
 

 

ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชื่อรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้น  อนุบาลปีที ่            ประถมศึกษาปีที่          มัธยมศึกษาปีที่ 1    

ของ  นาย  นาง  นางสาว ประเสริฐ  นามสกุล โต๊ะอาด    

สาระที่  1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
พ 1.1  

เข้าใจธรรมชาติ
ของการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของ
มนุษย์ 

พ 1.1 ม.1/1 
อธิบายกระบวนการสร้าง

เสริมและด ารงประสิทธิภาพ
การท างานของระบบอวัยวะ
ต่างๆ 

การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ รวมถึง
กระบวนการสร้างเสริม
และด ารงประสิทธิภาพ
การท างานของระบบ
อวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ 
ได้แก่ ระบบประสาท
และระบบต่อมไร้ท่อ 

นักเรียนสามารถ
อธิบายกระบวนการ
สร้างเสริมและด ารง
ประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบ
อวัยวะต่างๆ 

  ความส าคัญของระบบ
ประสาท และระบบต่อมไร้
ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ การ
เจริญเติบโต และพัฒนาการ
ของวัยรุ่น 

 

พ 1.1 ม.1/2 
อธิบายวิธีดูแลรักษา

ระบบประสาท และระบบ
ต่อมไร้ท่อให้ท างานตามปกติ 

การดูแลรักษาระบบ
ประสาท และระบบต่อม
ไร้ท่อให้ท างานตามปกติ 

นักเรียนสามารถ
อธิบายวิธีดูแลรักษา
ระบบประสาท และ
ระบบต่อมไร้ท่อให้
ท างานตามปกติ 

  วิธีดูแลรักษาระบบ
ประสาท และระบบต่อมไร้
ท่อ ให้ท างานตามปกติ 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
พ 1.1 ม.1/3 

วิเคราะห์ภาวะการ
เจริญเติบโตทางร่างกายของ
ตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 

การเจริญเติบโตและ
การเปล่ียนแปลงของ
พัฒนาการด้านต่างๆ 
ของวัยรุ่นภาวะการ
เจริญเติบโตของตนเอง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ภาวะการ
เจริญเติบโตทาง
ร่างกายของตนเอง
กับเกณฑ์มาตรฐาน 

  การวิเคราะห์ภาวะการ
เจริญเติบโต ตามเกณฑ์
มาตรฐานและปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

พ 1.1 ม.1/4 
แสวงหาแนวทางในการ

พัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต
สมวัย 

ธรรมชาติของการ
เจริญเติบโต และ
แนวทางในการพัฒนา
ตนเองให้เจริญเติบโต
สมวัย 

  นักเรียน
แสวงหาแนวทาง
ในการพัฒนา
ตนเองให้
เจริญเติบโตสมวัย 

แนวทางในการพัฒนา
ตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สาระที่  2 ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
พ 2.1   

เข้าใจ และเห็น
คุณค่าตนเอง 
ครอบครัว 
เพศศึกษา และมี
ทักษะในการด าเนิน
ชีวิต 

พ 2.1 ม.1/1 
อธิบายวิธีการปรับตัวต่อ

การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และพัฒนา 
การทางเพศอย่างเหมาะสม 

เพศศึกษา และ
ทักษะในการด าเนินชีวิต
ด้านการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และ
พัฒนาการทางเพศ 

นักเรียนสามารถ
อธิบายวิธีการ
ปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทาง
ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนา 
การทางเพศอย่าง
เหมาะสม 

  การเปล่ียนแปลงทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
พัฒนาการทางเพศ 

- ลักษณะการ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย  
จิตใจ อารมณ์  และ
พัฒนาการทางเพศ 

- การยอมรับและการ
ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์  
และพัฒนาการทางเพศ 

- การเบ่ียงเบนทางเพศ 

 

พ 2.1 ม.1/2 
แสดงทักษะการปฏิเสธ

เพื่อป้องกันตนเองจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

เพศศึกษา และ
ทักษะในการด าเนินชีวิต 
ด้านทักษะการปฏิเสธ
เพื่อป้องกันตนเองจาก
การถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ 

  นักเรียน
สามารถแสดง
ทักษะการปฏิเสธ
เพื่อป้องกัน
ตนเองจากการถูก
ล่วงละเมิดทาง
เพศล่วงละเมิด
ทางเพศ 

ทักษะปฏิเสธเพื่อ
ป้องกันการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ 

 

