภทลู  และลาน   

ตะกรอเปนกีฬาไทย
ที่ผูเลนตองมีทักษะ
ในการเลน รูจักนำ
กลวิธีการรุกและการ
รับมาใช และ

4 5 
 

 
 
 

-รายงานประวัติ
กีฬาตะกรอ 
-ทดสอบทักษะ
ตางๆของกีฬา
ตะกรอ 
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ป.6/3        
ป.6/4  
ป.6/5 
ป.6/6 

เปตอง  วายน้ำ  เท
เบิลเทนนิส  
วอลเลยบอล  
ฟุตบอล  ตะกรอวง 
    การใชขอมูล
ดานทักษะกลไกเพื่อ
ปรับปรุงและเพิ่มพูน
ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจกรรมทาง
กาย และเลนกีฬา 
    การเลนกีฬา
ประเภทบุคคลและ
ประเภททีมที่ชื่นชอบ 
    การประเมิน
ทักษะการเลนกีฬา
ของตน 
    กลวิธีการรุก  
การปองกันในการ
เลนกีฬา 
    กฎ  กติกาใน
การเลนกีฬาไทย  
กีฬาสากลตามชนิด
กีฬาที่เลน 
 

ในขณะเลนควร
ปฏิบัติตามกฎ กติกา
การเลน มีน้ำใจ
นักกีฬา และ
คำนึงถึงความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผูอื่น 

 
 

17 สมรรถภาพ
ทางกาย 

พ 4.1 
ป.6/4 

 วิธีทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
  การสรางเสริม
และปรับปรุง
สมรรถภาพทางกาย
ตามผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
 

การสรางเสริมและ
ปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายอยาง
ตอเนื่องจะทำให
สุขภาพแข็งแรง 

3 5 -ทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กาย 

รวม  80 80  

คะแนนรวม             การทดสอบปลายป/ปลายภาค     
 

 
-ทฤษฎี 
-ปฏิบัติ 

  
10 
10 

 

                                                 รวมทั้งรายวิชา 100  
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐานและวางแผนการประเมิน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา พ 21101 ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จำนวน  20  ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  80 :  20 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

1 

ความ 
สำคัญของ
ระบบ
ประสาท
และตอม 
ไรทอ 

พ 1.1   
ม. 1/1 
ม. 1/2 

 

  ความสำคัญของระบบ
ประสาท   และระบบตอม
ไรทอที่มีผลตอสุขภาพ  
การเจริญเติบโต  และ
พัฒนาการของวัยรุน 
  วิธีดูแลรักษาระบบ
ประสาท    และระบบ
ตอมไรทอ ใหทำงาน
ตามปกติ 

ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท แ ล ะ
ระบบต  อม  ไร  ท  อ  มี
ความสำคัญตอสุขภาพ  
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุนจึง
ตองดูแลรักษาระบบ
ประสาทและระบบตอม
ไรทออยางถูกวิธี เพื่อให
สามารถทำงานได
ตามปกติและ 
มีประสิทธิภาพ 

Mind 
mapping 
ความสำคัญของ
ระบบประสาท
และตอมไรทอ 
และวิธีการดูแล
รักษาระบบ
ประสาทและ
ตอมไรทอ 
 

3 10 

2 สำรวจ
การเจริญ 
เติบโตของ
รางกาย 

พ 1.1  
ม.1/3 

  การวิเคราะหภาวะการ
เจริญเติบโต ตามเกณฑ
มาตรฐานและปจจัยที่
เกี่ยวของ 

วัยรุนแตละคนจะมี
ภาวะการเจริญเติบโต
ของรางกายที่แตกตาง
กันไป ขึ้นอยูกับปจจัย
หลายอยาง ไดแก 
พันธุกรรม อาหารและ
โภชนาการ  การออก
กำลังกาย และความ
เจ็บปวย เปนตน จึงควร
สำรวจภาวะการ
เจริญเติบโตของตนเอง
แลวนำมาวิเคราะหและ
เทียบกับเกณฑมาตรฐาน
การเจริญเติบโต เพื่อทำ
ใหทราบภาวะการ
เจริญเติบโตของตนเอง
วาอยูในระดับปกติ หรือ
ควรพัฒนา ปรับปรุง
อยางไรตอไป 

วิเคราะห
ภาวะการ
เจริญเติบโตและ
ปจจัยที่
เกี่ยวของ 

3 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

3 

ทำอยางไร
ใหเติบโต
ตามเกณฑ 

พ 1.1   
ม. 1/4 
 

  แนวทางในการพัฒนา
ตนเองใหเจริญเติบโต
สมวัย 

วัยรุนแตละคนจะมี
ภาวะการเจริญเติบโต
ของรางกายที่แตกตาง
กันจึงตองมีแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให
เจริญเติบโตสมวัยและมี
น้ำหนักอยูในเกณฑ
มาตรฐาน เพื่อการมี
สุขภาพท่ีดีในอนาคต 

นำเสนอ
แนวทางการ
พัฒนาตนเองให
เติบโตสมวัย 
 

2 5 

4 โรคกับ
โภชนา 
การ 

พ 4.1  
ม.1/2 

  ปญหาที่เกิดจากภาวะ
โภชนาการ 
-  ภาวะการขาด
สารอาหาร 
-  ภาวะโภชนาการเกิน 
-  โรคที่เกิดจากภาวะ
โภชนาการในชุมชน 

โรคกับโภชนาการอาหาร
มีทั้งคุณและโทษแก
มนุษย การขาดอาหาร
ทำใหเปนโรคได และการ
กินอาหารมากไป หรือไม
เหมาะสมก็ทำใหเกิดโรค
ไดเชนกัน ภาวะนี้
เรียกวา ภาวะทุพ
โภชนาการ 

โปสเตอรความรู
เกี่ยวกับโรคที่
เกิดจากภาวะ
โภชนาการใน
ชุมชน 

3 10 

5 กินอยางไร
ให
เหมาะสม
กับวัย 

พ 4.1 
ม. 1/1 
ม. 1/2 

  หลักการเลือกอาหารที่
เหมาะสมกับวัย 

- อาหารในทองถิ่น 

ปญหาภาวะโภชนาการ
จะเกิดจากการ
รับประทานอาหารที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพ จึง
ควรวิเคราะหภาวะ
โภชนาการของตนเอง
เพื่อเลือกรับประทาน
อาหารที่มีคุณคาและ
เหมาะสมกับวัย 

วิเคราะห
หลักการเลือก
อาหารจาก
เมนูอาหารใน
ทองถิ่นที่เลือก
รับประทาน 

3 10 

6 หุนดี  
สุขภาพดี 

พ 4.1 
ม. 1/3 

  เกณฑมาตรฐานการ
เจริญเติบโตของเด็กไทย 
  วิธีการควบคุมน้ำหนัก
ของตนเองใหอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

การรักษาสุขภาพ
รางกายใหแข็งแรง
สมบูรณ ควบคุมน้ำหนัก
ของตนเองใหอยูใน
เกณฑมาตรฐานจะทำให
หางไกลจากโรคภัยไข
เจ็บตาง ๆ ได 

รายงานผลการ
ดำเนินการ
ควบคุมน้ำหนัก
ของตนเองใหอยู
ในเกณฑ
มาตรฐาน 

3 10. 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

7 การ
ทดสอบ
สมรรถ 
ภาพทาง
กาย 

พ 4.1  
ม. 1/4 
 

  วิธีทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
  วิธีสรางเสริมและ
ปรับปรุงสมรรถภาพทาง
กายตามผลการทดสอบ 

