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บทน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔  ให้เป็น
หลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถ           
ในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔) พร้อมกนัน้ีไดป้รับกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรให้มีความสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ          
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถ่ินและ
สถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ และ               
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน (ส านกันายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒) 

จากการวจิยั และติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตรในช่วงระยะ ๖ ปีท่ีผา่นมา (ส านกัวชิาการและ
มาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๖ ก., ๒๕๔๖ ข., ๒๕๔๘ ก., ๒๕๔๘ ข.; ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
๒๕๔๗; ส านกัผูต้รวจราชการและติดตามประเมินผล, ๒๕๔๘; สุวิมล    วอ่งวาณิช และ               นงลกัษณ์  
วิรัชชยั, ๒๕๔๗; Nutravong, ๒๐๐๒; Kittisunthorn, ๒๐๐๓) พบว่า หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๔๔ มีจุดดีหลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษาท าให้ทอ้งถ่ิน
และสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคญัในการพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้ง               กบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน และมีแนวคิดและหลกัการในการส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วมอยา่งชดัเจน 
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวย ังได้สะท้อนให้ เ ห็นถึงประเ ด็นท่ี เ ป็นปัญหาและความ 
ไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้ งในส่วนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการน าหลักสูตร               
สู่การปฏิบติั และผลผลิตท่ีเกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสับสนของผูป้ฏิบัติในระดับ
สถานศึกษาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระและผลการเรียนรู้              
ท่ีคาดหวงัไวม้าก ท าให้เกิดปัญหาหลกัสูตรแน่น  การวดัและประเมินผลไม่สะทอ้นมาตรฐาน ส่งผลต่อ
ปัญหาการจดัท าเอกสารหลกัฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพ              
ของผูเ้รียนในดา้นความรู้ ทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ์นัยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  

นอกจากนั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๐ ( พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)              
ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม 
และมีความรอบรู้อยา่งเท่าทนั  ให้มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และศีลธรรม สามารถ
กา้วทนัการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมัน่คง  แนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียม
เด็กและเยาวชนใหมี้พื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทกัษะ 
และความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน (สภาพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ๒๕๔๙)  ซ่ึงแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนให้มี
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คุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ มีทกัษะด้านเทคโนโลยี  สามารถ
ท างานร่วมกับผูอ่ื้น และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๕๑)   

โรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)  ไดจ้ดัท าหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์
อุทิศ)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 
๒๕๕๗ โดยน ากรอบหลกัสูตรทอ้งถ่ินของส านกังานเขตพื้นการศึกษาสระบุรี และจุดเนน้ของสถานศึกษา
น ามาหลอมรวมจนไดห้ลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)  พุทธศกัราช  ๒๕๕๗ ดว้ยความ
ร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูป้กครอง  และชุมชน ท่ีมุ่งหวงัให้ผูส้อนจดัการเรียนรู้
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    เพื่อพฒันาความคิดของผูเ้รียนให้ มีความคิดสร้างสรรค ์ มีระเบียบ แบบแผน มี
เหตุผล วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างรอบคอบ  สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครู  ผูป้กครอง  และนกัเรียนท่ีมีส่วน
ช่วยให้หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) ฉบบัปรับปรุง  พุทธศกัราช  ๒๕๕๗ มีความ
สมบูรณ์และเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน สามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีก าหนดในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  ๒๕๕๑   
 
  
 
 
 

นางสุนนัทา   กลา้แขง็ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
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วสัิยทศัน์ (Vision) 

 
โรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)  เป็นสถานศึกษาของชุมชน  มุ่งเนน้คุณธรรมและความ

เป็นเลิศทางวชิาการ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และความกา้วไกลเทคโนโลยี 
 
 

 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 

ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) พุทธศกัราช 
๒๕๕๓ มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 
ดงัน้ี 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดั
และลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง 
ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อยา่ง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆท่ีเผชิญ
ได ้ อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใชใ้นการป้องกนั
และแก้ไขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน        ต่อตนเอง 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้น 
การด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และการอยูร่่วมกนัใน
สังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่ง
เหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียง
พฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
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๕.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยีดา้น   ต่าง 
ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร 
การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช ๒๕๕๗  มุ่งพฒันา
ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี 

๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
๒.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๓.  มีวนิยั 
๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
๕.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
๖.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
 

ความสามารถในการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขยีน 
 
 
๑. สามารถคดัสรรส่ือท่ีตอ้งการอ่านเพื่อหาขอ้มูลสารสนเทศไดต้ามวตัถุประสงค ์
๒. สามารถสร้างความเขา้ใจ และประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการอ่าน 
๓. สามารถจบัประเด็นส าคญัและประเด็นสนบัสนุน โตแ้ยง้ 
๔. สามารถวเิคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเช่ือถือ ล าดบัความและความเป็น 
๕. ไปไดข้องเร่ืองท่ีอ่าน 
๖. สามารถสรุปค่า แนวคิด แง่คิดท่ีไดจ้ากการอ่าน 
๗. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โตแ้ยง้ สนบัสนุน   
๘. โนม้นา้วโดยการเขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ผงัความคิด เป็นตน้ 
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คุณภาพผู้เรียน 
 

 
จบช้ันประถมศึกษาปีที่  ๓ 

 มีความรู้  และเข้าใจในเร่ืองการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย์  ปัจจยัท่ีมีผลต่อ         
การเจริญเติบโตและพฒันาการ  วธีิการสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 

 มีสุขนิสัยท่ีดีในเร่ืองการกิน  การพกัผ่อนนอนหลบั  การรักษาความสะอาดอวยัวะทุกส่วน
ของร่างกาย  การเล่นและการออกก าลงักาย 

 ป้องกนัตนเองจากพฤติกรรมท่ีอาจน าไปสู่การใชส้ารเสพติด  การล่วงละเมิดทางเพศและรู้จกั
ปฏิเสธในเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม 

 ควบคุมการเคล่ือนไหวของตนเองได้ตามพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ  มีทักษะ การ
เคล่ือนไหวขั้นพื้นฐานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ  และเกม  ไดอ้ยา่งสนุกสนาน  และปลอดภยั 

 มีทกัษะในการเลือกบริโภคอาหาร  ของเล่น  ของใช้  ท่ีมีผลดีต่อสุขภาพ  หลีกเล่ียงและ
ป้องกนัตนเองจากอุบติัเหตุได ้

 ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมเม่ือมีปัญหาทางอารมณ์  และปัญหาสุขภาพ 
 ปฏิบติัตนตามกฎ  ระเบียบขอ้ตกลง  ค าแนะน า  และขั้นตอนต่างๆ  และให้ความร่วมมือกบั

ผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจจนงานประสบความส าเร็จ 
 ปฏิบติัตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผูอ่ื้นในการเล่นเป็นกลุ่ม 
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จบช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๖ 

 เข้าใจความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในการท างานของระบบต่าง ๆ  ของร่างกาย  และรู้จกัดูแล
อวยัวะท่ีส าคญัของระบบนั้น ๆ 

 เขา้ใจธรรมชาติการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  แรงขบัทางเพศของ
ชายหญิง  เม่ือยา่งเขา้สู่วยัแรกรุ่นและวยัรุ่น  สามารถปรับตวัและจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 เขา้ใจและเห็นคุณค่าของการมีชีวติและครอบครัวท่ีอบอุ่น  และเป็นสุข 
 ภูมิใจและเห็นคุณค่าในเพศของตน  ปฏิบติัสุขอนามยัทางเพศไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
 ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง  พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพและการเกิดโรค อุบติัเหตุ  ความ

รุนแรง  สารเสพติดและการล่วงละเมิดทางเพศ 
 มีทกัษะการเคล่ือนไหวพื้นฐานและการควบคุมตนเองในการเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน 

 
 

 รู้หลกัการเคล่ือนไหวและสามารถเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมทางกาย เกม การละเล่นพื้นเมือง  
กีฬาไทย  กีฬาสากลไดอ้ยา่งปลอดภยัและสนุกสนาน  มีน ้าใจนกักีฬา โดยปฏิบติัตามกฎ  กติกา  สิทธิ  และ
หนา้ท่ีของตนเอง  จนงานส าเร็จลุล่วง 

 วางแผนและปฏิบติักิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพได้
ตามความเหมาะสมและความตอ้งการเป็นประจ า 

