
 

 

ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้น  อนุบาลปีที ่           ประถมศึกษาปีที่  3       มัธยมศึกษาปีที่           

ของ นาย  นาง  นางสาว เวนิช   นามสกุล โงกสูกเนิน    

 

สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของมนุษย์ 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคญั K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
มาตรฐาน พ 1.1  
เข้าใจธรรมชาติของ
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ 1.1  ป.3/1  เข้าใจและ
อธิบายลักษณะการเจริญเติบโต
ของร่างกายมนุษย์     

     เมื่ออายุมากขึ้น
ร่างกายจะมีการ
เจริญเติบโตและ
เปล่ียนแปลงไปตาม
เพศท้ังด้านร่างกาย  
จิตใจ   

มีความเข้าใจใน
เรื่องของการ
เจริญเติบโต 
และพัฒนาการ
ทางร่างกายและ
จิตใจของเด็ก
ตามวัย 

มีความตระหนัก
ถึงความส าคัญ
ของการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการทาง
ร่างกายและ
จิตใจตามวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถ
ส่ือสารถึง
ความส าคัญ
ของการ
เจริญเติบโต
แลพัฒนาการ
ตามวัย 
 
 
 

ลักษณะการเจริญเติบโต
ของร่างกายมนุษย์ท่ีมี
ความแตกต่างกันในแต่
ละบุคคล 

- ลักษณะรูปร่าง 
- น้ าหนัก 
- ส่วนสูง 

 



 พ 1.1  ป.3/2    เข้าใจและ
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 

สามารถเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานการ 

 อธิบายข้ันตอน
การช่ังน้ าหนัก
และวัดส่วนสูง 
เปรียบเทียบ
น้ าหนักและ
ส่วนสูงของ
ตนเองกับเกณฑ์
มาตรฐานการ
เจริญเติบโต   

มีความตระหนัก
ถึงความส าคัญ
ของ การชั่ง
น้ าหนักและวัด
ส่วนสูง 
เปรียบเทียบ
น้ าหนักและ
ส่วนสูงของตนเอง
กับเกณฑ์
มาตรฐานการ
เจริญเติบโต   

สามารถ
ส่ือสารถึง
ความส าคัญ
ของการช่ัง
น้ าหนักและ
วัดส่วนสูง 
เปรียบเทียบ
น้ าหนักและ
ส่วนสูงของ
ตนเองกับ
เกณฑ์
มาตรฐานการ
เจริญเติบโต   

เกณฑ์มาตรฐานการ
เจริญเติบโตของเด็กไทย 

 

พ 1.1  ป.3/3    ระบุปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการเจริญเติบโต 

ได้รับปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตอย่างเหมาะสม 

 อธิบายปัจจัยท่ี
มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของ
ร่างกาย 
 

ตระหนักถึง
ความส าคัญ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การเจริญเติบโต
ของร่างกาย 
 

สามารถ
ส่ือสารถึง
ความส าคัญ
ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการ
เจริญเติบโต
ของร่างกาย 
 

ปัยใจที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต 

- อาหาร 
- การออกก าลังกาย 
- การพักผ่อน 

 

 

 

 

 

 



สาระที่ 2  ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคญั K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
มาตรฐาน พ 2.1  
เข้าใจและเห็นคุณค่า
ตนเอง  ครอบครัว  
เพศศึกษา  และมี
ทักษะในการด าเนิน
ชีวิต 
 

พ 2.1  ป.3/1  
อธิบายความส าคัญ และความ
แตกต่างของครอบครัว ท่ีมี ต่อ
ตนเอง 

        ครอบครัวมี
ความส าคัญและความ
แตกต่างกัน  การสร้าง
สัมพันธภาพต่อ
ครอบครัวและเพื่อน
อย่างเหมาะสมเป็นส่ิง
ส าคัญท่ีท าให้ทุกคน
สามารถใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมอย่างมี
ความสุข 

