
 

 

ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชื่อรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้น  อนุบาลปีที ่            ประถมศึกษาปีที่          มัธยมศึกษาปีที่ 4    

ของ  นาย  นาง  นางสาว ศศิตา  นามสกุล ชุณหโชติอนันต์    

สาระที่  1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
พ 1.1  

เข้าใจธรรมชาติ
ของการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของ
มนุษย์ 

พ 1.1 ม.4-6/1 
อธิบายกระบวนการสร้าง

เสริมและด ารงประสิทธิภาพ
การท างานของระบบอวัยวะ
ต่างๆ 

การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ รวมถึง
กระบวนการสร้างเสริม
และด ารงประสิทธิภาพ
การท างานของระบบ
อวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ 
3 ระบบ ได้แก่ 
- ระบบผิวหนัง 
- ระบบหายใจ  
- ระบบไหลเวียน

เลือด 

นักเรียนสามารถ
อธิบายกระบวนการ
สร้างเสริมและด ารง
ประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบ
อวัยวะต่างๆ 

  กระบวนการสร้างเสริม
และด ารงประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบอวัยวะ 
ต่างๆ  

- การท างานของระบบ
อวัยวะต่างๆ   

- การสร้างเสริมและ
ด ารงประสิทธิภาพของ
อวัยวะต่างๆ (อาหาร การ
ออกก าลังกาย นันทนาการ 
การตรวจสุขภาพ ฯลฯ) 

 

 

 

 

 



 

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.4-6/1 
วิเคราะห์อิทธิพลของ

ครอบครัว เพื่อน สังคม และ
วัฒนธรรมท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศและการ
ด าเนินชีวิต 

เพศศึกษา และ
ทักษะในการด าเนินชีวิต
การวิเคราะห์อิทธิพล
ของครอบครัว เพื่อน 
สังคม และวัฒนธรรมท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมทางเพศ
และการด าเนินชีวิต 

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์อิทธิพล
ของครอบครัว 
เพื่อน สังคม และ
วัฒนธรรมท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศ
และการด าเนินชีวิต 

  อิทธิพลของครอบครัว  
เพื่อน สังคม และวัฒนธรรม
ท่ีมีต่อพฤติกรรมทางเพศ 
และการด าเนินชีวิต 

 

พ 2.1 ม.4-6/2 
วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่อง

เพศตามวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมอื่นๆ 

วัฒนธรรมทางเพศ
ของสังคมไทยเป็น
วัฒนธรรมท่ีดีงามการมี
ค่านิยมท่ีเหมาะสมและ
อิทธิพลจากวัฒนธรรม
ตะวันตก 

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ค่านิยมใน
เรื่องเพศตาม
วัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมอื่นๆ 

  ค่านิยมในเรื่องเพศตาม
วัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.4-6/1 
วิเคราะห์ความคิดรวบ

ยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว
รูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา 

ทักษะในการ
เคล่ือนไหว กิจกรรมทาง
กาย การเล่นเกม และ
กีฬา การวิเคราะห์
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับการเคล่ือนไหว
รูปแบบต่างๆ ในการเล่น
กีฬา (กรีฑา และดาบ
สองมือ) 

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับ
การเคล่ือนไหว
รูปแบบต่างๆ ใน
การเล่นกีฬา 

  ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับการเคล่ือนไหว
รูปแบบต่างๆ ในการเล่น
กีฬา 

การวิเคราะห์ความคิด
รวบยอดเกีย่วกับการ
เคล่ือนไหวรูปแบบต่างๆ ใน
การเล่นกีฬา 

 

 

พ 3.1 ม.4-6/2 
ใช้ความสามารถของตน

เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม 
ค านึงถึงผลท่ีเกิดต่อผู้อื่น 
และสังคม 

 

ทักษะในการ
เคล่ือนไหว กิจกรรมทาง
กาย การเล่นเกม และ
การใช้ความสามารถของ
ตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ทีม ค านึงถึงผลท่ีเกิดต่อ
ผู้อื่น และสังคม (กรีฑา 
และดาบสองมือ) 

  นักเรียนใช้
ความสามารถของ
ตนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของทีม 
ค านึงถึงผลท่ีเกิด
ต่อผู้อื่น และ
สังคม 

การใช้ความสามารถ
ของตนในการเล่นกีฬา  เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของทีม  โดย
ค านึงถึง ผลท่ีเกิดต่อผู้อื่น
และสังคม 

 

พ 3.1 ม.4-6/3 
เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล 

ประเภทบุคคล/คู่ กีฬา
ประเภททีม อย่างน้อย 1 
ชนิด 

ทักษะในการ
เคล่ือนไหว การเล่นกีฬา
ไทย และกีฬาสากล 
(กรีฑา และดาบสองมือ) 