 จดัการกบัอารมณ์  ความเครียด  และปัญหาสุขภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 มีทกัษะในการแสวงหาความรู้  ขอ้มูลข่าวสารเพื่อใชส้ร้างเสริมสุขภาพ 
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จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ 

 เขา้ใจและเห็นความส าคญัของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการท่ีมีต่อ
สุขภาพและชีวติในช่วงวยัต่าง ๆ 

 เข้าใจ ยอมรับ และสามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
ความรู้สึกทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น และตดัสินใจแกปั้ญหา
ชีวติดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม 

 เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสม  ไดส้ัดส่วน ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการตามวยั 
 มีทกัษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ  เพื่อน  ครอบครัว  ชุมชนและวฒันธรรมท่ีมีต่อเจต

คติ  ค่านิยมเก่ียวกบัสุขภาพและชีวติ  และสามารถจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ         

การใชย้า  สารเสพติด  และความรุนแรง  รู้จกัสร้างเสริมความปลอดภยัใหแ้ก่ตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน 
 เขา้ร่วมกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมนนัทนาการ  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพ

ทางกายเพื่อสุขภาพ  โดยน าหลกัการของทกัษะกลไกมาใช้ไดอ้ยา่งปลอดภยั  สนุกสนาน  และปฏิบติัเป็น
ประจ าสม ่าเสมอตามความถนดัและความสนใจ 

 แสดงความตระหนกัในความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกนัโรค การด ารง
สุขภาพ  การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด  การออกก าลงักายและการเล่นกีฬากบัการมีวิถีชีวิตท่ีมี
สุขภาพดี 

 ส านึกในคุณค่า  ศกัยภาพและความเป็นตวัของตวัเอง 
 ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  หน้าท่ีความรับผิดชอบ  เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น ให้ความ

ร่วมมือในการแข่งขนักีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ  ดว้ยความมุ่งมัน่และมีน ้ าใจนกักีฬา จน
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายดว้ยความช่ืนชม และสนุกสนาน 
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โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทยีนราษฎร์อุทิศ)  

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

วทิยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม 

ประวติัศาสตร์ 

๘๐ 
 
 
 

๔๐ 
 

๘๐ 
 
 
 

๔๐ 

๘๐ 
 
 
 

๔๐ 
 

 

๘๐ 

 
 

๔๐ 
 

๘๐ 

 
 

๔๐ 
 

๘๐ 
 
 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 
 

๔๐ 
 

๑๒๐ 
 
 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 
 

๔๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน(พืน้ฐาน) ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รายวชิาเพิม่เติม ๔๐ ๑๒๐ ๒๐๐ 

หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

Asean  together  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม     ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

วทิยาศาสตร์เพิ่มเติม     ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทยีนราษฎร์อุทิศ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 
 
 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปี)  (หน่วยกจิ/ช่ัวโมง) 

รายวชิาพืน้ฐาน (๙๒๐) 
ท  ๑๑๑๐๑     ภาษาไทย ๒๔๐ 
ค  ๑๑๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 
ว  ๑๑๑๐๑     วทิยาศาสตร์ ๘๐ 
ส  ๑๑๑๐๑     สังคมศึกษา ๘๐ 

ส  ๑๑๑๐๒     ประวติัศาสตร์ ๔๐ 
พ  ๑๑๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ  ๑๑๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 
ง  ๑๑๑๐๑     การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 
อ  ๑๑๑๐๑     ภาษาองักฤษ ๔๐ 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๑๒๐) 
     -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐  
      -   กิจกรรมนกัเรียน - 
              *  ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  
              *  ชุมนุม ๓๐  
        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐   
รายวชิาเพิม่เติม (๔๐) 
หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทยีนราษฎร์อุทิศ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปี)  (หน่วยกจิ/ช่ัวโมง) 

รายวชิาพืน้ฐาน (๙๒๐) 
ท  ๑๒๑๐๑     ภาษาไทย ๒๔๐ 
ค  ๑๒๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 
ว  ๑๒๑๐๑     วทิยาศาสตร์ ๘๐ 
ส  ๑๒๑๐๑     สังคมศึกษา ๘๐ 
ส  ๑๒๑๐๒     ประวติัศาสตร์ ๔๐ 
พ  ๑๒๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ  ๑๒๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 
ง  ๑๒๑๐๑     การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 
อ  ๑๒๑๐๑     ภาษาองักฤษ ๔๐ 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๑๒๐) 
     -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐  
      -   กิจกรรมนกัเรียน - 
              *  ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  
              *  ชุมนุม ๓๐  
        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐  
รายวชิาเพิม่เติม (๔๐) 
หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
 
 
 
 
 
    -- 
 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทยีนราษฎร์อุทิศ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 
 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปี)  (หน่วยกจิ/ช่ัวโมง) 

รายวชิาพืน้ฐาน (๙๒๐) 
ท  ๑๓๑๐๑     ภาษาไทย ๒๔๐ 
ค  ๑๓๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 
ว  ๑๓๑๐๑     วทิยาศาสตร์ ๘๐ 
ส  ๑๓๑๐๑     สังคมศึกษา ๘๐ 
ส  ๑๓๑๐๒     ประวติัศาสตร์ ๔๐ 
พ  ๑๓๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ  ๑๓๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 
ง  ๑๓๑๐๑     การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 
อ  ๑๓๑๐๑     ภาษาองักฤษ ๔๐ 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๑๒๐) 
     -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐  
      -   กิจกรรมนกัเรียน - 
              *  ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  
              *  ชุมนุม ๓๐  
        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐  
รายวชิาเพิม่เติม (๔๐) 
หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี 

 
 

 
 
 
 
 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทยีนราษฎร์อุทิศ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔  
 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปี)  (หน่วยกจิ/ช่ัวโมง) 

รายวชิาพืน้ฐาน (๘๔๐) 
ท  ๑๔๑๐๑     ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค  ๑๔๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว  ๑๔๑๐๑     วทิยาศาสตร์ ๘๐ 
ส  ๑๔๑๐๑     สังคมศึกษา ๘๐ 
ส  ๑๔๑๐๒     ประวติัศาสตร์ ๔๐ 
พ  ๑๔๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ  ๑๔๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 
ง  ๑๔๑๐๑     การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 
อ  ๑๔๑๐๑     ภาษาองักฤษ ๔๐ 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๑๒๐) 
     -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐  
      -   กิจกรรมนกัเรียน - 
              *  ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  
              *  ชุมนุม ๓๐  
        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐  
รายวชิาเพิม่เติม (๑๒๐) 
หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 
Asean  together ๔๐ 
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๑๒๐ ช่ัวโมง/ปี 
 
 
 
 
 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทยีนราษฎร์อุทิศ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕  
 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปี)  (หน่วยกจิ/ช่ัวโมง) 

รายวชิาพืน้ฐาน (๘๔๐) 
ท  ๑๕๑๐๑     ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค  ๑๕๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว  ๑๕๑๐๑     วทิยาศาสตร์ ๘๐ 
ส  ๑๕๑๐๑     สังคมศึกษา ๘๐ 
ส  ๑๕๑๐๒     ประวติัศาสตร์ ๔๐ 
พ  ๑๕๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ  ๑๕๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 
ง  ๑๕๑๐๑     การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 
อ  ๑๕๑๐๑     ภาษาองักฤษ ๔๐ 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๑๒๐) 
     -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐  
      -   กิจกรรมนกัเรียน - 
              *  ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  
              *  ชุมนุม ๓๐  
        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐  
รายวชิาเพิม่เติม (๑๒๐) 
หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 
Asean  together ๔๐ 
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
 
 
 
 
 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทยีนราษฎร์อุทิศ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖  
 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปี)  (หน่วยกจิ/ช่ัวโมง) 

รายวชิาพืน้ฐาน (๘๔๐) 
ท  ๑๖๑๐๑     ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค  ๑๖๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว  ๑๖๑๐๑     วทิยาศาสตร์ ๘๐ 
ส  ๑๖๑๐๑     สังคมศึกษา ๘๐ 
ส  ๑๖๑๐๒     ประวติัศาสตร์ ๔๐ 
พ  ๑๖๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ  ๑๖๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 
ง  ๑๖๑๐๑     การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 
อ  ๑๖๑๐๑     ภาษาองักฤษ ๔๐ 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๑๒๐) 
     -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐  
      -   กิจกรรมนกัเรียน - 
              *  ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  
              *  ชุมนุม ๓๐  
        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐  
รายวชิาเพิม่เติม (๑๖๐) 
หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 
Asean  together ๔๐ 
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
 