อธิบายความ
แตกต่างของ
ครอบครัวทั้ง
ด้านลักษณะ
ของครอบครัว 
และเศรษฐกิจ  
ลักษณะความ
แตกต่างของ
ครอบครัว
ทางด้านสังคม
ภายใครอบครัว 

ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ครอบครัวทั้ง
ด้านลักษณะ
ของครอบครัว 
และเศรษฐกิจ  
ลักษณะความ
แตกต่างของ
ครอบครัว
ทางด้านสังคม
ภายใครอบครัว 

บอกลักษณะของ
ครอบครัวตนเอง 
เขียนแผนภาพ
ลักษณะความ
แตกต่างของ
ครอบครัว
ทางด้านสังคม
ภายในครอบครัว 

ความส าคัญของครอบครัว
ความแตกต่างของแต่ละ
ครอบครัว  

- เศรษฐกิจ 
- สังคม 
- การศึกษา 

 

พ 2.1  ป.3/2 
เข้าใจและอธิบายวิธีสร้าง
สัมพันธภาพในครอบครัวและ
กลุ่มเพื่อน 

การศึกษาเรียนรู้
ความส าคัญท่ีท าให้ทุก
คนสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
อย่างมีความสุข 

มีความรู้ ความ
เข้าใเกี่ยวกับ
สัมพันธภาพใน
ครอบครัวและ 
วิธีการสร้าง
สัมพันธภาพใน
กลุ่มเพื่อน 
 

มีความสนใจ ใฝ่
เรียนรู้ ในเรื่อง
สัมพันธภาพใน
ครอบครัวและ 
วิธีการสร้าง
สัมพันธภาพใน
กลุ่มเพื่อน 
 

สามารถคิด 
วิเคราะห์ 
แยกแยะในเรื่อง
วิธีสร้าง
สัมพันธภาพใน
ครอบครัวและ 
วิธีการสร้าง
สัมพันธภาพใน
กลุ่มเพื่อน 

วิธีสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 

 

พ 2.1  ป.3/3 
บอกวิธีหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ี
น าไปสู่การถูกล่วงละเมิด ทางเพศ 

การปฏิบัติตนท่ีถูกต้อง
เหมาะสมกับเพศและ
วัย  จะท าให้ปลอดภัย
จากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ 

บอกวิธีการ
หลีกเล่ียง
พฤติกรรมท่ี
น าไปสู่การถูก
ล่วงละเมิด ทาง
เพศ 

มีความตระหนัก
ในเรื่องการ
พฤติกรรมท่ี
น าไปสู่การถูก
ล่วงละเมิด ทาง
เพศ 

มีทักษะในการ
หลีกเล่ียง
พฤติกรรมท่ี
น าไปสู่การถูก
ล่วงละเมิด ทาง
เพศ 

-พฤติกรรมที่น าไปสู่การถูก
ล่วงละเมิด ทางเพศ 
-วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่
น าไปสู่การถูกล่วงละเมิด 
ทางเพศ 

 



สาระที่ 3  การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคญั K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

มาตรฐาน พ 3.1   
เข้าใจ  มีทักษะในการ
เคล่ือนไหว  กิจกรรมทาง
กาย  การเล่นเกม  และ
กีฬา 

 
 

พ 3.1  ป.3/1 
เข้าใจและควบคุมการเคล่ือนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับท่ีเคล่ือนท่ี 
และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมี
ทิศทาง 

      การควบคุม
ร่างกายขณะ
เคล่ือนไหวอย่าง
ถูกต้องในทุกท่าทางจะ
ท าให้ปฏิบัติกิจกรรมได้
ดีและมีความปลอดภัย 

อธิบาย
ความหมายและ
รูปแบบการ
เคล่ือนไหว
ร่างกายขณะอยู่
กับท่ีเคล่ือนท่ี 
และใช้อุปกรณ์
ประกอบอย่างมี
ทิศทาง 

มีความสนใจเข้า
ร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมการ
เคล่ือนไหว
ร่างกายขณะอยู่
กับที่เคลื่อนที่ และ
ใช้อุปกรณ์
ประกอบอย่างมี
ทิศทาง 