การสรางเสริมและ
ปรับปรุงสมรรถภาพทาง
กาย ควรพิจารณาถึงผล
การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายอยางถูกวิธีของ
แตละบุคคล เพื่อเปน
ประโยชนตอสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง 

- บันทึกผลการ
ทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กาย 

2 5 

                                            
รวม 

   19 60 

คะแนน
แบบทดสอบ 

การทดสอบ
กลางภาค 

   30 
นาท ี

20 

การทดสอบ
ปลายภาค 

   30 
นาท ี

20 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ 21103 ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จำนวน  20  ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  80 :  20 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

1 

วัยรุนและ
พัฒนาการ
ทางเพศ 

พ 2.1   
ม. 1/1 
 

  การเปลี่ยนแปลงทาง
รางกาย  จิตใจ  อารมณ  
และพัฒนาการทางเพศ 
-  ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกาย  
จิตใจ อารมณ  และ
พัฒนาการทางเพศ 
-  การยอมรับและการ
ปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกาย  
จิตใจ อารมณ  และ
พัฒนาการทางเพศ 
-  การเบี่ยงเบนทางเพศ 

วัยรุนมีลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกาย 
จิตใจ อารมณ และ
พัฒนาการทางเพศอยาง
รวดเร็ว จึงตองรูจักวิธี 
การปรับตัวอยาง
เหมาะสม 

Mind 
mapping การ
ปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลง
ของวัยรุน 
 

3 10 

2 การ
ปองกัน
การถูก
ลวงละเมิด
ทางเพศ 

พ 2.1  
ม.1/2 

  ทักษะปฏิเสธเพื่อ
ปองกันการถูกลวงละเมิด
ทางเพศ 

การใชทักษะการปฏิเสธ
ในสถานการณ ที่
สอดคลองและเหมาะสม 
จะสามารถปองกันการ
ถูกลวงละเมิดทางเพศ 

สถานการณ
จำลองเกี่ยวกับ
การปฏิเสธเมื่อ
อยูใน
สถานการณ
เสี่ยงตอการถูก
ลวงละเมิดทาง
เพศ 

3 10 

3 การปฐม
พยาบาล
และการ
เคลื่อน 
ยายผูปวย
อยาง
ปลอดภัย 

พ 5.1  
ม. 1/1 

  การปฐมพยาบาลและ
เคลื่อนยายผูปวยอยาง
ปลอดภัย 
-  เปนลม     -  บาดแผล 
-  ไฟไหม     -  กระดูกหัก 
-  น้ำรอนลวก  ฯลฯ 
อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนใน
ทองถิ่น 
 

การปฐมพยาบาลและ
เคลื่อนยายผูปวย
เบื้องตนอยางถูกวิธี จะ
ทำใหผูปวยมีความ
ปลอดภัยกอนสงตอถึง
บุคลากรทางการแพทย 

สถานการณ
จำลองเกี่ยวกับ
การปฐม
พยาบาล
เบื้องตน 

5 15 



180 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

4 มหันตภัย
จากสาร
เสพติด 

พ 5.1 
ม. 1/2 
ม. 1/3 

    ลักษณะของผูติดสาร
เสพติด 
    อาการของผูติดสาร
เสพติด 
    การปองกันการติด
สารเสพติด 
  ความสัมพันธของการ
ใชสารเสพติดกับการเกิด
โรค  และอุบัติเหตุ 
โรคและอุบัติเหตุที่เกิดจาก
การใชสารเสพติด ที่มัก
เกิดข้ึนในทองถิ่น 

สารเสพติดมีอันตรายตอ
สุขภาพและสรางปญหา
ที่สงผลกระทบทั้งตอ
ตนเองและผูอื่น การมี
ความรูและอธิบายถึง
ลักษณะและอาการของ 
ผูติดสารเสพติด 
ตลอดจนความ 
สัมพันธของการใชสาร
เสพติดกับการเกิดโรค
และอุบัติเหตุ จะทำให
เกิดความเขาใจและ
สามารถปองกันตนเอง
จากสารเสพติด 

หนังสือเลมเล็ก
เกี่ยวกับสารเสพ
ติด 

5 15 

5 การ
ปองกันภัย
จากสาร
เสพติด 

พ 5.1  
ม.1/4 

     ทักษะที่ใชในการ
ชักชวนผูอื่นใหลด  ละ  
เลิกสารเสพติด 
-  ทักษะการคิดวิเคราะห 
-  ทักษะการสื่อสาร 
-  ทักษะการตัดสินใจ 
-  ทักษะการแกปญหา 
ฯลฯ 

สารเสพติดมีอันตรายตอ
สุขภาพ และสรางปญหา
ที่สงผลกระทบทั้งตอ
ตนเองและผูอ่ืน จึงควร
หาแนวทางในการ
ปองกันการติดสารเสพ
ติด และชักชวนใหผูอื่น
ลด ละ เลิก สารเสพติด 

บทบาทสมมุติ
การใชทักษะใน
การชักชวนให
ลด ละ เลิกสาร
เสพติด 

3 10 

                                            
รวม 

   19 60 

คะแนน
แบบทดสอบ 

การทดสอบ
กลางภาค 

   30 
นาท ี

20 

การทดสอบ
ปลายภาค 

   30 
นาท ี

20 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ 22101 ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จำนวน  20  ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  80 :  20 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

1 การ
เจริญเติบโ
ตและ
พัฒนาการ
ของวัยรุน 

พ 1.1 
ม.2/1           
ม.2/2 

  การเปลี่ยนแปลงดาน
รางกาย จิตใจ  อารมณ 
สังคม และสติปญญาใน
วัยรุน 
  ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการดานรางกาย  
จิตใจ  อารมณ สังคม  
และสติปญญา 
- พันธุกรรม 
-  สิ่งแวดลอม 
-  การอบรมเลี้ยงดู 
สภาพแวดลอมในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กในชุมชน 
 

พันธุกรรม สิ่งแวดลอม 
และการอบรม เลี้ยงดู 
เปนปจจัยสำคัญที่สงผล
ตอการเจริญเติบโต และ
พัฒนาการทางดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคม และสติปญญาใน
วัยรุน 

งานกลุม
นำเสนอการ
ปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลง
ของวัยรุน 
 

4 10 

2 เพศกับ
วัยรุน 

พ 2.1ม.2/1 
       ม.2/2 
 

  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
เจตคติในเรื่องเพศ 
-  ครอบครัว -  วัฒนธรรม 
- เพื่อน       -  สื่อ 
- การอบรมสั่งสอน ดาน
เจตคตทิางเพศของคนใน
ชุมชน 
  ปญหาและผลกระทบที่
เกิดจากการมีเพศสัมพันธ
ในวัยเรียน 
ปญหาจากการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร
ในชุมชน 

การศึกษาวิเคราะห
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอเจต
คติในเรื่องเพศ จะทำให
ทราบปญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากการ
มีเพศสัมพันธในวัยเรียน 
และทำใหสามารถ
ปองกันตนเองเรื่องเพศ
ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

- Mind 
Mappingเจต
คติทางเพศ 
 

4 10 

 



182 
 

ที ่

ชื่อ
หนวย     
การ

เรียนรู 

มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

3 

โรคติดต
อทาง
เพศสัมพั
นธและ
โรคเอดส 

พ 2.1   
ม. 2/3 
 

    โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 
    โรคเอดส 
    การตั้งครรภโดยไม
พึงประสงค 

วัยรุนเปนวัยที่มีความ
อยากลองอยากรู
โดยเฉพาะเรื่องเพศซึ่ง
อาจกอใหเกิดปญหาการ
ตั้งครรภไมพึงประสงค
หรือติดโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธได จึงควร
ไดรับความรู ความเขาใจ
ในการปองกันตนเอง 