 

 



 

สาระที่  3 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
พ 3.1   

เข้าใจ มีทักษะ
ในการเคล่ือนไหว 
กิจกรรมทางกาย 
การเล่นเกม และ
กีฬา 

พ 3.1 ม.1/1 
เพิ่มพูนความสามารถ

ของตน ตามหลักการ
เคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไก
และทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่
การพัฒนาทักษะการเล่น
กีฬา 

ทักษะในการ
เคล่ือนไหวตามหลักการ
เคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะ
กลไกและทักษะพื้นฐาน
ท่ีน าไปสู่การพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬา  
(การยืดหยุ่น และ
วอลเล่ย์บอล) 

  นักเรียน
เพิ่มพูนความ 
สามารถของตน 
ตามหลักการ
เคล่ือนไหวท่ีใช้
ทักษะกลไกและ
ทักษะพื้นฐานท่ี
น าไปสู่การพัฒนา
ทักษะการเล่น
กีฬา 

หลักการเพิ่มพูน
ความสามารถในการ
เคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไก
และทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่
การพัฒนาทักษะการเล่น
กีฬา 

 

พ 3.1 ม.1/2 
เล่นกีฬาไทยและกีฬา

สากลประเภทบุคคลและทีม
โดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิด
กีฬา อย่างละ 1 ชนิด 

กีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคลและ
ทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐาน
ตามชนิดกีฬา ได้แก่ 
- การยืดหยุ่น  
- วอลเล่ย์บอล 

  นักเรียน
สามารถเล่นกีฬา
ไทยและกีฬา
สากลประเภท
บุคคลและทีมโดย
ใช้ทักษะพื้นฐาน
ตามชนิดกีฬา 
อย่างละ 1 ชนิด 

การเล่นกีฬาไทย และ
กีฬาสากลท่ีเลือก เช่น  
กรีฑาประเภทลู่และลาน  
บาสเกตบอล กระบี่            
เทเบิลเทนนิส เทนนิส              
ว่ายน้ า 

 

พ 3.1 ม.1/3 
ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ

อย่างน้อย 1 กิจกรรมและน า
หลักความรู้ท่ีได้ไปเช่ือมโยง
สัมพันธ์กับวิชาอื่น 

การเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ และการ
เช่ือมโยงความรู้กับวิชา
ต่างๆ 

นักเรียนสามารถ
น าหลักความรู้ท่ีได้
ไปเช่ือมโยงสัมพันธ์
กับวิชาอื่น 

 นักเรียนร่วม
กิจกรรม
นันทนาการอย่าง
น้อย 1 กิจกรรม 

การน าความรู้และ
หลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใช้เช่ือมโยง
สัมพันธ์กับวิชาอื่น 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
พ 3.2   

รักการออก
ก าลังกาย การเล่น
เกม และการเล่น
กีฬา ปฏิบัติเป็น
ประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ                          
มีวินัย เคารพสิทธิ 
กฎ กติกา มีน้ าใจ
นักกีฬา มีจิต
วิญญาณในการ
แข่งขัน และช่ืนชม
ในสุนทรียภาพของ
การกีฬา 

พ 3.2 ม.1/1 
อธิบายความส าคัญของ

การออกก าลังกายและเล่น
กีฬา จนเป็นวิถีชีวิตท่ีมี
สุขภาพดี 

ความส าคัญของการ
ออกก าลังกาย และการ
เล่นกีฬา เพื่อการมี
สุขภาพดี 

นักเรียนสามารถ
อธิบายความส าคัญ
ของการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา 
จนเป็นวิถีชีวิตท่ีมี
สุขภาพดี 

 
 ความส าคัญของการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬา  
จนเป็นวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 

 

 

พ 3.2 ม.1/2 
ออกก าลังกายและเลือก

เข้าร่วมเล่นกีฬาตามความ
ถนัด ความสนใจอย่างเต็ม
ความสามารถ พร้อมท้ังมีการ
ประเมินการเล่นของตนและ
ผู้อื่น 

การออกก าลังกาย
และเลือกเข้าร่วมเล่น
กีฬาตามความถนัด 
ความสนใจ และการการ
ประเมินการเล่นของตน
และผู้อื่น 