 

 
 
 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา 
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โครงสร้างหลกัสูต  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 
 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑  (ภาคเรียนที ่๑) 

 รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

 (หน่วยกติ/ชม) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑  (๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๑   ภาษาไทย ๑ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๑๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๑   วทิยาศาสตร์ ๑ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๑๑๐๑   สงัคมศึกษา ศาสนา  แลวฒันธรรม ๑ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๑๑๐๒  ประวติัศาสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๑   สุขศึกษา ๑ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๒  พลศึกษา ๑ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๑๑๐๑    ศิลปะ ๑ ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๑๑๐๑    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๑ ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๑๑๐๑    ภาษาองักฤษ ๑ ๑.๕ (๖๐) 
รายวชิาเพิม่เตมิ ๒.๕ (๑๐๐) 
ส๒๑๒๐๓   หนา้ท่ีพลเมือง ๐.๕  (๒๐) 
อ๒๑๒๐๑   Asean  together ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๒๔๑   คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม๑ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๑๒๐๑    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๑ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๑๒๐๑    วทิยาศาสตร์เพ่ิมเติม๑ ๐.๕ (๒๐) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๖๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน - 

 ลูกเสือ/เนตรนารี ๑๒ 
 ชมรม ๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมแลสาธารณประโยชน์ ๘ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 

 

 
 
 
 
 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑  (ภาคเรียนที ่๒) 

 รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

 (หน่วยกติ/ชม) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑ (๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๑๑๐๒   คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๒   วทิยาศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๑๑๐๓   สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๑๑๐๔   ประวติัศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๓   สุขศึกษา ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๔   พลศึกษา ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๑๑๐๒   ศิลปะ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๑๑๐๒    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๒ ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๑๑๐๒    ภาษาองักฤษ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
รายวชิาเพิม่เตมิ ๒.๕  (๑๐๐) 
ส๒๑๒๐๓   หนา้ท่ีพลเมือง ๐.๕  (๒๐) 
อ๒๑๒๐๑   Asean  together ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๒๔๑   คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๑๒๐๑    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๑๒๐๑    วทิยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๐.๕ (๒๐) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๖๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน - 

 ลูกเสือ/เนตรนารี ๑๓ 
 ชมรม ๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมแลสาธารณประโยชน์ ๗ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 
 

 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา 
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โครงสร้างหลกัสูตร  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 
  

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๒  (ภาคเรียนที ่๑) 

 รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

 (หน่วยกติ/ชม) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑  (๔๔๐) 
ท๒๒๑๐๑   ภาษาไทย ๓ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๒๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๑   วทิยาศาสตร์ ๓ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๒๑๐๑   สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๓ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๒๑๐๒   ประวติัศาสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๑   สุขศึกษา ๓ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๒  พลศึกษา ๓ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๒๑๐๑   ศิลปะ ๓ ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๑๒๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๓ ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๒๑๐๑   ภาษาองักฤษ ๓ ๑.๕ (๖๐) 
รายวชิาเพิม่เตมิ ๒.๕ (๑๐๐) 
ส๒๑๒๐๓   หนา้ท่ีพลเมือง ๐.๕  (๒๐) 
อ๒๑๒๐๑   Asean  together ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๒๔๑   คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๓ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๑๒๐๑    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๑๒๐๑    วทิยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๐.๕ (๒๐) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๖๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน - 

 ลูกเสือ/เนตรนารี ๑๒ 
 ชมรม ๒๐ 

 กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ๘ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 

 

 
 
 
 
 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๒  (ภาคเรียนที ่๒) 

 รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

 (หน่วยกติ/ชม) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑  (๔๔๐) 
ท๒๒๑๐๒   ภาษาไทย ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๒๑๐๒   คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๒   วทิยาศาสตร์ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๒๑๐๓   สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๒๑๐๔   ประวติัศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๓   สุขศึกษา ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๔   พลศึกษา ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๒๑๐๑    ศิลปะ ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๔ ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๒๑๐๒    ภาษาองักฤษ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
รายวชิาเพิม่เตมิ ๒.๕ (๑๐๐) 
ส๒๑๒๐๓   หนา้ท่ีพลเมือง ๐.๕  (๒๐) 
อ๒๑๒๐๑   Asean  together ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๒๔๑   คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๑๒๐๑    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๔ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๑๒๐๑    วทิยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ ๐.๕ (๒๐) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๖๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน - 

 ลูกเสือ/เนตรนารี ๑๓ 
 ชมรม ๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ๗ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 
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โครงสร้างหลกัสูตร  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 
 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๓  (ภาคเรียนที ่๑) 

 รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

 (หน่วยกติ/ชม) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑  (๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๑   ภาษาไทย ๕ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๑   วทิยาศาสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๑   สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๕ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๒   ประวติัศาสตร์ ๕ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๑   สุขศึกษา ๕ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๑   พลศึกษา ๕ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๓๑๐๑   ศิลปะ ๕ ๑ (๔๐) 
ง๒๓๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๕ ๑ (๔๐) 
อ๒๓๑๐๑    ภาษาองักฤษ  ๕ ๑.๕ (๖๐) 
รายวชิาเพิม่เตมิ ๒.๕ (๑๐๐) 
ส๒๓๒๐๓   หนา้ท่ีพลเมือง ๐.๕  (๒๐) 
อ๒๑๓๐๑   Asean  together ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๓๔๑   คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๕ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๑๓๐๑    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๑๓๐๑    วทิยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๐.๕ (๒๐) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๖๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน - 

 ลูกเสือ/เนตรนารี ๑๒ 
 ชมรม ๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ๘ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 

 
หมายเหต ุ  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์จดัชัว่โมงบูรณาการไวใ้นกิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี 

 
 
 

 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๓  (ภาคเรียนที ่๒) 

 รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

 (หน่วยกติ/ชม) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑  (๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๒   ภาษาไทย ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๒   วทิยาศาสตร์ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๓   สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๔   ประวติัศาสตร์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๒   สุขศึกษา ๖ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๒   พลศึกษา ๖  ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๓๑๐๒    ศิลปะ ๖ ๑ (๔๐) 
ง๒๓๑๐๒   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๖ ๑ (๔๐) 
อ๒๓๑๐๒    ภาษาองักฤษ  ๖ ๑.๕ (๖๐) 
รายวชิาเพิม่เตมิ ๒.๕ (๑๐๐) 
ส๒๓๒๐๓   หนา้ท่ีพลเมือง ๐.๕  (๒๐) 
อ๒๑๓๐๑   Asean  together ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๓๔๑   คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๑๓๐๑    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๑๓๐๑    วทิยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๐.๕ (๒๐) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๖๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน - 
 ลูกเสือ/เนตรนารี ๑๓ 
 ชมรม ๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ๗ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
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รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

 
       รายวชิาพืน้ฐาน 

 
   

พ๑๑๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา  จ านวน ๘๐ ชัว่โมง 
พ๑๒๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน ๘๐ ชัว่โมง 
พ๑๓๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน ๘๐ ชัว่โมง 
พ๑๔๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน ๘๐ ชัว่โมง 
พ๑๕๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน ๘๐ ชัว่โมง 
พ๑๖๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน ๘๐ ชัว่โมง 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ๑๑๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                        
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑                                                                                         เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง  
 

 ศึกษา  อธิบาย  ลกัษณะหนา้ท่ีของอวยัวะภายนอกท่ีมีความเจริญเติบโต   และพฒันาการไปตาม
วยั และวธีิดูแลรักษาอวยัวะภายนอก เช่น หู ตา จมูก ผม มือ เทา้ เล็บ ผวิหนงั และอวยัวะภายในช่องปาก ( 
ปาก ล้ิน ฟัน เหงือก ) ระบุสมาชิกในครอบครัวและ ความรักความผกูพนั ของสมาชิกท่ีมีต่อกนั บอกส่ิงท่ี
ช่ืนชอบ และความภาคภูมิใจในตนเอง ( จุดเด่น จุดดอ้ย ของตนเอง ) ลกัษณะความแตกต่างของเพศชาย
และเพศหญิง เช่น ร่างกาย อารมณ์ ลกัษณะนิสัย เคล่ือนไหวร่างกายขณะอยูก่บัท่ี และเคล่ือนท่ี การใช้
อุปกรณ์ประกอบ การเล่นเกมเบด็เตล็ด และเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายท่ีใชก้ารเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ 
เช่น การเล่นเกมเบด็เตล็ด ปฏิบติัตนตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติ บอกอาการเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง 
และปฏิบติัตามค าแนะน า เม่ือมีอาการเจบ็ป่วย ระบุส่ิงท่ีท าใหเ้กิดอนัตราย ทั้งท่ีบา้น โรงเรียน และการ
ป้องกนั บอกสาเหตุและการป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากการเล่น แสดงค าพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือ
จากผูอ่ื้น เม่ือเกิดเหตุร้ายท่ีบา้นและโรงเรียน  
 โดยใชก้ระบวนการฝึกปฏิบติั  กระบวนการสร้างค่านิยม  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการ
แกปั้ญหา  และทกัษะสร้างเสริมสุขภาพ   
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีสุขภาพดี  รักสุขภาพ  ดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเอง เขา้ใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ครอบครัว มีทกัษะในการด าเนินชีวติ มีวนิยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน ้าใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณใน
การแข่งขนั ช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
  