นำเสนอ
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 
 

5 20 

4 ความ
เสมอภาค 
ทางเพศ 
 

พ 2.1 ม.
2/4 
 

    ความสำคัญของ
ความเสมอภาคทางเพศ 
    การวางตัวตอเพศตรง
ขาม 
    ปญหาทางเพศ 
    แนวทางการแกไข
ปญหาทางเพศ 

ความเสมอภาคทางเพศ 
มีความสำคัญตอการ
ดำรงชีวิตในสังคม ชวย
ใหสามารถวางตัวได
อยางเหมาะสมกับเพศ
ตรงขาม และสอดคลอง
กับคานิยมของสังคมไทย 
ตลอดจนชวยหาแนวทาง
ในการแกไขปญหาทาง
เพศที่เกิดข้ึนในสังคม 

Mind 
mapping  
ความเสมอทาง
เพศ 

3 10 
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ที ่

ชื่อ
หนวย     
การ

เรียนรู 

มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

5 การ
พัฒนา
สมรรถ 
ภาพทาง
กาย 

พ 4.1 ม.
2/7 

  เกณฑสมรรถภาพทาง
กาย 
  การพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย 

การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
ชวยใหแตละบุคคล
สามารถพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย
ตนเองใหเปนไปตาม
เกณฑที่กำหนด และชวย
เสริมสรางความสมบูรณ
แข็งแรงใหกับรางกาย 

- บันทึกผลการ
ทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กาย 

3 10 

                                           รวม    19 60 
คะแนนแบบทดสอบ การทดสอบ

กลางภาค 
   30 

นาท ี
20 

การทดสอบ
ปลายภาค 

   30 
นาท ี

20 

รวมทั้งรายวิชา 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



184 
 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ 22103 ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จำนวน  20  ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  80 :  20 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

1 การ
เลือกใช
บริการ
สุขภาพใน
ชีว ิต 
ประจำวัน 

พ 4.1  
ม.2/1 
 

  การเลือกใชบริการทาง
สุขภาพ 
- สถานที่ใหการบริการ
ทางสุขภาพในทองถิ่น 

สถานบริการสุขภาพมีขีด
ความสามารถในการ
ใหบริการแตกตางกัน จึง
ควรประเมินปญหา
สุขภาพของตนเองกอน
พิจารณาเลือกสถาน
บริการสุขภาพท่ี
เหมาะสมและมีคุณภาพ 
เพื่อใหไดรับบริการ
สุขภาพท่ีดีและเหมาะสม 

บันทึกการ
เลือกใชบริการ
ทางสุขภาพใน
ทองถิ่น 
 

3 10 

2 เทคโนโลยี
ทาง
สุขภาพ
และความ
เจริญกาว 
หนาทาง
การแพทย 

พ 4.1  
ม.2/2 
ม.2/3 
 

  ผลกระทบของ
เทคโนโลยี ที่มีตอสุขภาพ 
  ความเจริญกาวหนา
ทางการแพทยที่มีผลตอ
สุขภาพ 

ความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีในปจจุบัน 
สงผลกระทบตอสุขภาพ
ทั้งดานดีและดานเสีย 
การรูจักเลือกใช
เทคโนโลยีอยางชาญ
ฉลาดจะชวยใหปลอดภัย
และใชประโยชนไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ และ
จะตองรูจักวิเคราะหและ
เลือกรูปแบบการ
ใหบริการทางการแพทย
และสุขภาพที่เหมาะสม 
เพื่อใหเกิดประโยชนตอ
ตนเอง 

- วิเคราะห
ผลกระทบของ
เทคโนโลยีตอ
สุขภาพ 
- งานกลุม
นำเสนอ
เทคโนโลยีทาง
สุขภาพและ
ความ
เจริญกาวหนา
ทางการแพทย 
ตอสุขภาพ 
 

4 15 

 
 
 
 



185 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

3 สุขภาพ
กายและ
สุขภาพจิต 

พ 4.1  
ม.2/4 
 

  ความสมดุลระหวาง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตมี 
ความสัมพันธกัน จึงตอง
สรางความสมดุลระหวาง
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต เพื่อให
สามารถปฏิบัติตนในการ
สรางเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 
ที่ดีได 

วิเคราะหผลจาก
การประเมิน
ความสุขโดยใช
แบบประเมิน
ความสุขของ
ตนเอง 
 

2 5 

4 อารมณ
และความ 
เครียด 

พ 4.1  
ม.2/5 
ม.2/6 

  อาการเบื้องตนของผูมี
ปญหาสุขภาพจิต 
  วิธีปฏิบัติตนเพื่อ
จัดการกับอารมณและ
ความเครียด 

การมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับอารมณและ
ความเครียด ตลอดจน 
มีวิธีการจัดการกับ
อารมณและความเครียด
อยางเหมาะสม ยอมทำ
ใหเปนผูที่มีสุขภาพจิตสด
ชื่นแจมใส 

Mind 
mapping  
อาการของผูมี
ปญหา
สุขภาพจิตและ
การปฏิบัติตน
เพื่อจัดการกับ
อารมณและ
ความเครียด 

3 10 

5 การ
ชวยเหลือ
ฟนฟู 
ผูติดสาร
เสพติด 

พ 5.1  
ม.2/1 

  วิธีการ ปจจัยและ
แหลงที่ชวยเหลือ   ฟนฟู 
ผูติดสารเสพติด 
- สิ่งที่เปนอันตรายตอ
ตนเองในทองถิ่นและ
แหลงชวยเหลือฟนฟูผูติด
สารเสพติดในทองถิ่น 

การชวยเหลือฟนฟูผูติด
สารเสพติดนั้น มีวิธีการ
หลายรูปแบบ ซึ่งจะตอง
อาศัย ปจจัยที่เกี่ยวของ 
เพื่อสงเสริมให 
การบำบัดฟนฟูประสบ
ความสำเร็จ 

นำเสนองาน
กลุมเก่ียวกับ
การบำบดัฟนฟู
ผูติดสารเสพติด 

3 10 
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ที่ 
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

6 การ
หลีกเลี่ยง
พฤติกรรม
เสี่ยงและ
สถานการ
ณเสี่ยงตอ
อันตราย 

พ 5.1  
ม.2/2 
ม.2/3 

  การหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงและ 
สถานการณเสี่ยง 
-  การมั่วสุม       
-  การทะเลาะวิวาท 
-  การเขาไปในแหลง
อบายมุข 
-  การแขงจักรยานยนต
บนทองถนน  
     ฯลฯ 
  ทักษะชีวิตในการ
ปองกันตนเอง (ทักษะ
ปฏิเสธ  ทักษะการตอรอง  
ฯลฯ)  และหลีกเลี่ยง
สถานการณคับขันที่อาจ
นำไปสูอันตราย 

พฤติกรรมเสี่ยงและ
สถานการณเสี่ยงสงผล
ใหเกิดอันตรายตอชีวิต
และทรัพยสิน จึงควร
หลีกเลี่ยงและใชทักษะ
ในการปองกันตนเองที่
เหมาะสมกับสถานการณ
ทีเ่กิดข้ึน 

สถานการณ
จำลองในการ
หลีกเลี่ยง
สถานการณ
เสี่ยง โดยใช
ทักษะท่ี
เหมาะสม 

4 10 

                                            
รวม 

   19 60 

คะแนน
แบบทดสอบ 

การทดสอบ
กลางภาค 

   30 
นาท ี

20 

การทดสอบ
ปลายภาค 

   30 
นาท ี

20 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ 23103 ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จำนวน  20  ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  80 :  20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