มีทักษะในการ
ปฏิบัติ
กิจกรรมการ
เคล่ือนไหว
ร่างกายขณะ
อยู่กับท่ี
เคล่ือนท่ี และ
ใช้อุปกรณ์
ประกอบอย่าง
มีทิศทางอย่าง
ถูกต้อง 

การเคล่ือนไหวร่างกาย
แบบอยู่กบัท่ี เช่น ย่อยืด 
เขย่ง พบัตวั เคล่ือนไหว ล 
าตวั การเคล่ือนไหวแบบ
เคล่ือนท่ี เช่น เดนิตอ่เท้า 
เดนิถอยหลงั กระโจน 

และแบบใช้อปุกรณ์
ประกอบ โดยมีการบงัคบั
ทิศทาง เช่น ดีด ขว้าง 
โยน และรับ  วธีิการ
ควบคมุการเคล่ือนไหว
ร่างกาย แบบตา่ง ๆ 
อย่างมีทิศท 

 

พ 3.1  ป.3/2 
เข้าใจและเคล่ือนไหวร่างกายท่ีใช้
ทักษะการเคล่ือนไหวแบบบังคับ
ทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

      การเล่นเกมและ
การละเล่นพื้นเมืองเป็น
กิจกรรมท่ีสร้างความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน  
เสริมสร้างร่างกายให้
สมบูรณ์แข็งแรง  มี
สุขภาพจิตใจท่ีร่าเริง
แจ่มใส  ผู้เล่นควร
ปฏิบัติตามกฎ  กติกา
อย่างเคร่งครัด  รู้แพ้  
รู้ชนะ  รู้อภัย 

อธิบายวิธีการ      
การเล่นเกมและ
การละเล่น
พื้นเมือง  
อธิบาประโยชน์
ของการเล่นเกมท่ี
มีผลต่อสุขภาพ 

มีความสนใจ 
ต้ังใจในการเข้า
ร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมการ
เล่นเกมและ
การละเล่น
พื้นเมือง 

มีทักษะ แสดง
ความสามารถ
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมการ
เล่นเกมและ
การละเล่น
พื้นเมือง 

 กิจกรรมทางกายที่ใช้
ทักษะการเคลื่อนไหว 
แบบบังคับทิศทาง ในการ
เล่นเกม เบ็ดเตล็ด 

 



มาตรฐาน พ 3.2    
รักการออกก าลัง
กายการเล่นเกมและ
การเล่นกีฬา ปฏิบัติ
เป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ มีวินัย 
เคารพสิทธิ กฎ 
กติกา มีน้ าใจ
นักกีฬา มีจิต
วิญญาณในการ
แข่งขัน และช่ืนชม
ในสุนทรียภาพของ
การกีฬา 

 

พ 3.2  ป.3/1 
เข้าใจและเลือกออกก าลังกาย 
การละเล่นพื้นเมือง และเล่นเกม
ท่ีเหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย 
และข้อจ ากัดของตนเอง 
 

การออกก าลังกาย
สามารถปฏิบัติได้หลาย
รูปแบบ  เช่น  
กิจกรรมเข้าจังหวะ  
การบริหารร่างกาย  
การออกก าลังกายท่ี
เหมาะสมกับตนเอง
และปฏิบัติตามกฎ  
กติกาอย่างเคร่งครัดจะ
ท าให้เกิดความ
สนุกสนาน 

มีความรู้ ความ
เข้าใจในการออก
ก าลังกาย เล่น
เกม กีฬาและ
วิเคราะห์ผล
พัฒนาการของ
ตนเองตาม
ตัวอย่างและแบบ
ปฏิบัติของผู้อื่น 

มีความสนใจเข้า
ร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมการ
ออกก าลังกาย 
การละเล่น
พ้ืนเมือง และเล่น
เกมที่เหมาะสมกับ
จุดเด่น จุดด้อย 
และข้อจ ากัดของ
ตนเอง 
 