 

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

รวม   ๑๕  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ๑๒๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                        
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๒                                                                           เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง 
  

 ศึกษา  อธิบาย  บอก  ระบุลกัษณะและหนา้ท่ีของอวยัวะภายใน ท่ีมีการเจริญเติบโตพฒันาการไป
ตามวยั เช่น สมอง หวัใจ ตบั ไต ปอด กระเพาะอาหาร ล าไส้ ฯลฯ   วิธีดูแลรักษาอวยัวะภายใน  เช่น การ
ระมัดระวงัการกระแทก   การออกก าลังกาย  การกินอาหาร  ธรรมชาติของมนุษย์ตั้ งแต่เกิดจนตาย  
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง และสมาชิกในครอบครัว ความส าคญัของเพื่อน เช่น การพูดคุย ปรึกษา เล่น  
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัเพศ  ความภาคภูมิใจในความเป็นเพศชายหรือเพศหญิง  ควบคุมการเคล่ือนไหว
ร่างกาย ขณะอยูก่บัท่ี  เคล่ือนท่ี และใชอุ้ปกรณ์ประกอบ   เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายท่ี
มีวิธีเล่นอาศยัการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ทั้งแบบอยู่กบัท่ี  เคล่ือนท่ี และใช้อุปกรณ์ประกอบ  ออกก าลงักาย 
เล่นเกมเบ็ดเตล็ดไดด้ว้ยตนเองอย่างสนุกสนาน  ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  และขอ้ตกลงในการเล่นเกมเป็น
กลุ่ม  ลกัษณะของการมีสุขภาพดี  เลือกกินอาหารท่ีมีประโยชน์  ของใช ้และของเล่นท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ  
อาการและวธีิป้องกนัการเจบ็ป่วยการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดข้ึน  ปฏิบติัตามค าแนะน าเม่ือมีอาการเจ็บป่วยหรือ
บาดเจ็บ  ช่ือยาสามญัประจ าบา้นและการใช้ยาตามค าแนะน า  โทษของสารเสพติด สารอนัตรายใกลต้วั
และวิธีการป้องกัน  ปฏิบติัตนในการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนทางน ้ าและทางบก  ปฏิบติัตนตาม
สัญลกัษณ์ ป้ายเตือนของส่ิงของหรือสถานท่ีท่ีเป็นอนัตราย  สาเหตุของอนัตรายท่ีเกิดจากอคัคีภยั วิธี
ป้องกนัและแสดงวธีิการหนีไฟ    
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบติั  กระบวนการสร้างค่านิยม  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการ
แกปั้ญหา  กระบวนการทกัษะสร้างเสริมสุขภาพ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีสุขภาพท่ีดี  รักสุขภาพ  รู้จกัดูแลเอาใจใส่สุขภาพตนเอง  เขา้ใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเองรวมถึงครอบครัว  มีทกัษะในการด าเนินชีวิต  มีวินยั  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน ้ าใจนกักีฬา  มีจิต
วญิญาณในการแข่งขนั  ช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 

 
รหัสตัวช้ีวดั 

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

รวม   ๒๑   ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ๑๓๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                        
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓                                                                                         เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง  
 

ศึกษา อธิบาย เปรียบเทียบ  จ าแนก  ระบุ  บอก  ฝึกปฏิบติั   ลกัษณะและการเจริญเติบโตของ
ร่างกายมนุษยท่ี์มีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล เช่น  ลกัษณะรูปร่าง  น ้าหนกั  ส่วนสูง  การเจริญเติบโต
ของตนเองกบัเกณฑม์าตรฐานของเด็กไทย ปัจจยัของการเจริญเติบโต เช่น อาหาร การออกก าลงักาย  การ
พกัผ่อน ความส าคญัและความแตกต่าง ของครอบครัวท่ีมีต่อตนเอง เช่น เศรษฐกิจ  สังคม การศึกษาวิธี
สร้างสัมพนัธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน  วิธีหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ 
ทกัษะปฏิเสธและอ่ืนๆ เช่นการแต่งกาย การเท่ียวกลางคืน  การคบเพื่อน การเสพสารเสพติด  การ
เคล่ือนไหวร่างกายขณะอยูก่บัท่ี  เคล่ือนท่ีและใชอุ้ปกรณ์ประกอบอยา่งมีทิศทาง  เคล่ือนไหวร่างกายท่ีใช้
ทกัษะการเคล่ือนไหวแบบบงัคบัทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  การเลือกออกก าลงักาย  การละเล่น
พื้นเมืองและการเล่นเกมท่ีเหมาะสมกบัจุดเด่นจุดดอ้ยและขอ้จ ากดัของตนเอง  ปฏิบติัตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลงของการออกก าลงักาย  เกมและการละเล่นพื้นเมืองไดด้ว้ยตนเอง  การติดต่อและวิธีการป้องกนั
การแพร่กระจายของโรค  การจ าแนกอาหารหลกั ๕ หมู่  การเลือกกินอาหารท่ีหลากหลายครบ ๕ หมู่  ใน
สัดส่วนท่ีเหมาะสม ( ตามธงโภชนาการ )  การแปรงฟันให้สะอาดอยา่งถูกวิธี  การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกายให้ไดต้ามค าแนะน า การปฏิบติัตนให้ปลอดภยัจากอุบติัเหตุในบา้น  โรงเรียนและการเดินทาง  
การขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่างๆ เม่ือเกิดเหตุร้ายหรืออุบติัเหตุ  วิธีปฐมพยาบาลเม่ือ
บาดเจบ็จากการเล่น 

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการสร้างค่านิยม  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการ
แกปั้ญหา  กระบวนการสร้างเสริมสมรรถภาพ  ทกัษะสร้างเสริมสุขภาพ  ทกัษะการเคล่ือนไหวร่างกาย  
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีสุขภาพท่ีดี    รู้จกัดูแลเอาใจใส่สุขภาพตนเอง  เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต
และพฒันาการของมนุษย ์ เห็นคุณค่าของตนเอง  ครอบครัว และเพศศึกษา มีทกัษะในการด าเนินชีวิต    มี
ทกัษะในการเคล่ือนไหว  รักการออกก าลงักาย  เกม กีฬาและการละเล่นพื้นเมือง มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ  
กติกา  มีน ้ าใจนกักีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั  ช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา  มีทกัษะในการ
สร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกนัโรคและปัจจยัเส่ียง  พฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อ
สุขภาพ  อุบติัเหตุ  การใชย้าและสารเสพติด 
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รหัสตัวช้ีวดั 