  นักเรียน
สามารถเล่นกีฬา
ไทย กีฬาสากล 
ประเภทบุคคล/คู่ 
กีฬาประเภททีม 
อย่างน้อย 1 ชนิด 

กีฬาประเภทบุคคล/คู่  
ประเภททีม เช่น ฟุตซอล  
รักบี้ฟุตบอล ยิมนาสติก  
ลีลาศ ซอฟท์บอล เทนนิส  
เซปักตะกร้อ มวยไทย  
กระบี่กระบอง พลอง ง้าว 

 



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.4-6/1 
ออกก าลังกายและเล่น

กีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ และใช้
ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความ
เป็นตัวตน ค านึงถึงผลท่ีเกิด
ต่อสังคม 

ออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกับ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

การใช้ความสามารถ
ของตนในการวางแผน 
และเพิ่มศักยภาพของ
ทีมในการเล่นกีฬาอย่าง
มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ 
กติกา มีน้ าใจนักกีฬา                       
และลดความเป็นตัวตน 
ค านึงถึงผลท่ีเกิดต่อ
สังคม 

 นักเรียนออก
ก าลังกายและเล่น
กีฬาท่ีเหมาะสม
กับตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ  

นักเรียนใช้
ความสามารถของ
ตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม 
ลดความเป็น
ตัวตน ค านึงถึงผล
ท่ีเกิดต่อสังคม 

 การออกก าลังกายด้วย
วิธีท่ีชอบ เช่น ฝึกกาย-
บริหารแบบต่างๆ ขี่จักรยาน   
การออกก าลังกายจากการ
ท างานในชีวิตประจ าวัน  
การร ากระบอง ร ามวยจีน 

การเล่นกีฬาประเภท
บุคคล และประเภททีม 

การใช้ความสามารถ
ของตนในการเพิ่มศักยภาพ
ของทีมในการเล่นกีฬาและ
การเล่นโดยค านึงถึง
ประโยชน์ต่อสังคม 

การวางแผนก าหนด
กิจกรรมการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 

 

พ 3.2 ม.4-6/2 
อธิบายและปฏิบัติ

เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา 
กลวิธีต่างๆ ในระหว่างการ
เล่นการแข่งขันกีฬากับผู้อื่น 
และน าไปสรุปเป็นแนว
ปฏิบัติและใช้ในชีวิต 
ประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 

การปฏิบัติเกี่ยวกับ
สิทธิ กฎ กติกา กลวิธี
ต่างๆ ในระหว่างการ
เล่นการแข่งขันกีฬา 
(กรีฑา และดาบสองมือ) 
กับผู้อื่น และการน าไป
สรุปเป็นแนวปฏิบัติและ

นักเรียนอธิบาย
เกี่ยวกับสิทธิ กฎ 
กติกา กลวิธีต่างๆ 
ในระหว่างการเล่น
การแข่งขันกีฬากับ
ผู้อื่น 

นักเรียน
สามารถน าความรู้
เกี่ยวกับสิทธิ กฎ 
กติกา กลวิธีต่างๆ 
ในระหว่างการ
เล่นการแข่งขัน
กีฬากับผู้อื่น ไป
สรุปเป็นแนว

นักเรียน
ปฏิบัติเกี่ยวกับ
สิทธิ กฎ กติกา 
กลวิธีต่างๆ ใน
ระหว่างการเล่น
การแข่งขันกีฬา
กับผู้อื่น 

สิทธิ  กฎ กติกาการเล่น
กีฬา 

กลวิธี  หลักการรุก การ
ป้องกันอย่างสร้างสรรค์ใน
การเล่นและแข่งขันกีฬา 

 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ต่อเนื่อง  

ปฏิบัติและใช้ใน
ชีวิต ประจ าวัน
อย่างต่อเนื่อง 

การน าประสบการณ์
จากการเล่นกีฬาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

พ 3.2 ม.4-6/3 
แสดงออกถึงการมี

มารยาทในการดูการเล่น 
และการแข่งขันกีฬาด้วย
ความมีน้ าใจนักกีฬา และ
น าไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาสจน
เป็นบุคลิกภาพท่ีดี 

มารยาทในการดู  
การเล่น และการแข่งขัน
กีฬา (กรีฑา และดาบ
สองมือ) ด้วยความมี
น้ าใจนักกีฬา และ
น าไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาส
จนเป็นบุคลิกภาพท่ีดี  

 นักเรียน
แสดงออกถึงการ
มีมารยาทในการดู
การเล่น และการ
แข่งขันกีฬาด้วย
ความมีน้ าใจ
นักกีฬา และ
น าไปใช้ปฏิบัติทุก
โอกาสจนเป็น
บุคลิกภาพท่ีดี 