นักเรียน
สามารถเลือกออก
ก าลังกายและเข้า
ร่วมเล่นกีฬาตาม
ความถนัด และ
ความสนใจ  

นักเรียน
สามารถประเมิน
การเล่นของตนและ
ผู้อื่น 

นักเรียนออก
ก าลังกายและเข้า
ร่วมเล่นกีฬาตาม
ความถนัด ความ
สนใจอย่างเต็ม
ความสามารถ 

 การออกก าลังกาย เช่น 
กายบริหารแบบต่างๆ เต้น
แอโรบิก โยคะ ร ามวยจีน   

การเล่นกีฬาไทย และ
กีฬาสากล ท้ังประเภท
บุคคลและทีม 

การประเมินการเล่น
กีฬาของตนเองและผู้อื่น 

 

พ 3.2 ม.1/3 
ปฏิบัติตามกฎ กติกา 

และข้อตกลงตามชนิดกีฬาท่ี
เลือกเล่น 

กฎ กติกา และ
ข้อตกลงกีฬาของกีฬา
วอลเล่ย์บอล และการ
ยืดหยุ่น 

  นักเรียน
สามารถปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา 
และข้อตกลงตาม
ชนิดกีฬาท่ีเลือก
เล่น 

กฎ กติกา การเล่นเกม
และการแข่งขันกีฬาท่ีเลือก
เล่น 

 

พ 3.2 ม.1/4 
วางแผนการรุกและการ

ป้องกันในการเล่นกีฬาท่ี

การวางแผนรุก และ
ป้องกันให้การเล่นกีฬา

นักเรียนสามารถ
วางแผนการรุกและ
การป้องกันในการ

  รูปแบบ วิธีการรุกและ
ป้องกันในการเล่นกีฬาท่ี
เลือก 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
เลือกและน าไปใช้ในการเล่น
อย่างเป็นระบบ 

วอลเล่ย์บอลได้อย่างเป็น
ระบบ  

เล่นกีฬาท่ีเลือกและ
น าไปใช้ในการเล่น
อย่างเป็นระบบ 

พ 3.2 ม.1/5 
ร่วมมือในการเล่นกีฬา  

และการท างานเป็นทีมอย่าง
สนุกสนาน 

การเล่น การแข่งขันกีฬา
วอลเล่ย์บอล และการ
ท างานเป็นทีม  

 นักเรียนให้
ร่วมมือในการเล่น
กีฬา และการ
ท างานเป็นทีม
อย่างสนุกสนาน 

 การเล่น การแข่งขัน
กีฬา และการท างานเป็นทีม 

 

พ 3.2 ม.1/6 
วิเคราะห์เปรียบเทียบ

และยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของ
ตนเองกับผู้อื่น 

การวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบและยอมรับ
ความแตกต่างระหว่าง
วิธีการเล่นของตนเองกับ
ผู้อื่น ในการเล่นกีฬา
วอลเล่ย์บอล และการ
ยืดหยุ่น 

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่าง
วิธีการเล่นกีฬาของ
ตนเองกับผู้อื่น 

นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง
วิธีการเล่นกีฬาของ
ตนเองกับผู้อื่น 

นักเรียน
ยอมรับความ
แตกต่างระหว่าง
วิธีการเล่นกีฬา
ของตนเองกับ
ผู้อื่น 

 การยอมรับความ 
สามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในการเล่น
กีฬา 

 

 

 

 

 

 



 

สาระที่  4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
พ 4.1   

เห็นคุณค่าและ
มีทักษะในการสร้าง
เสริมสุขภาพ การ
ด ารงสุขภาพ การ
ป้องกันโรคและการ
สร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ 

พ 4.1 ม.1/1 
เลือกกินอาหารท่ี

เหมาะสมกับวัย 

การสร้างเสริมสุขภาพ 
การด ารงสุขภาพด้านการ
วิเคราะห์ และการเลือก
รับประทานอาหารท่ี
เหมาะสมกับวัย 

นักเรียน
สามารถเลือกกิน
อาหารท่ี
เหมาะสมกับวัย 

  หลักการเลือกอาหารท่ี
เหมาะสมกับวัย 

 

พ 4.1 ม.1/2 
วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิด

จากการภาวะโภชนาการท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหาโภชนาการท่ีมีต่อ
สุขภาพ 

นักเรียน
สามารถวิเคราะห์
ปัญหาท่ีเกิดจาก
การภาวะ
โภชนาการท่ีมี
ผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

  ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะ
โภชนาการ 

- ภาวะการขาด
สารอาหาร 

- ภาวะโภชนาการเกิน 

 

พ 4.1 ม.1/3 
ควบคุมน้ าหนักของ

ตนเองให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

การสร้างเสริมสุขภาพ 
การด ารงสุขภาพด้านการ
ควบคุมน้ าหนักของตนเอง
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

  นักเรียน
สามารถควบคุม
น้ าหนักของ
ตนเองให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐานการ
เจริญเติบโตของเด็กไทย 

วิธีการควบคุมน้ าหนัก
ของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

 

พ 4.1 ม.1/4 
การสร้างเสริมและ

ปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย
ตามผลการทดสอบ 

หลักการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การ
สร้างเสริม และปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตาม
ผลการทดสอบ 

  นักเรียน
สามารถสร้าง
เสริมและ
ปรับปรุง
สมรรถภาพทาง

วิธีทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

วิธีสร้างเสริมและ
ปรับปรุงสมรรถภาพ ทาง
กายตามผลการทดสอบ 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
กายตามผลการ
ทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระที่  5 ความปลอดภัยในชีวิต 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
พ 5.1   

ป้องกันและ
หลีกเล่ียงปัจจัย
เส่ียง พฤติกรรม
เส่ียงต่อสุขภาพ 
อุบัติเหตุ การใช้ยา 
สารเสพติด และ
ความรุนแรง 

พ 5.1 ม.1/1 
แสดงวิธีปฐมพยาบาล

และเคล่ือนย้ายผู้ป่วยอย่าง
ปลอดภัย 

หลักการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น และหลักการ
เคล่ือนย้ายผู้ป่วยอย่าง                
ถูกวิธี 

  นักเรียน
สามารถแสดงวิธี
ปฐมพยาบาลและ
เคล่ือนย้ายผู้ป่วย
อย่างปลอดภัย 

การปฐมพยาบาลและ
เคล่ือนย้ายผู้ป่วยอย่าง
ปลอดภัย 

- เป็นลม                
- บาดแผล 
- ไฟไหม้                
- กระดูกหัก 
- น้ าร้อนลวก ฯลฯ 

 

พ 5.1 ม.1/2 
อธิบายลักษณะอาการ

ของผู้ติดสารเสพติดและการ
ป้องกันการติดสารเสพติด 

ลักษณะอาการของผู้
ติดสารเสพติดและการ
ป้องกันการติดสารเสพติด 

นักเรียน
สามารถอธิบาย
ลักษณะอาการ
ของผู้ติดสารเสพ
ติดและการ
ป้องกันการติด
สารเสพติด 

  ลักษณะของผู้ติดสาร
เสพติด 

อาการของผู้ติดสาร 
เสพติด 

การป้องกันการติดสาร
เสพติด 

 

พ 5.1 ม.1/3 
อธิบายความสัมพันธ์ของ

การใช้สารเสพติดกับการเกิด
โรคและอุบัติเหตุ 

โทษและความสัมพันธ์ 
ของการใช้สารเสพติดกับ
การเกิดโรค และอุบัติเหตุ 

นักเรียน
สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
การใช้สารเสพติด
กับการเกิดโรค
และอุบัติเหตุ 

  ความสัมพันธ์ของการ
ใช้สารเสพติดกับการเกิดโรค  
และอุบัติเหตุ 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
พ 5.1 ม.1/4 

แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่น
ให้ลด ละ เลิกสารเสพติด     
โดยใช้ทักษะต่างๆ 

การชักชวนให้ผู้อื่นเลิก
ใช้สารเสพติด โดยใช้
ทักษะการคิด ทักษะการ
ส่ือสาร ทักษะการตัดสินใจ 
และทักษะการแก้ปัญหา 
ฯลฯ 

  นักเรียน
สามารถแสดง
วิธีการชักชวน
ผู้อื่นให้ลด ละ 
เลิกสารเสพติด     
โดยใช้ทักษะต่างๆ 

ทักษะท่ีใช้ในการ
ชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก
สารเสพติด 

-  ทักษะการคิด
วิเคราะห์ 

-  ทักษะการส่ือสาร 
-  ทักษะการตัดสินใจ 
-  ทักษะการแก้ปัญหา 

ฯลฯ 

 

 
 

   ลงช่ือ  
      ( นายประเสริฐ  โต๊ะอาด ) 

                              ครูผู้สอน 