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   ตัวช้ีวดั 
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ศึกษาอธิบาย  วเิคราะห์  ฝึกปฏิบติั  ทดสอบ  การเจริญเติบโตและพฒันาการของร่างกายและจิตใจ
ตามวยั  ( ช่วงอาย ุ๙ – ๒๐ ปี )  ความส าคญัของกลา้มเน้ือ   กระดูก  และขอ้ ท่ีมีผลต่อสุขภาพ  การ
เจริญเติบโตและพฒันาการ  วธีิการดูแลกลา้มเน้ือ  กระดูก  และขอ้  ใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
คุณลกัษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัเพศของตนตาม
วฒันธรรมไทย   วธีิการปฏิเสธการกระท าท่ีเป็นอนัตรายและไม่เหมาะสมในเร่ืองเพศ   การเคล่ือนไหว
ร่างกายแบบผสมผสาน  ทั้งแบบอยูก่บัท่ี เช่น โดดหมุนตวั  กระโดดเหยยีดตวั  แบบเคล่ือนท่ี  เช่น ซิกแซ็ก  
วิง่เปล่ียนทิศทาง และแบบใชอุ้ปกรณ์ประกอบ เช่น บอล เชือก  กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจงัหวะ   
เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลดั  กีฬาพื้นฐานได ้เช่น แชร์บอล  แฮนดบ์อล ห่วงขา้มตาข่าย ออก
ก าลงักาย  เล่นเกม ตามความของตนเอง  และเล่น กีฬาพื้นฐาน ร่วมกบัผูอ่ื้น  ผลพฒันาการของตนเองใน
การออกก าลงักาย  เล่นเกมและเล่นกีฬาตามตวัอยา่งและแบบปฏิบติัของผูอ่ื้น  คุณค่าของการออกก าลงักาย    
เล่นเกม  และเล่นกีฬา  ท่ีมีต่อสุขภาพ ปฏิบติัตามกฎ  กติกาการเล่นกีฬาพื้นฐาน  ตามชนิดกีฬาท่ีเล่น  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบัสุขภาพ  การจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและเอ้ือต่อสุขภาพ 
สภาวะอารมณ์  ความรู้สึกท่ีมีผลต่อสุขภาพ ทั้งทางบวกและลบ ขอ้มูลบนฉลากอาหารและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
เพื่อการเลือกบริโภค  ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
ความส าคญัของการใชย้าและหลกัการใชย้าอยา่งถูกวธีิ  วธีิปฐมพยาบาลเม่ือไดรั้บอนัตรายจากการใชย้า
ผดิ  สารเคมี  แมลงสัตวก์ดัต่อย  และการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา  ผลเสียของการสูบบุหร่ี  การด่ืมสุรา ท่ีมี
ต่อสุขภาพและการป้องกนั 

โดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการฝึกปฏิบติั  กระบวนการกลุ่ม   กระบวนการ  
แกปั้ญหา   ทกัษะสร้างเสริมสุขภาพ  ทกัษะการเคล่ือนไหวร่างกาย    
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีสุขภาพท่ีดี    เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์ เห็น
คุณค่าของตนเอง  ครอบครัว และเพศศึกษา มีทกัษะในการเคล่ือนไหว    มีทกัษะในการด าเนินชีวิต   รัก
การออกก าลงักาย  เกม และกีฬาพื้นฐาน   มีวินยั  เคารพสิทธิ กฎ  กติกา  มีน ้ าใจนกักีฬา  มีจิตวิญญาณใน
การแข่งขนั  ช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา  มีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  การด ารง
สุขภาพ  การป้องกนัโรคและปัจจยัเส่ียง  พฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อสุขภาพ  อุบติัเหตุ  การใชย้าและสารเสพติด 
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รหัสตัวช้ีวดั 

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

รวม   ๑๙   ตัวช้ีวดั 
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ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕                                                                          เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง  

 

ศึกษาอธิบาย  คน้หา วิเคราะห์  ฝึกปฏิบติั  ทดสอบ  ความส าคญัของระบบยอ่ยอาหารและระบบ
ขบัถ่ายท่ีมีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต และพฒันาการ  วธีิดูแลรักษาระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่าย
ใหท้ างานตามปกติ  การเปล่ียนแปลงทางเพศ  การดูแลตนเอง  การวางตวัท่ีเหมาะสมกบัเพศตามวฒันธรรม
ไทย   ลกัษณะของครอบครัวท่ีอบอุ่นตามวฒันธรรมไทย (ครอบครัวขยาย  การนบัถือญาติ)  พฤติกรรมท่ี
พึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงคใ์นการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในครอบครัว  การจดัรูปแบบการเคล่ือนไหว
ร่างกาย แบบผสมผสาน  และการปฏิบติักิจกรรมทางกายทั้งแบบอยูก่บัท่ี  เคล่ือนท่ี  และใชอุ้ปกรณ์ประกอบตาม
แบบท่ีก าหนด  เช่น การฝึกกายบริหาร  ยืดหยุน่ขั้นพื้นฐาน    เกมน าไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลดัท่ีมีการตี  
เข่ีย   รับ – ส่งส่ิงของ  ขวา้ง  และวิ่ง    การเคล่ือนไหวในเร่ืองการรับแรง  การใช้แรงและความสมดุล  ทกัษะ
กลไกท่ีส่งผลต่อการปฏิบติักิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา  การเล่นกีฬาไทย  เช่น  ตะกร้อวง     วิง่ชกัธง  และกีฬา
สากล เช่น กรีฑาประเภทลู่ แบดมินตนั  เปตอง  ฟุตบอล  เทเบิลเทนนิส  ว่ายน ้ า  หลกัการและกิจกรรม
นนัทนาการ  หลกัการและรูปแบบการออกก าลงักาย  การออกก าลงักาย  และการเล่นเกม  เช่น เกมเบด็เตล็ด  
เกมเลียนแบบ  เกมน า  และการละเล่นพื้นเมือง   การเล่นกีฬาไทย  และกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมท่ี
เหมาะสมกบัวยัอย่างสม ่าเสมอ  การสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบติัในการเล่นกีฬาอยา่งหลากหลาย และมี
น ้ าใจนกักีฬา  กฎ  กติกาในการเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากลตามชนิดกีฬาท่ีเล่น   วิธีการรุกและวิธี
ป้องกนัในการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลท่ีเล่น  สิทธิของตนเองและผูอ่ื้นในการเล่นเกมและกีฬา  ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกม และกีฬา  ความส าคญัของการปฏิบติัตนตามสุขบญัญติัแห่งชาติ  
แหล่งและวิธีคน้หาขอ้มูลข่าวสารทางสุขภาพ  การใช้ขอ้มูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพ  การ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารและผลิตภณัฑ์สุขภาพ (อาหาร เคร่ืองส าอาง  ผลิตภณัฑ์ดูแลสุขภาพในช่องปาก 
ฯลฯ)  การปฏิบติัตนในการป้องกนัโรคท่ีพบบ่อยใน  ชีวิตประจ าวนั    เช่น  ไขห้วดั  ไขเ้ลือดออก  โรค
ผิวหนงั  ฟันผุและโรคปริทนัต์  ฯลฯ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย
ตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย   ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด  (สุรา บุหร่ี ยาบา้ สาร
ระเหย  ฯลฯ)  ครอบครัว  สังคม  เพื่อน   ค่านิยม  ความเช่ือ  ปัญหาสุขภาพ ส่ือ   ผลกระทบของการใชย้า 
และสารเสพติดท่ีมีต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  การปฏิบติัตนเพื่อความปลอดภยัจาก
การใชย้า  การหลีกเล่ียงสารเสพติด  อิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อพฤติกรรม สุขภาพ (อินเทอร์เน็ต  เกม ฯลฯ)  
การปฏิบติัเพื่อป้องกนัอนัตรายจากการเล่นกีฬา 

โดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการสืบคน้หา   กระบวนการฝึกปฏิบติั  กระบวนการ 
กลุ่ม   กระบวนการแกปั้ญหา   ทกัษะสร้างเสริมสุขภาพ  ทกัษะการเคล่ือนไหวร่างกาย ทกัษะกลไก 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีสุขภาพท่ีดี    เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์ เห็น
คุณค่าของตนเอง ครอบครัวตามวฒันธรรมไทย และเพศ  มีทกัษะในการเคล่ือนไหว   มีทกัษะกลไก  มี
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ทกัษะในการด าเนินชีวิต   รักการออกก าลงักาย  เกม กีฬาไทยและกีฬาสากล   มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ  
กติกา  มีน ้ าใจนกักีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั  ช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา  มีทกัษะในการ
สร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  การด ารงสุขภาพ   เห็นคุณค่าการปฏิบติัตามสุขบญัญติัแห่งชาติ  รู้
แหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสุขภาพ  การป้องกนัโรคและปัจจยัเส่ียง  พฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อสุขภาพ   การใช้
ยาและสารเสพติด    
 
รหัสตัวช้ีวดั 

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

รวม   ๒๕   ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ๑๖๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                        
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖                                                                                         เวลา  ๘๐   ช่ัวโมง  

 