1 วัยและ
การ
เปลี่ยน 
แปลง 

พ 1.1 
ม.3/1 

การเปลี่ยนแปลง ดาน
รางกาย  จิตใจ  อารมณ 
สังคม  และสติปญญาใน
แตละวัย 
-  วัยทารก  
-  วัยกอนเรียน 
-  วัยเรียน         
-  วัยรุน 
-  วัยผูใหญ        
-  วัยสูงอาย ุ

การเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงทางดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคม และสติปญญาใน
แตละชวงของชีวิต จะทำ
ใหเราเขาใจพัฒนาการ
ของแตละดานในแตละ
ชวงวัยของชีวิต 

ตาราง
เปรียบเทียบ
การ
เปลี่ยนแปลง
ของทุกชวงวัย 
 

3 5 

2 อิทธิพล
ของสังคม
ตอ
พัฒนาการ
ของวัยรุน 

พ 1.1  
ม.3/2 
ม.3/3 

  อิทธิพลและความ
คาดหวังของสังคมที่มีตอ
การเปลี่ยนแปลงของวัยรุน 
  สื่อ โฆษณา  ที่มี
อิทธิพลตอการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของวัยรุน 
-  โทรทัศน               
-  วิทย ุ
-  สื่อสิ่งพิมพ           
-  อินเทอรเน็ต    
(ความสามารถในการ
พัฒนาทองถิ่น และ
แกปญหา) 

อิทธิพลและความ
คาดหวังของสังคม และ
สื่อโฆษณาเปนปจจัยที่มี
อิทธิพล    ตอการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุน 

- Mind 
mapping 
อิทธิพลและ
ความคาดหวัง
ของสังคมตอ
วัยรุน 
- วิเคราะหสื่อ
โฆษณาที่สงผล
ตอการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของ
วัยรุน 

4 10 
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ที่ 
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

3 อนามัย
เจริญพันธุ
และการ
ตั้งครรภ 

พ 2.1  
ม.3/1 
ม.3/2 
 

  องคประกอบของ
อนามัยเจริญพันธุ 
-  อนามัยแมและเด็ก 
-  การวางแผนครอบครัว 
  ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
การตั้งครรภ 
-  แอลกอฮอล 
-  สารเสพติด 
-  บุหรี ่
-  สภาพแวดลอม 
-  การติดเชื้อ 
-  โรคที่เกิดจากภาวะการ
ตั้งครรภ 

คุณภาพชีวิตที ่ดีมาจาก
ครอบครัวที่อบอุน โดยมี
พ ื ้ นฐานมาจากความ
เข าใจเร ื ่องอนามัยแม
และเด ็ก การวางแผน
ครอบคร ั ว  แ ล ะก า ร
ปฏิบัติตน  ที ่เหมาะสม 
นอกจากน ี ้ การศ ึกษา
วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ
การตั ้งครรภยังชวยให
เ ร า เ ข  า ใ จ  และร ู  จั ก
หล ี ก เลี่ ย งป  จจ ั ยท ี ่ มี
ผ ล ก ร ะ ท บ ต  อ ก า ร
ตั้งครรภ และการเลี้ยงดู
ทารกได 

- หนังสือเลม
เล็กเกี่ยวกับการ
คุมกำเนิด 
- Mind 
mapping 
ปจจัยที่สงผลตอ
การตั้งครรภ 

5 20 

4 การสราง
สัมพันธ 
ภาพใน
ครอบครัว 

พ 2.1  
ม. 3/3   

    สาเหตุความขัดแยง
ในครอบครัว 
    แนวทางปองกัน  
แกไขความขัดแยงใน
ครอบครัว 
-การปองกัน แกไขความ
ขัดแยงในทองถิ่น 
(ความสามารถในการมี
สวนรวมและการบริหาร
จัดการทองถิ่น) 

การสรางสัมพันธภาพกับ
ค ร อ บ ค ร ั ว  จ ะ ต  อ ง
ว ิเคราะหสาเหตุความ
ข ั ดแย  งท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ น ใน
ครอบครัว และรวมกัน
หาแนวทางการปองกัน 
แก  ไขความข ัดแย งใน
ค ร อ บ ค ร ั ว อ ย  า ง
เหมาะสม 

งานนำเสนอ
เกี่ยวกับความ
ขัดแยงใน
ครอบครัวและ
ทองถิ่น 

3 10 
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ที่ 
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

5 การพัฒนา
สมรรถภา
พทางกาย
เพื่อ
สุขภาพ 

พ 4.1  
ม. 3/4 
ม. 3/5 
 

   การวางแผนและจัด
เวลาในการ                    
ออกกำลังกาย  การ
พักผอน และการสราง
เสริมสมรรถภาพทางกาย 

 กิจกรรมการออกกำลัง
กายกับคนในทองถิ่น 

(ความสามารถในการมี
สวนรวมในชุมขน) 
  การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายแบบ
ตาง ๆ และการพัฒนา
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

การวางแผนการปฏิบัติ
ตนในการ  ออกกำลัง
กาย การพักผอน และ    
การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย   ควรพิจารณา
ถึงผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของ
แตละบุคคล เพื่อนำไปสู
การพัฒนาตนเองอยาง
สม่ำเสมอ ซึ่งเปนที่มา
ของการมีสุขภาพกาย
และสุขภาพใจที่ดี   

- ตารางการวาง
แผนการออก
กำลังกาย 
- บันทึกการทำ
กิจกรรมออก
กำลังกายกับคน
ในทองถิ่น 
- บันทึกผลการ
ทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กาย 

4 15 

                                            
รวม 

   19 60 

คะแนน
แบบทดสอบ 

การทดสอบ
กลางภาค 

   30 
นาท ี

20 

การทดสอบ
ปลายภาค 

   30 
นาท ี

20 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ 23103 ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จำนวน  20  ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  80 :  20 
 

ที่ 
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

1 อาหาร
ตามวัยใน
ชุมชน 

พ 4.1 ม.
3/1 

  การกำหนดรายการ
อาหารที่เหมาะสมกับวัย
ตาง ๆ   
    วัยทารก  วัยเด็ก (วัย
กอนเรียน วัยเรียน)  วัยรุน  
วัยผูใหญ  วัยสูงอายุ  โดย
คำนึงถึงความประหยัด
และคุณคาทางโภชนาการ 
อาหารในทองถิ่นตามวัย 
(ความสามารถในการ
เขาใจและดำรงไวซึ่งเปน
ทองถิ่นที่ดีงาม) 

การกำหนดรายการ
อาหารใหเหมาะสมกับ
วัย ควรคำนึงถึงความ
ประหยัด  คุณคาทาง
โภชนาการ  และการใช
วัสดุที่มีอยูในทองถิ่น 

- คลิปวีดีโอ
นำเสนอรายการ
อาหารที่เหมาะ
กับวัย 
 

2 5 

2 โรคใน
ชุมชน 

พ 4.1 ม.
3/2 

โรคที่เปนสาเหตุสำคัญของ
การเจ็บปวยและการตาย
ของคนไทย   
โรคติดตอ เชน 
-  โรคที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ 
-  โรคเอดส 
-  โรคไขหวัดนก       ฯลฯ 
โรคไมติดตอ เชน 
-  โรคหัวใจ       
- โรคความดันโลหิตสูง 
-  เบาหวาน  ฯลฯ 
โรคที่เปนสาเหตุของการ
เจ็บปวยของคนในชุมชน 
(ความสามารถในการมี
สวนรวมในการแกปญหา
ในชุมขน) 
 

การเจ็บปวยและการตาย
ของคนไทย           มี
สาเหตุมาจากการ
เจ็บปวยจากโรคติดตอ 
และโรคไมติดตอ ซึ่งใน
แตละชุมชนอาจเกิดโรค
ไดแตกตางกันขึ้นอยูกับ
ปจจัยที่เก่ียวของหลาย
ปจจัย จึงตองมีการ
สำรวจโรคที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน แลวหาสาเหตุ 
อาการและปองกันโรค
อยางถูกตอง 

โปสเตอรความรู
แนะนำโรคและ
การปองกันโรค
ในชุมชน 

2 5 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
(ชม.) 