 การปฏิบัติตนในเรื่อง
มารยาทในการดู การเล่น  
การแข่งขนั ความมีน้ าใจ
นักกีฬา  

บุคลิกภาพท่ีดี 

 

พ 3.2 ม.4-6/4 
ร่วมกิจกรรมทางกาย

และเล่นกีฬาอย่างมีความสุข 
ช่ืนชมในคุณค่าและความงาม
ของการกีฬา 

การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกายและเล่นกีฬา
อย่างมีจิตวิญญาณใน
การแข่งขัน และช่ืนชม
ในสุนทรียภาพของการ
กีฬา (กรีฑา และดาบ
สองมือ) 

 นักเรียนร่วม
กิจกรรมทางกาย
และเล่นกีฬา
อย่างมีความสุข 
ช่ืนชมในคุณค่า
และความงามของ
การกีฬา 

 ความสุขท่ีได้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย 
และเล่นกีฬา 

คุณค่าและความงาม
ของการกีฬา 

 

 

 

 

 



 

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.4-6/1 
การวิเคราะห์บทบาท

และความรับผิดชอบของ
บุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค
ในชุมชน 

การมีสุขภาพดี
รับผิดชอบต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพต่อตนเองมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง
มีการจัดการพัฒนา
สภาพแวดล้อมโดยมี
การศึกษาความรู้ความ
รับผิดชอบของตนเองท่ีมี
ผลต่อการสร้างเสริม
สุขภาพ 

นักเรียน
สามารถวิเคราะห์
บทบาทและความ
รับผิดชอบของ
บุคคลท่ีมีต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกัน
โรคในชุมชน 

  บทบาทและความ
รับผิดชอบของบุคคล           
ท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคในชุมชน 

 

พ 4.1 ม.4-6/2 
วิเคราะห์อิทธิพลของส่ือ

โฆษณา เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อ
การบริโภค 

ส่ือโฆษณาสุขภาพมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกบริโภคการรับรู้
ข่าวสาร โฆษณา มีการ
บริโภคความจ าเป็นจึงควร
เรียนรู้ส่ือโฆษณาสามารถ
รู้จักวิเคราะห์พิจารณา
เลือกซื้อสินค้าและบริการ
ท่ีมีคุณภาพ 

นักเรียน
สามารถวิเคราะห์
อิทธิพลของส่ือ
โฆษณา เกี่ยวกับ
สุขภาพเพื่อการ
บริโภค 

  อิทธิพลของส่ือโฆษณา
เกี่ยวกับสุขภาพ 

แนวทางการเลือก
บริโภคอย่างฉลาดและ
ปลอดภัย 

 

พ 4.1 ม.4-6/7 
วางแผนและปฏิบัติตาม

แผนการพัฒนาสมรรถภาพ

สมรรถภาพทางกาย 
เป็นองค์ประกอบ ส าคัญท่ี
บ่งบอกถึงความสมบูรณ์
ของร่างกายการเรียนรู้และ

  นักเรียน
สามารถวางแผน
และปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนา

การวางแผนพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพกลไก 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
ทางกายและสมรรถภาพทาง
กลไก 

วางแผนพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายจะช่วยให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ด ารงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

สมรรถภาพทาง
กายและ
สมรรถภาพทาง
กลไก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.4-6/1 
มีส่วนร่วมในการป้องกัน

ความเส่ียงต่อการใช้ยา การ
ใช้สารเสพติด และความ
รุนแรงเพื่อสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

การป้องกันความเส่ียง
ต่อการใช้ยา การใช้สาร
เสพติด และความรุนแรง
เพื่อสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

 นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันความเส่ียง
ต่อการใช้ยา การ
ใช้สารเสพติด 
และความรุนแรง
เพื่อสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว 
และสังคม 

 การจัดกิจกรรมป้องกัน
ความเส่ียงต่อการใช้ยา สาร
เสพติด และความรุนแรง 

 

พ 5.1 ม.4-6/2 
วิเคราะห์ผลกระทบท่ี

เกิดจากการครอบครอง                 
การใช้ และการจ าหน่ายสาร
เสพติด 

การวิเคราะห์
ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ครอบครอง การใช้ และ
การจ าหน่ายสารเสพติด 

นักเรียน
สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบท่ีเกิด
จากการครอบ 
ครอง การใช้ และ
การจ าหน่ายสาร
เสพติด 

  การวิเคราะห์ผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการครอบครอง  
การใช้และการจ าหน่ายสาร
เสพติด (ตนเอง ครอบครัว  
เศรษฐกิจ สังคม) 

โทษทางกฎหมายท่ีเกิด
จากการครอบครอง การใช้
และการจ าหน่ายสารเสพติด 

 

 

 

   ลงช่ือ  
      ( นางสาวศศิตา  ชุณหโชติอนันต์ ) 

                                   ครูผู้สอน 