ศึกษาอธิบาย วเิคราะห์ ฝึกปฏิบติั  จ  าแนก    ความส าคญัของระบบสืบพนัธ์ุ ระบบไหลเวียนโลหิต  
และระบบหายใจท่ีมีผลต่อสุขภาพ   การเจริญเติบโตและพฒันาการ  วิธีดูแลรักษาระบบสืบพนัธ์ุ   ระบบ
ไหลเวยีนโลหิต และระบบหายใจใหท้ างานตามปกติ  ความส าคญัของการสร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบั
ผูอ่ื้น  ปัจจยัท่ีช่วยให้การท างานกลุ่มประสบความส าเร็จ เช่น  ความสามารถส่วนบุคคล  บทบาทหนา้ท่ี
ของสมาชิกในกลุ่ม  การยอมรับความคิดเห็น  และความแตกต่างระหว่างบุคคล  ความรับผิดชอบ  
พฤติกรรมเส่ียงท่ีน าไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์  การติดเช้ือเอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อนวยัอนัควร   การ
เคล่ือนไหวร่วมกบัผูอ่ื้นแบบผลดัในลกัษณะผสมผสาน ในการร่วมกิจกรรมทางกาย เช่น  กิจกรรมแบบผลดั  
กายบริหารประกอบเพลง  ยดืหยุน่ขั้นพื้นฐานท่ีใชท้่าต่อเน่ือง  และการต่อตวัท่าง่าย ๆ   การเคล่ือนไหวในเร่ือง
การรับแรง  การใชแ้รง  และความสมดุลกบัการพฒันาทกัษะการเคล่ือนไหว   ในการเล่นเกมและกีฬา  การเล่นกีฬาไทย  
กีฬาสากล  ประเภทบุคคลและประเภททีม  เช่น กรีฑาประเภทลู่  และลาน        เปตอง  ว่ายน ้ า  เทเบิลเทนนิส  
วอลเลยบ์อล  ฟุตบอล  ตะกร้อวง   การใชข้อ้มูลดา้นทกัษะกลไกเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความสามารถในการ
ปฏิบติักิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬา  การน าความรู้และหลกัการของกิจกรรมนนัทนาการไปใชเ้ป็นฐานการศึกษา
หาความรู้  ประโยชน์และหลกัการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  สมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริม
บุคลิกภาพ  การเล่นเกมท่ีใชท้กัษะการวางแผน  การเพิ่มพูนทกัษะการออกก าลงักายและการเคล่ือนไหว
อยา่งเป็นระบบ  การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมท่ีช่ืนชอบ  การประเมินทกัษะการเล่นกีฬาของ
ตน  กฎ  กติกาในการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลตามชนิดกีฬาท่ีเล่น  กลวิธีการรุก  การป้องกนัในการเล่น
กีฬา  การสร้างความสามคัคีและความมีน ้าใจนกักีฬาในการเล่นเกมและกีฬา  ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีมีผลต่อสุขภาพ  ปัญหาของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสุขภาพ  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
ผลต่อสุขภาพ  โรคติดต่อส าคญัท่ีระบาดในปัจจุบนั  ผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของโรค  การป้องกนั
การระบาดของโรค  พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม  วิธีทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย  การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย  ภยัธรรมชาติ  ลกัษณะของภยัธรรมชาติ   ผลกระทบจากความรุนแรงของภยัธรรมชาติท่ีมีต่อร่างกาย  
จิตใจ และสังคมการปฏิบติัตนเพื่อความปลอดภยัจากภยัธรรมชาติ  สาเหตุของการติดสารเสพติด  ทกัษะ
การส่ือสารใหผู้อ่ื้นหลีกเล่ียงสารเสพติด 
 

โดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์ แกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม การสืบคน้ควา้ การจดัการ สร้าง
ค่านิยม กระบวนการทางกีฬา  กระบวนการฝึกปฏิบติัพลศึกษา  มีทกัษะสร้างเสริมสมรรถภาพ   ทกัษะ
สร้างเสริมสุขภาพ   ทกัษะในการสร้างเสริมและด ารงสุขภาพ    ทกัษะป้องกนัโรค กระบวนการขดัเกลา
ทางสังคม 
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เพื่อให้ผูเ้รียน  มีสุขภาพดี รักและเอาใจใส่สุขภาพ   รักการคน้ควา้   เห็นความส าคญัของการสร้าง
สัมพนัธภาพกับผูอ่ื้น  เห็นความส าคญัของเพศศึกษา   เห็นความส าคญัของส่ิงแวดล้อม  มีทกัษะในการ
เคล่ือนไหว   ทกัษะกลไก มีทกัษะในการด าเนินชีวิต   รักการออกก าลงักาย  เกม และกีฬากีฬาไทยและ
กีฬาสากล   มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ  กติกา  มีน ้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  ช่ืนชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา  มีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  การด ารงสุขภาพ   เห็นคุณค่า
การปฏิบติัตามสุขบญัญติัแห่งชาติ  รู้แหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสุขภาพ  การป้องกนัโรคและปัจจยัเส่ียง  
พฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อสุขภาพ   การใชย้าและสารเสพติด    
 
รหัสตัวช้ีวดั 

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

รวม   ๒๒   ตัวช้ีวดั 
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รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
       รายวชิาพืน้ฐาน 
 
   

พ๒๑๑๐๑    สุขศึกษา ๑ จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หน่วยกิต 
พ๒๑๑๐๓   สุขศึกษา ๓ จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หน่วยกิต 
พ๒๒๑๐๑   สุขศึกษา ๑ จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หน่วยกิต 
พ๒๒๑๐๓  สุขศึกษา ๓ จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หน่วยกิต 
พ๒๓๑๐๑   สุขศึกษา ๑ จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หน่วยกิต 
พ๒๓๑๐๓  สุขศึกษา ๓ จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ๒๑๑๐๑   สุขศึกษา ๑                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  ภาคเรียนที ่๑                                 เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง ( ๐.๕ หน่วยกติ )  
  

ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย ความส าคญัของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ ท่ีเป็นผลต่อ
สุขภาพการเจริญเติบโตและพฒันาการของวยัรุ่น วธีิดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้ท างานอยา่งปกติ    
ภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ปัจจยัท่ีเป็นผลต่อการเจริญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ท่ีจะพฒันาตนเองให้เจริญเติบโตท่ีสมวยั การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์  
และพฒันาการทางเพศ  การยอมรับและปรับตวัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเกิด
การเบ่ียงเบนทางเพศ ทกัษะการป้องกนัตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน   กระบวนการแสวงหาความรู้ใช้
ทกัษะในการปฏิบติัตน  เพื่อน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

เพื่อให้ผูเ้รียนเห็นความส าคญั ของการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เพื่อท่ีจะท าให้การ
เจริญเติบโตเป็นไปอย่างปกติ  แสดงทกัษะการปฏิเสธเพื่อป้องกนัตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ   
พร้อมทั้งสามารถท่ีจะเผยแพร่ความรู้ให้กบัผูอ่ื้นได ้ปลูกฝังทศันคติและค่านิยมตลอดจนพฤติกรรมทาง
เพศท่ีปลอดภยั   

 
รหัสตัวช้ีวดั 

พ ๑.๑  ม.๑/๑  ,  ม.๑/๒  ,  ม.๑/๓  ,  ม.๑/๔ 
พ ๒.๑  ม.๑/๑  ,  ม.๑/๒ 

รวม ๖ ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ๒๑๑๐๓   สุขศึกษา ๓                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  ภาคเรียนที ่๒                                 เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง ( ๐.๕ หน่วยกติ ) 
 
 ศึกษา    วเิคราะห์  หลกัการเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยั  ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการ
ภาวะการขาดสารอาหาร    ภาวะโภชนาการเกิน  เกณฑม์าตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย  วธีิการ
ควบคุมน ้าหนกัของตนเองใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  วธีิทดสอบสมรรถภาพทางกาย  วธีิสร้างเสริมและ
ปรับปรุงสมรรถภาพ   ทางกายตามผลการทดสอบ  การปฐมพยาบาลและเคล่ือนยา้ยผูป่้วยอยา่งปลอดภยั 
เช่น เป็นลม   บาดแผล  ไฟไหม ้  กระดูกหกั  น ้าร้อนลวก  ฯลฯลกัษณะของผูติ้ดสารเสพติด    อาการของ
ผูติ้ดสารเสพติด    การป้องกนัการติดสารเสพติดความสัมพนัธ์ของการใชส้ารเสพติดกบัการเกิดโรค  และ
อุบติัเหตุ      ทกัษะท่ีใชใ้นการชกัชวนผูอ่ื้นใหล้ด  ละ  เลิกสารเสพติด 
 โดยใชท้กัษะกระบวนการคิดวเิคราะห์  ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะการ
แกปั้ญหามาใช ้เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาและอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชส้ารเสพติด  กระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ใชท้กัษะในการปฏิบติัตน เพื่อน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าของการเลือกรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของการเจริญเติบโต ใชว้ธีิการทดสอบสมรรถภาพเพื่อเปรียบเทียบผลของการเจริญเติบโต และ
ทกัษะวทีิการหลีกเล่ียง แกปั้ญหา ป้องกนั พร้อมทั้งปลูกฝังทศันคติและค่านิยมเก่ียวกบัสารเสพติดและภยั
ต่าง ๆ 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