คะแนน 

3 ปญหา
สุขภาพใน
ชุมชน 

พ 4.1  
ม.3/3 

    ปญหาสุขภาพใน
ชุมชน 
    แนวทางแกไขปญหา
สุขภาพในชุมชน  
- ปญหาสุขภาพและ
แนวทางแกปญหาชุมชน 
ในอำเภอพาน  
(ความสามารถในการมี
สวนรวมในการแกปญหา
ในชุมขน) 
 

ปญหาสุขภาพของคน
ในชุมชนสงผลตอการ
ดำรงชีวิต  หากไดรับ
การแกไขดวยวิธ ีการ
หรือแนวทางที่ถูกตอง
จะทำใหคนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

นำเสนอปญหา
สุขภาพในชุมชน
โดยใชสื่อ
เทคโนโลยี 

4 15 

4 พฤติกรรม
เสี่ยงตอ
สุขภาพและ
ความ
รุนแรง 

พ 5.1  
ม. 3/1  
ม.3/2    

- ปจจัยเสี่ยง  และ
พฤติกรรมเสี่ยงตอ
สุขภาพ 
- แนวทางการปองกัน
ความเสี่ยงตอสุขภาพ 
- ปญหาและผลกระทบ
จากการใชความรุนแรง 
- วิธีหลีกเลี่ยงการใช
ความรุนแรง 
- แนวทางการปองกัน
ปจจัยเสี่ยงในทองถิ่น 
(ความสามารถในการมี
สวนรวมในการแกปญหา
ในชุมขน) 
- การแกไขปญหาความ
รุนแรงในทองถิ่น 
โรงเรียน 
(ความสามารถในการมี
สวนรวมในการแกปญหา
ในชุมขน) 
 

หากบ ุคคลใดบ ุคคล
หนึ ่งมีป จจัยเส ี ่ยงตอ
ส ุ ข ภ า พ ห ร ื อ มี
พฤต ิ กรรม เส ี ่ ย งต อ
ส ุ ขภาพ ย  อมส  งผล
กระทบตอครอบครัว
และชุมชน การศึกษา
ทำความเขาใจและรูจัก
หล ีกเล ี ่ยงพฤติกรรม
เส ี ่ยงตลอดจนความ
รุนแรงตาง ๆ จะทำให
สามารถดำเนินชีวิตไป
ไดอยางมีความสุขและ
ปลอดภัย 

แผนภาพความคิด
สรุปการปองกัน
พฤติกรรมเสี่ยง
ตอสุขภาพและ
ความรุนแรง 

3 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
(ชม.) 

คะแนน 

5 อิทธิพลของ
สื่อตอ
สุขภาพ 

พ 5.1  
ม. 3/3  

อิทธิพลของสื่อตอ
พฤติกรรมสุขภาพและ
ความรุนแรง (คลิปวิดีโอ  
การทะเลาะวิวาท  
อินเทอรเน็ต  เกม ฯลฯ) 
 

สื่อมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมสุขภาพ การ
บริโภคสื่อตาง ๆ ควร
วิเคราะหถึงความ
เหมาะสมของสื่อตอ
การนำมาใชใน
ชีวิตประจำวัน 

วิเคราะหสื่อ
โฆษณาที่สงผลตอ
สุขภาพ 

2 5 

6 ผลจากการ
ดื่มเครื่องดื่ม
ที่มี
แอลกอฮอล 

พ 5.1  
ม. 3/4 

ความสัมพันธของการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
ตอสุขภาพและการเกิด
อุบัติเหตุ 

เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลสงผลตอ
สุขภาพและการเกิด
อุบัติเหตุ 

หนังสั้นเกี่ยวกับ
การใชเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่
สงผลตอสุขภาพ 

3 10 

7 การชวยฟน
คืนชีพอยาง
ปลอดภัย 

พ5.1 
ม.3/5 

วิธีการชวยฟนคืนชีพ การชวยฟนคืนชีพ
อยางถูกวิธี จะสามารถ
ชวยใหผูปวยปลอดภัย
กอนไดรับการรักษา
จากบุคลากรทาง
การแพทย 

สถานการณ
จำลองการชวย
ฟนคืนชีพ 

3 10 

                                            
รวม 

   19 60 

คะแนน
แบบทดสอบ 

การทดสอบ
กลางภาค 

   30 
นาท ี

20 

การทดสอบ
ปลายภาค 

   30 
นาท ี

20 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชา 
พ 21๑๐2 พลศึกษา 1  (ตะกรอ)         กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ภาคเรียนที่ 1     เวลา  2๐  ชั่วโมง                 จำนวน  0.๕  หนวยกิต 
 

หนวย
ที ่

ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู/ 
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

คะแนน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

1 ความรู
ความเขาใจ 
เกี่ยวกับ
เซปก
ตะกรอ 

พ.3.1 
ม.1/1 
ม .1/2 

    หลักการเพิ่มพูน
ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวที่ใชทักษะ
กลไกและทักษะพื้นฐาน
ที่นำไปสูการพัฒนา
ทักษะการเลนกีฬา 

    การเลนกีฬาไทย  
และกีฬาสากลที่เลือก 
เชน  กรีฑาประเภทลู
และลาน  บาสเกตบอล  
กระบี่    เทเบิลเทนนิส  
เทนนิส  วายน้ำ  
ตะกรอ 

- ประวัตคิวาม
เปนมาของกีฬา 
เซปกตะกรอ 

2 20 รายงานเรื่อง
ประวัติความ
เปนมาของ
กีฬาเซปก
ตะกรอ 

2 ทักษะ
พื้นฐานใน
การ เลน
ตะกรอ 

พ.3.1 
ม.1/1 
ม .1/2 
ม. 1/3 

    หลักการเพิ่มพูน
ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวที่ใชทักษะ
กลไกและทักษะพื้นฐาน
ที่นำไปสูการพัฒนา
ทักษะการเลนกีฬา 

-การเลนตะกรอ
วง 3-5 คน และ 
7 คน - ทักษะการ
เคลื่อนที่ - ทักษะ
การเลนลูกตางๆ  
-การเลนตะกรอ
ขามตาขาย 2-3 
คนได  

10 40 - ปฏิบัติการ
เลนตะกรอ
วง 
-ปฏิบัติการ
เลนตะกรอ
ขามตาขาย 

หนวย
ที ่

ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู/ 
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

คะแนน สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ 

       การเลนกีฬาไทย  
และกีฬาสากลที่เลือก 

-ก า ร ใ ช  ท ั ก ษ ะ
พื้นฐานมาใช ใน 
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เชน  กรีฑาประเภทลู
และลาน  บาสเกตบอล  
กระบี่    เทเบิลเทนนิส  
เทนนิส  วายน้ำ  
ตะกรอ 

    การนำความรูและ
หลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใช
เชื่อมโยงสัมพันธกับวชิา
อื่น 