มีทักษะ 
ความสามารถ
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมการ
ออกก าลังกาย 
เล่นเกม กีฬา
และวิเคราะห์
ผลพัฒนาการ
ของตนเอง 

 แนวทางการเลือกออก
ก าลังกาย การละเล่น
พื้นเมืองและเล่นเกม ท่ี
เหมาะสมกับจุดเด่น จุด
ด้อย และข้อจ ากัดของ
แต่ละบุคคล 

 

พ 3.2  ป.3/2 
เข้าใจและปฏิบัติตามกฎ กติกา
และข้อตกลงของการออกก าลัง
กาย การเล่นเกม การละเล่น
พื้นเมืองได้ด้วยตนเอง 

ปฏิบัติตามกฎ กติกา
การเล่น ในการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา 
ตามตัวอย่างและแบบ
ปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม 

มีความรู้ ความ
เข้าใจกฎ กติกา
การเล่น ในการ
ออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 

ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
กฎ กติกาการ
เล่น ในการออก
ก าลังกายและ
เล่นกีฬา 

มีทักษะ 
ความสามารถ
ในการปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา
การเล่น ใน
การออกก าลัง
กายและเล่น
กีฬา 

- การปฏิบัติตามกฎ
กติกา การเล่นกีฬา
พื้นฐาน ตามชนิดกีฬา
ท่ีเล่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระที่ 4  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคญั K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
มาตรฐาน พ 4.1    
เห็นคุณค่าและมี
ทักษะในการสร้าง
เสริมสุขภาพ การ
ด ารงสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการ
สร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ 
 
 
 

พ 4.1  ป.3/1 
เข้าใจและอธิบายการติดต่อและ
วิธีการป้องกันการแพร่กระจาย
ของโรค 
 

       การป้องกันการ
ติดต่อและแพร่กระจาย
ของโรคและท าให้เช้ือ
โรคไม่ระบาดไปสู่ผู้อื่น
และมีสุขภาพดี 

1. อธิบายการ
ติดต่อและแพร่
กระจ่ายของโรค
การป้องกันโรค
ได้ 

ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
การติดต่อและ
แพร่กระจาย
ของโรคและท า
ให้เช้ือโรคไม่
ระบาดไปสู่ผู้อื่น 

มีทักษะในการ
ปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกัน
โรคติดต่อและ
แพร่กระจาย
ของโรค 

 การติดต่อและวิธีการปู
องกัน การแพร่กระจาย
ของโรค 

 

พ 4.1  ป.3/2 
เข้าใจและจ าแนกอาหารหลัก 5 
หมู ่
 
 

     อ า ห า ร เ ป็ น
ส่ิ ง จ า เป็ น ต่ อ ก า ร
ด ารงชีวิตของมนุษย์  
การรับประทานอาหาร
ควรให้ครบท้ัง  5  หมู่  
และสัดส่วนของอาหาร
ควรเป็นไป 
ตามหลักของ
โภชนาการเพื่อ
เสริมสร้างการ
เจริญเติบโตของ
ร่างกายให้สมบูรณ์
แข็งแรงตามวัย 

อธิบาย
ความส าคัญของ
อาหารหลัก5หมู่ 
ระบุชนิดของ
อาหารหลัก5หมู่ 
และประโยชน์
ของอาหารหลัก 
5 หมู่ 

ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
หลักอาหาร 5
หมู ่
 
 
 

มีทักษะในการ
ดูแลแลจัดการ
กับการับ 
ประทาอาหาร 
ควรให้ครบท้ัง  
5  หมู่ และสัด 
ส่วนของอาหาร
ควรเป็นไป 
ตามหลักของ
โภชนาการเพื่อ
เสริมสร้างการ
เจริญเติบโต
ของร่างกายให้
สมบูรณ์
แข็งแรงตามวัย 

อาหารหลัก ๕ หมู่  



พ 4.1  ป.3/3 
เข้าใจและเลือกกินอาหารท่ี
หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วน
ท่ีเหมาะสม 
 