พ ๔.๑  ม.๑/๑  ,  ม.๑/๒  ,  ม.๑/๓  ,  ม.๑/๔ 
พ ๕.๑  ม.๑/๑  ,  ม.๑/๒  ,  ม.๑/๓  ,  ม.๑/๔ 

รวม  ๘  ตัวช้ีวดั  
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ๒๒๑๐๑   สุขศึกษา ๑                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒  ภาคเรียนที ่๑                                 เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง ( ๐.๕ หน่วยกติ ) 
 

  ศึกษา อธิบาย วเิคราะห์ การเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญาใน
วยัรุ่นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม  และ
สติปัญญา พนัธุกรรม  ส่ิงแวดลอ้ม  การอบรมเล้ียงดู  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเร่ืองเพศ    ครอบครัว   
วฒันธรรม  เพื่อน   ส่ือ  ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียนโรคติดต่อทางเพศ 
สัมพนัธ์ โรคเอดส์  การตั้งครรภโ์ดยไม่พึงประสงค ์ความส าคญัของความเสมอภาคทางเพศ  การวางตวัต่อ
เพศตรงขา้ม    ปัญหาทางเพศ    แนวทางการแกไ้ขปัญหาทางเพศ 

โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน   กระบวนการแสวงหาความรู้ใช้
ทกัษะในการปฏิบติัตน  เพื่อน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญั แนวทางแกไ้ข ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อวยัรุ่น แสดงทกัษะการปฏิบติั
ตนเพื่อป้องกนัตนเองจากปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากเร่ืองทางเพศ   พร้อมทั้งสามารถท่ีจะเผยแพร่
ความรู้ใหก้บัผูอ่ื้นได ้ปลูกฝังทศันคติและค่านิยมตลอดจนพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภยั   
     
ตัวช้ีวดั 
พ ๑.๑    ม.๒/๑  ,  ม.๒/๒   
พ ๒.๑   ม.๒/๑  ,  ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓   ,  ม.๒/๔    
รวม   ๖  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ๒๒๑๐๓   สุขศึกษา ๓                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒  ภาคเรียนที ่๒                                 เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง ( ๐.๕ หน่วยกติ ) 
 

 ศึกษา อธิบาย วเิคราะห์ การเลือกใชบ้ริการทางสุขภาพ ผลกระทบของเทคโนโลย ีท่ีมีต่อสุขภาพ   
ความเจริญกา้วหนา้ทางการแพทยท่ี์มีผลต่อสุขภาพ ความสมดุลระหวา่งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ความ
สมดุลระหวา่งสุขภาพกายและสุขภาพจิต วธีิปฏิบติัตนเพื่อจดัการกบัอารมณ์และความเครียด เกณฑ์
สมรรถภาพทางกาย  การพฒันาสมรรถภาพทางกาย วธีิการ ปัจจยัและแหล่งท่ีช่วยเหลือ   ฟ้ืนฟูผูติ้ดสาร
เสพติด การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์เส่ียง  การมัว่สุม   การทะเลาะววิาท  การเขา้ไปใน
แหล่งอบายมุข  การแข่งจกัรยานยนตบ์นทอ้งถนน ทกัษะชีวติในการป้องกนัตนเอง (ทกัษะปฏิเสธ  ทกัษะ
การต่อรอง  ฯลฯ)  และหลีกเล่ียงสถานการณ์คบัขนัท่ีอาจน าไปสู่อนัตราย 
 โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ใชท้กัษะการคิดวเิคราะห์ ในการปฏิบติัตน 
เพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าความส าคญั แนวทางแกไ้ข ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ของภาวะ
สมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต แสดงทกัษะการปฏิบติัตนเพื่อป้องกันหลีกเล่ียงปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการบริการสุขภาพ   พร้อมทั้งสามารถท่ีจะเผยแพร่ความรู้ให้กบัผูอ่ื้นได้ ปลูกฝัง
ทศันคติและค่านิยมตลอดจนพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ปลอดภยั   
     
ตัวช้ีวดั 
พ ๔.๑  ม.๒/๑  ,  ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓   ,  ม.๒/๔  ,  ม.๒/๕  ,  ม.๒/๖  ,  ม.๒/๗  
พ ๕.๑  ม.๒/๑  ,  ม.๒/๒  ,  ม๒/๓   
รวม   ๑๐   ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ๒๓๑๐๑   สุขศึกษา ๑                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  ภาคเรียนที ่๑                                 เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง ( ๐.๕ หน่วยกติ ) 
 

              อธิบาย เปรียบเทียบ วเิคราะห์ การเปล่ียนแปลง ดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม  และ
สติปัญญาในแต่ละวยั  วยัทารก  วยัก่อนเรียน  วยัเรียน  วยัรุ่น  วยัผูใ้หญ่  วยัสูงอาย ุอิทธิพลและ 
ความคาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของวยัรุ่น ส่ือ โฆษณา  ท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ
พฒันาการของวยัรุ่น  โทรทศัน์   วทิย ุ ส่ือส่ิงพิมพ ์ อินเทอร์เน็ต องคป์ระกอบของอนามยัเจริญพนัธ์ุ  
อนามยัแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครัว  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ ์ แอลกอฮอล ์ สารเสพติด  
บุหร่ี  สภาพแวดลอ้ม  การติดเช้ือ  โรคท่ีเกิดจากภาวะการตั้งครรภ ์   สาเหตุความขดัแยง้ในครอบครัว   
แนวทางป้องกนั  แกไ้ขความขดัแยง้ในครอบครัว 
 โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ใชท้กัษะการคิดวเิคราะห์ ในการปฏิบติัตน
เพื่อเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงทางดา้นต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าความส าคญั แนวทางแกไ้ข ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ของภาวะ
สมดุลระหว่างการเปล่ียนแปลงทางด้านต่าง ๆ  แสดงทักษะการปฏิบติัตนในเร่ืองของการวางแผน
ครอบครัวและหลีกเล่ียงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากความขดัแยง้ในครอบครัว  พร้อมทั้งสามารถท่ีจะ
เผยแพร่ความรู้ใหก้บัผูอ่ื้นได ้ปลูกฝังทศันคติและค่านิยมสุขภาพท่ีไม่ปลอดภยั   
     
รหัสตัวช้ีวดั 

พ ๑.๑  ม.๓/๑  ,  ม.๓/๒  ,  ม.๓/๓    
พ ๒.๑  ม.๓/๑  ,  ม.๓/๒  ,  ม๓/๓   

รวม  ๖   ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ๒๓๑๐๓   สุขศึกษา ๓                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  ภาคเรียนที ่๒                                 เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง ( ๐.๕ หน่วยกติ ) 
 