ก า ร เ ล  น เ ซ ป ก
ตะกรอ 

3 ทักษะการ
เลนทีมและ 
ครอบครอง

ลูก 

พ.3.2 
ม.1/๑,ม.
1/๒,ม.1/
๓,ม.1/๔, 

    ความสำคัญของ
การออกกำลังกายและ
เลนกีฬา  จนเปนวิถี
ชีวิตที่มีสุขภาพดี 
    การเลนกีฬาไทย  
และกีฬาสากล   
ทั้งประเภทบุคคลและ
ทีม 
    การประเมินการ
เลนกีฬาของตนเอง

และผูอื่น 
    การเลน การ

แขงขันกีฬา และการ
ทำงานเปนทีม 

การแข  งข ันก ีฬา
ตะกรอสากล 
-  ก า ร จ ั ด ก า ร
แขงขันตะกรอ 
- การแขงขันกีฬา
ตะกรอ 

8 40 ปฏิบัติการ
แขงขัน
ตะกรอ
ประเภททีม 
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โครงสรางรายวิชา      
พ 21๑๐4 พลศึกษา 2  (กระบี่กระบอง)         กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ภาคเรียนที่ 2     เวลา  2๐  ชั่วโมง                 จำนวน  0.๕  หนวยกิต 
         

หนวย
ที ่

ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

 

มาตรฐา
นการ

เรียนรู/ 
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

คะแนน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

1 ประวัติความ
เปนมาของ

กระบี่กระบอง 

พ.3.1 
ม.1/1 
ม .1/2 

   หลักการเพิ่มพูน
ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวที่ใชทักษะ
กลไกและทักษะพื้นฐาน
ที่นำไปสูการพัฒนา
ทักษะการเลนกีฬา 
    การเลนกีฬาไทย  
และกีฬาสากลที่เลือก 
เชน  กรีฑาประเภทลู
และลาน  บาสเกตบอล  
กระบี่    เทเบิลเทนนิส  

เทนนิส  วายน้ำ  
ตะกรอ 

ความรู พื ้นฐาน
ก ี ฬ า ก ร ะ บี่
กระบอง 

 

2 20 รายงาน
ความรู
พื้นฐาน

เกี่ยวกับกีฬา
กระบี่

กระบอง 

2 ไหวครู และไม
รำ 

พ.3.1 
ม.1/1 
ม .1/2 
ม. 1/3 

    หลักการเพิ่มพูน
ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวที่ใชทักษะ
กลไกและทักษะพื้นฐาน
ที่นำไปสูการพัฒนา
ทักษะการเลนกีฬา 
    การเลนกีฬาไทย  
และกีฬาสากลที่เลือก 
เชน  กรีฑาประเภทลู
และลาน  บาสเกตบอล  
กระบี่    เทเบิลเทนนิส  
เทนนิส  วายน้ำ  
ตะกรอ 
 

ท ักษะการเลน
ก ี ฬ า ก ร ะ บี่
กระบอง 
 

15 60 - ปฏิบัติการ
ไหวครู 
- ปฏิบัติทา
ไมรำ 
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หนวย
ที ่

ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

 

มาตรฐา
นการ

เรียนรู/ 
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

คะแนน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

       การนำความรูและ
หลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใช
เชื่อมโยงสัมพันธกับวชิา
อื่น 

    

3 การตอสู พ.3.2 
ม.1/๑,
ม.1/๒,
ม.1/๓,
ม.1/๔, 

    ความสำคัญของ
การออกกำลังกายและ
เลนกีฬา  จนเปนวิถี
ชีวิตที่มีสุขภาพดี 
    การเลนกีฬาไทย  
และกีฬาสากล   
ทั้งประเภทบุคคลและ
ทีม 
    การประเมินการ
เลนกีฬาของตนเอง

และผูอื่น 
    การเลน การ
แขงขันกีฬา และการ
ทำงานเปนทีม 

ก า ร ฝ ก
ปฏิบัติการตอสู
ด  ว ย ก ร ะ บี่
ก ร ะ บ อ ก เ ป น
การฝ กท ักษะ
การเคลื ่อนไหว
เพื ่อใหร างกาย
แข็งแรงและฝก
ค ว า ม
แ ค ล  ว ค ล  อ ง
วองไวไปดวย 

3 20 ปฏิบัติการ
ตอสูดวยทา
กระบี่
กระบอง 
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โครงสรางรายวิชา      
พ 22๑๐2 พลศึกษา 3  (ฟุตซอล)         กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ภาคเรียนที่ 1     เวลา  2๐  ชั่วโมง                 จำนวน  0.๕  หนวยกิต 

หนวย
ที ่

ชื่อ
หนวย     
การ

เรียนรู 
 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู/ 
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระ

การเรียนรู
ทองถิ่น 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

คะ 
แนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

1 ประวัติ
กีฬาฟุต
ซอล 

พ.3.1 
ม.2/1 

  การนำผลการ
ปฏิบัติตน
เกี่ยวกับทักษะ
กลไกและทักษะ
การเคลื่อนไหวใน
การเลนกีฬาจาก
แหลงขอมูลที่
หลากหลายมา
สรุปเปนวิธีที่
เหมาะสมใน
บริบทของตนเอง
ในการเลนกีฬา 

ความรูพื้นฐานกีฬา
ฟุตซอล 
- ประวัติกีฬาฟุตซอล 
-กฎ กติกากีฬาฟุต
ซอล 

2 20 รายงาน
ประวัติกีฬา
ฟุตซอล 

2 ทักษะ
ดานกีฬา
ฟุตซอล 

พ.3.1 
ม.2/2 
ม.2/3 
ม.2/4 
 

    การเลนกีฬา
ไทย  กีฬาสากล
ตามชนิดกีฬาที่
เลือก เชน กรีฑา
ประเภทลูและ
ลาน  
บาสเกตบอล  
กระบี่  เทนนิส  
ตระกรอลอดบวง  
ฟุตซอล       วาย
น้ำ    เทควันโด 
วอลเลยบอล 
 ประสิทธภิาพ
ของรูปแบบการ

ทักษะการเลนกีฬา
ฟุตซอล พื้นฐานการ
เคลื่อนไหวรางกายใน
กีฬาฟุตซอล 
ทักษะการเลนฟุต
ซอลดวยเทา และ
สวนตางๆการปองกัน
การบาดเจ็บจากการ
เลนฟุตซอล 

15 40 ปฏิบัติทักษะ
พื้นฐานกีฬา
ฟุตซอล 
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เคลื่อนไหวที่สงผล
ตอการเลนกีฬา 

หนวย
ที ่

ชื่อ
หนวย     
การ

เรียนรู 
 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู/ 
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระ

การเรียนรู
ทองถิ่น 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

คะ 
แนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

   และกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวนั 
    การนำ
ประสบการณจาก
การรวมกิจกรรม
นันทนาการไป
ปรับใชใน
ชีวิตประจำวนั 

    

3 การเลน
เปนทีม 

พ.3.2 
ม.2/1 
ม.2/2 
ม.2/3 
ม.2/4 

    สาเหตุการ
เปลี่ยนแปลง
ทางดานรางกาย  
จิตใจ อารมณ 
สังคม และ
สติปญญา จาก
การออกกำลัง
กายและการเลน
กีฬาอยาง
สม่ำเสมอ          
จนเปนวิถีชีวิต 
    การสรางวิถี
ชีวิตที่มีสุขภาพดี  
โดยการออก
กำลังกายและ
เลนกีฬาเปน
ประจำ 
    การออก
กำลังกายและ
การเลนกีฬาไทย  

การแขงขันกีฬาฟุต
ซอล 
การจัดการแขงขัน
กีฬาฟุตซอล 
การแขงขันกีฬาฟุต
ซอล 

3 40 การจัดการ
แขงขันกีฬา
ฟุตซอล 
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กีฬาสากลทั้ง
ประเภทบุคคล
และประเภททีม 