     อ า ห า ร เ ป็ น
ส่ิ ง จ า เป็ น ต่ อ ก า ร
ด ารงชีวิตของมนุษย์  
การรับประทานอาหาร
ควรให้ครบท้ัง  5  หมู่  
และสัดส่วนของอาหาร
ควรเป็นไป 
ตามหลักของ
โภชนาการเพื่อ
เสริมสร้างการ
เจริญเติบโตของ
ร่างกายให้สมบูรณ์
แข็งแรงตามวัย 

อธิบายสัดส่วน
ปริมาณอาหาร
ตามธง
โภชนาการ 
การจัดรายการ
อาหารตามธง
โภชนาการ 
ผลดีของการ
รับประทาน
อาหารได้
เหมาะสมกับ
สัดส่วนของธง
โภชนาการ 

เห็นความส าคัญ
ของการจัด
รายการอาหาร
ตามธง
โภชนาการ 
ผลดีของการ
รับประทาน
อาหารได้
เหมาะสมกับ
สัดส่วนของธง
โภชนาการ 

มีความสามารถ
แสดงทักษะใน
การเลือก
อาหารตามธง
โภชนาการ 
รับประทาน
อาหารได้
เหมาะสมกับ
สัดส่วนของธง
โภชนาการ 

 การเลือกกินอาหารที่
เหมาะสม - ความ
หลากหลายของชนิดอาหาร 
ในแต่ละหมู่ - สัดส่วนและ
ปริมาณของอาหาร (ตามธง
โภชนาการ) 

 

พ 4.1  ป.3/4 
เข้าใจและแสดงการแปรงฟันให้
สะอาดอย่างถูกวิธี 

      ฟันเป็นอวัยวะท่ี
ส าคัญของร่างกาย  กร
ดูแลรักษาฟันอย่างถูก
วิธีเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะท า
ให้ฟันมีสุขภาพดีและมี
อายุการใช้งานได้นาน 

อธิบายประเภท
และหน้าท่ีของ
ฟันองค์ประ 
กอบของฟัน 
อธิบายวิธีการ
ดูแลรักษาฟัน 
การแปรงฟัน
และประโยชน์
ของการแปรง
ฟันอย่างถูกวิธี 
 

มีความสนใจเข้า
ประเภทและ
หน้าท่ีของฟัน 
องค์ประกอบ
ของฟัน 
การดูแลรักษา
ฟันวิธีการแปรง
ฟันและ
ประโยชน์ของ 
การแปรงฟัน 
 
 
 
 

มีทักษะในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
การดูแลรักษา
ฟันวิธีการแปรง
ฟันและ
ประโยชน์ของ
การแปรงฟัน 
 

การแปรงฟันให้สะอาด
อย่างถูกวิธี (ครอบคลุม
บริเวณขอบเหงือกและคอ
ฟัน 

 



พ 4.1  ป.3/5 
เข้าใจและท าการสร้างเสริมและ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายได้ 
 

      การสร้างเสริมและ
ทดสอบสมรรถภาพ 

 เข้าใจและท า
การสร้างเสริม
และทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กายได้ บอก
ประโยชน์ของ
การทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กาย  

ปฏิบัติท่าทาง
การสร้างเสริม
สมรรถภาพทาง
กายได้ 

มีทักษะในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
การสร้างเสริม
สมรรถภาพ
ทางกาย 

การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย เพ่ือสุขภาพ - 
วิธีการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย - วิธีการสร้าง
เสริมสมรรถภาพ เพ่ือ
สุขภาพ โดยการออกก าลัง
กาย การพักผ่อน และ
กิจกรรมนันทนาการ 

 

 
สาระที่ 5  ความปลอดภัยในชีวิต 
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคญั K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
มาตรฐาน พ 5.1   
ป้องกันและหลีกเล่ียง
ปัจจัยเส่ียงพฤติกรรม
เส่ียงต่อสุขภาพ  
อุบัติเหตุ  การใช้ยา 
สารเสพติด  และ
ความรุนแรง 
 