หนวย
ที ่

ชื่อ
หนวย     
การ

เรียนรู 
 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู/ 
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระ

การเรียนรู
ทองถิ่น 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

คะ 
แนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

       การ 
วิเคราะหความ
แตกตางระหวาง
บุคคลเพ่ือเปน
แนวทางในการ
พัฒนาการรวม
กิจกรรมการออก
กำลังกายและ
เลนกีฬา 
    วินัยในการ
ฝก  และการเลน
กีฬา  ตามกฎ  
กติกาและ
ขอตกลง 
    รูปแบบ  
กลวิธีการรุก  
การปองกันใน
การเลนกีฬาเปน
ทีม 
   ประโยชน
ของการเลนและ
การทำงาน         
เปนทีม 
   หลักการให
ความรวมมือใน
การเลน          
การแขงขันกีฬา
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และการทำงาน
เปนทีม 
    การพัฒนา
วิธีเลนกีฬาที่ 

หนวย
ที ่

ชื่อ
หนวย     
การ

เรียนรู 
 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู/ 
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระ

การเรียนรู
ทองถิ่น 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

คะ 
แนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

   เหมาะสมกับ
ตนเอง 
-  การเลือกวิธี
เลน 
-  การแกไข
ขอบกพรอง 
-  การเพ่ิมทักษะ 
    การสราง
แรงจูงใจและการ
สรางความมุงม่ัน
ในการเลนและ
แขงขันกีฬา 
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โครงสรางรายวิชา 
พ 22๑๐4 พลศึกษา 4  (วอลเลยบอล)         กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ภาคเรียนที่ 2     เวลา  2๐  ชั่วโมง                 จำนวน  0.๕  หนวยกิต 
   

หนวย
ที ่

ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

 

มาตรฐา
นการ

เรียนรู/ 
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

คะ 
แนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

1 ประวัติกีฬา
วอลเลยบอล 

พ.3.1 
ม.2/1 

  การนำผลการปฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับทักษะกลไก

และทักษะการเคลื่อนไหว
ในการเลนกีฬาจาก

แหลงขอมูลที่หลากหลาย
มาสรุปเปนวิธีที่เหมาะสม
ในบริบทของตนเองในการ

เลนกีฬา 

ความรูพื้นฐาน
กีฬาวอลเลยบอล 
-ประวัติกีฬา
วอลเลยบอล 
-กฎ กติกากีฬา
วอลเลยบอล 

2 20 รายงาน
ประวัติความ
เปนมาของ
กีฬา
วอลเลยบอล 

2 ทักษะ
พื้นฐาน 

พ.3.1 
ม.2/2 
ม.2/3 
ม.2/4 
 

    การเลนกีฬาไทย  
กีฬาสากลตามชนิดกีฬาที่
เลือก เชน กรีฑาประเภท
ลูและลาน  บาสเกตบอล  
กระบี่  เทนนิส  ตระกรอ
ลอดบวง  ฟุตซอล       
วายน้ำ    เทควันโด 
วอลเลยบอล 
 ประสิทธภิาพของ
รูปแบบการเคลื่อนไหวที่
สงผลตอการเลนกีฬาและ
กิจกรรมในชวีิตประจำวัน 
    การนำประสบการณ

จากการรวมกิจกรรม
นันทนาการไปปรับใชใน

ชีวิตประจำวนั 

ทักษะการเลน
กีฬาวอลเลยบอล
พื้นฐาน 
-การเคลื่อนไหว
รางกายในกีฬา
วอลเลยบอล 
-ทักษะการเลน
วอลเลยบอล การ
อันเดอร การเสร
ริฟ การเซต การตี 
-การปองกันการ
บาดเจ็บจากการ
เลนวอลเลยบอล 

15 40 ปฏิบัติทักษะ
พื้นฐานการ
เลนกีฬา
วอลเลยบอล 
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หนวย
ที ่

ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

 

มาตรฐา
นการ

เรียนรู/ 
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

คะ 
แนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

3 การเลนเปน
ทีม 

พ.3.2 
ม.2/1 
ม.2/2 
ม.2/3 
ม.2/4 

    สาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงทางดาน
รางกาย  จิตใจ อารมณ 
สังคม และสติปญญา 
จากการออกกำลังกาย
และการเลนกีฬาอยาง
สม่ำเสมอจนเปนวิถีชีวิต 
    การสรางวิถีชีวิตที่มี
สุขภาพดี  โดยการออก
กำลังกายและเลนกีฬา
เปนประจำ 
    การออกกำลังกาย
และการเลนกีฬาไทย  
กีฬาสากลทั้งประเภท
บุคคลและประเภททีม 
    การวิเคราะหความ
แตกตางระหวางบุคคล
เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาการรวมกิจกรรม
การออกกำลังกายและ
เลนกีฬา 
    วินัยในการฝก  
และการเลนกีฬา  ตาม
กฎ  กติกาและขอตกลง 
    รูปแบบ  กลวิธีการ
รุก  การปองกันในการ
เลนกีฬาเปนทีม 
   ประโยชนของการ
เลนและการทำงาน  เปน
ทีม 
 

การแขงขันกีฬา
วอลเลยบอล 
-การจัดการ
แขงขันกีฬา
วอลเลยบอล 
-การแขงขันกีฬา
วอลเลยบอล 

3 40 การจัดการ
แขงขันกีฬา
วอลเลยบอล
เปนทีม 
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หนวย
ที ่

ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

 

มาตรฐา
นการ

เรียนรู/ 
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

คะ 
แนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

      หลักการใหความ
รวมมือในการเลน          
การแขงขันกีฬาและการ
ทำงานเปนทีม 
    การพัฒนาวิธีเลน
กีฬาที่เหมาะสมกับ
ตนเอง 
-  การเลือกวิธีเลน 
-  การแกไขขอบกพรอง 
-  การเพ่ิมทักษะ 
    การสรางแรงจูงใจ
และการสรางความมุงมั่น
ในการเลนและแขงขัน
กีฬา 
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โครงสรางรายวิชา 
พ 23๑๐2 พลศึกษา 5  (บาสเกตบอล)         กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ภาคเรียนที่ 1     เวลา  2๐  ชั่วโมง                 จำนวน  0.๕  หนวยกิต 
         

หนวย
ที ่

ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู/ 
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

คะ 
แนน 

ภาระงาน /
ชิ้นงาน 

1 ประวัติ
กีฬา 

บาสเกต 
บอล 

พ.3.1 
ม.3/1 
ม.3/2 
ม3/3 

 

    เทคนิคและวธิีการ

เลน  กีฬาไทยและกีฬา

สากลที่เลือก  เชน กรีฑา

ประเภทลูและลาน  

วอลเลยบอล  

บาสเกตบอล  ดาบสอง

มือ  เทนนิส  ตะกรอขาม

ตาขาย  ฟุตบอล 

   การนำหลักการ  

ความรู ทักษะในการ

เคลื่อนไหว  กิจกรรม

ทางกาย  การเลนเกม  

การเลนกีฬาไปใชเปน

ระบบสรางเสริมสุขภาพ

อยางตอเนื่อง 
    การจัดกิจกรรม
นันทนาการแกผูอื่น 

ความรูพื้นฐานกีฬา
บาสเกตบอล 
-ประวัติกีฬา
บาสเกตบอล 
-กฎ กติกากีฬา
บาสเกตบอล 

2 20 รายงาน
ประวัติกีฬา
บาสเกตบอล 

2 ทักษะการ
เลน 

พ.3.1 
ม.3/1 
ม.3/2 
ม3/3 
 

    เทคนิคและวธิีการ

เลน  กีฬาไทยและกีฬา

สากลที่เลือก  เชน กรีฑา

ประเภทลูและลาน  

วอลเลยบอล  

บาสเกตบอล  ดาบสอง

มือ  เทนนิส  ตะกรอขาม

ตาขาย  ฟุตบอล 

ทักษะการเลนกีฬา
บาสเกตบอล
พื้นฐาน 
-การเคลื่อนไหว
รางกายในกีฬา
บาสเกตบอล 
-ทักษะการเลน
บาสเกตบอลการรับ 
สง เลี้ยง ยิง 
 