พ 5.1  ป.3/1 
เข้าใจและปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน
โรงเรียนและการเดินทาง 
 

     อุบัติเหตุสามารถ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาใน
ทุกสถานท่ี  ท้ังท่ีบ้าน  
โรงเรียนและการ
เดินทาง  ซึ่งเมื่อเกิด
แล้วควรรีบขอความ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
เพื่อความปลอดภัย 

- ระบุสาเหตุ
ของการเกิด
อุบัติเหตุใน 
โรงเรียน 
จากการเดินทาง
ทางบก 
จากการเดินทาง
ทางน้ า 
-ระบุวิธีปฏิบัติ
ตนเพื่อความ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบ้าน 
 

ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
อุบัติเหตุสามารถ
เกิดข้ึนได้
ตลอดเวลาในทุก
สถานที่  ท้ังที่บ้าน  
โรงเรียนและการ
เดินทาง   

-แสดงการ
ปฏิบัติตนเพื่อ
ความปลอดภัย
จากการ
เดินทาง 
-แสดงวิธีการ
ขอความ
ช่วยเหลือจาก
แหล่งขอความ
ช่วยเหลือเมื่อ
เกิดเหตุร้าย 
 

วิธีปฏิบัติตนเพ่ือความ
ปลอดภัย จากอุบัติเหตุใน
บ้าน โรงเรียน และการเดิน
ทา 

 



พ 5.1  ป.3/2 
เข้าใขและแสดงวิธีขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่ง
ต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรือ
อุบัติเหตุ 

     อุบัติเหตุสามารถ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาใน
ทุกสถานท่ี  ท้ังท่ีบ้าน  
โรงเรียนและการ
เดินทาง  ซึ่งเมื่อเกิด
แล้วควรรีบขอความ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
เพื่อความปลอดภัย 

-ระบุแหล่งขอ
ความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุร้าย 
หรืออุบัติเหตุ 

ตระหนักใน
ความส าคัญของ
การ ขอความ
ช่วยเหลือจาก
บุคคลและ
แหล่งต่าง ๆ 
เมื่อเกิดเหตุร้าย
หรืออุบัติเหตุ 

แสดงวิธีขอ
ความช่วยเหลือ
จากบุคคลและ
แหล่งต่าง ๆ 
เมื่อเกิด
เหตุร้ายหรือ
อุบัติเหตุ 

การขอความช่วยเหลือจาก
บุคคล และแหล่งต่าง ๆ 
เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุปัติ
เหตุ 

 

 

 พ 5.1  ป.3/3 
เข้าใจและแสดงวิธีปฐมพยาบาล 
เมื่อบาดเจ็บจากการเล่น 
 

     เมื่อได้รับบาดเจ็บ
จากการเล่นควรรีบท า
การปฐมพยาบาลเพื่อ
บรรเทาความเจ็บปวด
และลดความรุนแรง
ของอาการบาดเจ็บ 

อธิบายสาเหตุ
ของการ
บาดเจ็บจาก
การเล่น 
วิธีการปฐม
พยาบาลข้อ
เคล็ด ฟกช้ า ห้อ
เลือด โน บวม 
และแผลถลอก 
อธิบายการปฐม
พยาบาลโดย
การห้ามเลือด
และวิธีการปฐม
พยาบาลด้วย
การเข้าเฝือก
ช่ัวคราว 

ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
การปฐม
พยาบาลเพื่อ
บรรเทาความ
เจ็บปวดและลด
ความรุนแรง
ของอาการ
บาดเจ็บ 

สามารถใช้
ทักษะวิธีปฐม
พยาบาล เมื่อ
บาดเจ็บจาก
การเล่นเพื่อ
บรรเทาความ
เจ็บปวดและ
ลดความรุนแรง
ของอาการ
บาดเจ็บได้ 
 

 การบาดเจ็บจากการเลน่ 

- ลกัษณะของการบาดเจ็บ 

- วธีิปฐมพยาบาล 
(บาดเจ็บ ห้ามเลือด ฯลฯ) 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