15 60 ปฏิบัติทักษะ
พื้นฐานในการ
เลนกีฬา
บาสเกตบอล 
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หนวย
ที ่

ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู/ 
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

คะ 
แนน 

ภาระงาน /
ชิ้นงาน 

      การนำหลักการ  

ความรู ทักษะในการ

เคลื่อนไหว  กิจกรรม

ทางกาย  การเลนเกม  

การเลนกีฬาไปใชเปน

ระบบสรางเสริมสุขภาพ

อยางตอเนื่อง 

    การจัดกิจกรรม

นันทนาการแกผูอื่น 

-การปองกันการ
บาดเจ็บจากการ
เลนบาสเกตบอล 

   

3 การเลน
เปนทีม 

พ ๓.๒ ม.
๓/๑,ม.๓/
๒,ม.๓/๓,
ม.๓/๔,ม.

๓/๕, 
 

    มารยาทในการ
เลนและการดูกีฬาดวย
ความมีน้ำใจนักกีฬา 
   การออกำลังกาย
และการเลนกีฬา
ประเภทบุคคล และ
ประเภททีม 
    การนำ
ประสบการณ  แนวคิด
จากการ   ออกกำลัง
กายและเลนกีฬาไป
ประยุกตใชในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
    กฎ  กติกาและ
ขอตกลงในการเลน
กีฬาที่เลือกเลน 
    การประยุกต
ประสบการณการ
ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  
ขอตกลงในการเลน
กีฬาไปใชพัฒนา  

การแขงขันกีฬา
บาสเกตบอล 
-การจัดการแขงขัน
กีฬาบาสเกตบอล 
-การแขงขันกีฬา
บาสเกตบอล 

3 20 การจัดการ
แขงขันกีฬา
บาสเกตบอล 
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หนวย
ที ่

ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู/ 
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

คะ 
แนน 

ภาระงาน /
ชิ้นงาน 

   คุณภาพชีวิตของตนใน
สังคม 
    วิธีการประยุกตใช
กลวิธีการรุกและการ
ปองกันในการเลนกีฬา
ไดตามสถานการณของ
การเลน 
  การพัฒนาสุขภาพ
ตนเองท่ีเกิดจากการ
ออกกำลังกายและการ
เลนกีฬาเปนประจำ 
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โครงสรางรายวิชา 
พ 23๑๐4 พลศึกษา 6  (แบดมินตัน)                 กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ภาคเรียนที่ 2     เวลา  2๐  ชั่วโมง                 จำนวน  0.๕  หนวยกิต 
   

หนว
ยที่ 

ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู/ 
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ จำนว
น

ชั่วโมง 

คะแน
น 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

1 ประวัติกีฬา
แบดมินตัน 

พ.3.1 
ม.3/1 
ม.3/2 
ม3/3 

 

    เทคนิคและ

วิธีการเลน  กีฬาไทย

และกีฬาสากลที่เลือก  

เชน กรีฑาประเภทลู

และลาน  

วอลเลยบอล  

บาสเกตบอล  ดาบสอง

มือ  เทนนิส  ตะกรอ

ขามตาขาย  ฟุตบอล 

   การนำหลักการ  

ความรู ทักษะในการ

เคลื่อนไหว  กิจกรรม

ทางกาย  การเลนเกม  

การเลนกีฬาไปใชเปน

ระบบสรางเสริม

สุขภาพอยางตอเนื่อง 
    การจัดกิจกรรม
นันทนาการแกผูอื่น 

ความรูพื้นฐานกีฬา
แบดมินตัน 
- ประวัติกีฬา
แบดมินตัน 
- กฎ กติกากีฬา
แบดมินตัน 

2 20 รายงาน
ประวัติความ
เปนมาของ
กีฬา
แบดมินตัน 

2 ทักษะ
พื้นฐาน 

พ.3.1 
ม.3/1 
ม.3/2 
ม3/3 
 

    เทคนิคและ

วิธีการเลน  กีฬาไทย

และกีฬาสากลที่เลือก  

เชน กรีฑาประเภทลู

และลาน  

วอลเลยบอล  

บาสเกตบอล  ดาบสอง 

ทักษะการเลนกีฬา
บาสเกตบอลพื้นฐาน 
- การเคลื่อนไหว
รางกายในกีฬา
แบดมินตัน 
- ทักษะการเลน
แบดมินตัน 
 

15 60 ปฏิบัติทักษะ
พื้นฐานของ
การเลนกีฬา
แบดมินตัน 
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หนว
ยที่ 

ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู/ 
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ จำนว
น

ชั่วโมง 

คะแน
น 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

   มือ  เทนนิส  ตะกรอ

ขามตาขาย  ฟุตบอล 

   การนำหลักการ  

ความรู ทักษะในการ

เคลื่อนไหว  กิจกรรม

ทางกาย  การเลนเกม  

การเลนกีฬาไปใชเปน

ระบบสรางเสริม

สุขภาพอยางตอเนื่อง 

    การจัดกิจกรรม

นันทนาการแกผูอื่น 

- การปองกันการ
บาดเจ็บจากการเลน
แบดมินตัน 

   

3 การแขงขัน พ ๓.๒  
ม.๓/๑,ม.
๓/๒,ม.๓/
๓,ม.๓/๔,
ม.๓/๕, 

 

    มารยาทในการ
เลนและการดูกีฬา
ดวยความมีน้ำใจ
นักกีฬา 
   การออกำลังกาย
และการเลนกีฬา
ประเภทบุคคล และ
ประเภททีม 
    การนำ
ประสบการณ  
แนวคิดจากการ   
ออกกำลังกายและ
เลนกีฬาไป
ประยุกตใชในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
    กฎ  กติกาและ
ขอตกลงในการเลน
กีฬาที่เลือกเลน 

การแขงขันกีฬา
แบดมินตัน 
- การจัดการแขงขัน
กีฬาแบดมินตัน 
การแขงขันกีฬา
แบดมินตนั 

3 20 การจัดการ
แขงขันกีฬา
แบดมินตัน 
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    การประยุกต
ประสบการณการ 

หนว
ยที่ 

ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู/ 
ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ จำนว
น

ชั่วโมง 

คะแน
น 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

   ปฏิบัติตามกฎ  
กติกา  ขอตกลงใน
การเลนกีฬาไปใช
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนในสังคม 
    วิธีการ
ประยุกตใชกลวิธีการ
รุกและการปองกัน
ในการเลนกีฬาได
ตามสถานการณของ
การเลน 
  การพัฒนา
สุขภาพตนเองที่เกิด
จากการออกกำลัง
กายและการเลนกีฬา
เปนประจำ 
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คณะผูจัดทำ 
 

1. นายพรเทพ   ศรีจักร  ประธานคณะทำงาน 

2. นางสาวปวิชญา  ใจมาตุน  รองประธานคณะทำงาน 

3. นายพิศาล         ฟองนิ้ว  กรรมการ 

4. นายเอกรัตน      บุญยะรัตน  กรรมการ 

5. นายนพวัฒน      ตาวารี  กรรมการ 

6. นางพรทิพย       วงคตะวัน  กรรมการและเลขานุการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