              อธิบาย วเิคราะห์ การก าหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยัต่าง ๆ  วยัทารก  วยัเด็ก (วยัก่อน
เรียน วยัเรียน )   วยัรุ่น   วยัผูใ้หญ่   วยัสูงอาย ุ  โดยค านึงถึงความประหยดั      และคุณค่าทางโภชนาการ 
โรคท่ีเป็นสาเหตุส าคญัของการเจบ็ป่วยและการตายของคนไทย  โรคติดต่อ เช่น  โรคท่ีเกิดจากการมี
เพศสัมพนัธ์   โรคเอดส์   โรคไขห้วดันก  โรคไม่ติดต่อ  เช่น โรคหวัใจ   โรคความดนัโลหิตสูง    
เบาหวาน   มะเร็ง   ปัญหาสุขภาพในชุมชน   แนวทางแกไ้ขปัญหาสุขภาพในชุมชน    การวางแผนและจดัเวลา
ในการ   ออกก าลงักาย   การพกัผอ่น   และ  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย   การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายแบบต่าง ๆ และการพฒันาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ ปัจจยัเส่ียง  และพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ    
แนวทางการป้องกนัความเส่ียงต่อสุขภาพ    ปัญหาและผลกระทบจากการใชค้วามรุนแรง    วธีิหลีกเล่ียง
การใชค้วามรุนแรง     อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  (คลิปวดีิโอ   การทะเลาะ
ววิาท   อินเทอร์เน็ต   เกม ฯลฯ)     ความสัมพนัธ์ของการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต่์อสุขภาพและ  การ
เกิดอุบติัเหตุ  วธีิการช่วยฟ้ืนคืนชีพ  
 โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ใชท้กัษะการคิดวเิคราะห์ การวบรวมขอ้มูล 
การจ าแนก ในการปฏิบติัตนเพื่อเปรียบเทียบกบัพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อ   น า 
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าความส าคญั แนวทางแกไ้ข ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ของภาวะ
สมดุลระหวา่งการเปล่ียนแปลงทางดา้นต่าง ๆ  แสดงทกัษะการปฏิบติัตนและการทดสอบสมรรถภาพ การ
วางแผนการจดัการในเร่ืองของการออกก าลงักายและหลีกเล่ียงความรุนแรงจากส่ือ ท่ีเป็นผลกระทบต่อ
สุขภาพ  พร้อมทั้งสามารถท่ีจะเผยแพร่ความรู้ให้กบัผูอ่ื้นได้ ปลูกฝังทศันคติและค่านิยมสุขภาพท่ีไม่
ปลอดภยั   
     
รหัสตัวช้ีวดั 

พ ๔.๑  ม.๓/๑  ,  ม.๓/๒  ,  ม.๓/๓  ,  ม.๓/๔  ,  ม.๓/๕  
พ ๕.๑  ม.๓/๑  ,  ม.๓/๒  ,  ม๓/๓   ,  ม.๓/๔  ,  ม.๓/๕ 

รวม  ๑๐   ตัวช้ีวดั 
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รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 

 
       รายวชิาพืน้ฐาน 
 
   

พ๒๑๑๐๒     พลศึกษา ๒ จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หน่วยกิต 
พ๒๑๑๐๔     พลศึกษา ๔ จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หน่วยกิต 
พ๒๒๑๐๒    พลศึกษา ๒ จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หน่วยกิต 
พ๒๒๑๐๔    พลศึกษา ๔ จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หน่วยกิต 
พ๒๓๑๐๒    พลศึกษา ๒ จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หน่วยกิต 
พ๒๓๑๐๔    พลศึกษา ๔ จ านวน ๒๐ ชัว่โมง ๐.๕ หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ๒๑๑๐๒   พลศึกษา ๒                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  ภาคเรียนที ่๑                                 เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง ( ๐.๕ หน่วยกติ ) 

 
ศึกษา อธิบาย หลกัการเพิ่มพูนความสามารถในการเคล่ือนไหวท่ีใชท้กัษะกลไกและทกัษะพื้นฐานท่ี

น าไปสู่การพฒันาทกัษะการเล่นกีฬาการเล่นกีฬาไทย  และกีฬาสากลท่ีเลือก เช่น  กรีฑาประเภทลู่และลาน  
บาสเกตบอล  กระบ่ี    เทเบิลเทนนิส  เทนนิส  วา่ยน ้ า    การน าความรู้และหลกัการของกิจกรรมนนัทนาการไป
ใชเ้ช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัวชิาอ่ืน 

 โดยใชท้กัษะการเล่นกีฬา การฝึกปฏิบติัทางพลศึกษา กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ผูเ้รียนเพื่อน าไปใชใ้นการเรียนการสอนและการปฏิบติัในชีวติประจ าวนั 

เพื่อให้ผูเ้รียนได้เห็นคุณค่าของการดูแลรักษาสุขภาพ สมรรถภาพ มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั 
สามารถออกก าลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัด และความสนใจ เพื่อน าไปใช้ออกก าลังกายใน
ชีวติประจ าวนั ปลูกฝังทศันคติและค่านิยมในการเล่นกีฬาอยา่งมีน ้าใจนกักีฬา 

 
รหัสตัวช้ีวดั 

พ ๓.๑   ม.๑/๑  ,  ม.๑/๒  ,  ม.๑/๓   
รวม   ๓  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ๒๑๑๐๔   พลศึกษา ๔                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  ภาคเรียนที ่๒                                 เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง ( ๐.๕ หน่วยกติ ) 
 

อธิบายความส าคญัของการออกก าลงักายและเล่นกีฬา  จนเป็นวถีิชีวติท่ีมีสุขภาพดี    การออก
ก าลงักาย เช่น กายบริหารแบบต่างๆ  เตน้แอโรบิก  โยคะ  ร ามวยจีน   การเล่นกีฬาไทย  และกีฬาสากล  
ทั้งประเภทบุคคลและทีม การประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผูอ่ื้น   กฎ  กติกา การเล่นเกมและการ
แข่งขนักีฬาท่ีเลือกเล่น 

โดยใช้ทกัษะการเล่นกีฬา การฝึกปฏิบติัทางพลศึกษา กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ผูเ้รียนเพื่อน าไปใชใ้นการเรียนการสอนและการปฏิบติัในชีวติประจ าวนั 

เพื่อให้ผูเ้รียนได้เห็นคุณค่าของการดูแลรักษาสุขภาพ สมรรถภาพ มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั 
สามารถออกก าลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัด และความสนใจ เพื่อน าไปใช้ออกก าลังกายใน
ชีวติประจ าวนั ปลูกฝังทศันคติและค่านิยมในการเล่นกีฬาอยา่งมีน ้าใจนกักีฬา 

 
รหัสตัวช้ีวดั 

พ ๓.๒  ม.๑/๑  ,  ม.๑/๒  ,  ม.๑/๓   
รวม   ๓   ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ๒๒๑๐๒   พลศึกษา ๒                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒  ภาคเรียนที ่๑                                 เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง ( ๐.๕ หน่วยกติ ) 
 

อธิบาย   เปรียบเทียบ  การน าผลการปฏิบติัตนเก่ียวกบัทกัษะกลไกและทกัษะการเคล่ือนไหวในการ
เล่นกีฬาจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายมาสรุปเป็นวิธีท่ีเหมาะสมในบริบทของตนเองในการเล่นกีฬา  การเล่น
กีฬาไทย  กีฬาสากลตามชนิดกีฬาท่ีเลือก เช่น กรีฑาประเภทลู่และลาน  บาสเกตบอล  กระบ่ี    เทนนิส     ตระ
กร้อลอดบ่วง     ฟุตซอล       วา่ยน ้ า    เทควนัโด  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่น
กีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั การน าประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมนันทนาการไปปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 

โดยใช้ทกัษะการเล่นกีฬา การฝึกปฏิบติัทางพลศึกษา กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ผูเ้รียนเพื่อน าไปใชใ้นการเรียนการสอนและการปฏิบติัในชีวติประจ าวนั 

เพื่อให้ผูเ้รียนได้เห็นคุณค่าของการดูแลรักษาสุขภาพ สมรรถภาพ มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั 
สามารถออกก าลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัด และความสนใจ เพื่อน าไปใช้ออกก าลังกายใน
ชีวติประจ าวนั ปลูกฝังทศันคติและค่านิยมในการเล่นกีฬาอยา่งมีน ้าใจนกักีฬา 

 
รหัสตัวช้ีวดั 

พ ๓.๑  ม.๒/๑  ,  ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓   ,  ม.๒/๔   
รวม   ๔   ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ๒๒๑๐๔   พลศึกษา ๔                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒  ภาคเรียนที ่๒                                 เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง ( ๐.๕ หน่วยกติ ) 
 

  อธิบายเปรียบเทียบ  สาเหตุการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
จากการออกก าลงักายและการเล่นกีฬาอยา่งสม ่าเสมอ จนเป็นวถีิชีวติ การสร้างวถีิชีวติท่ีมีสุขภาพดี  โดย
การออกก าลงักายและเล่นกีฬาเป็นประจ า การออกก าลงักายและการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลทั้งประเภท
บุคคลและประเภททีม การวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการร่วม
กิจกรรมการออกก าลงักายและเล่นกีฬา  วนิยัในการฝึก  และการเล่นกีฬา  ตามกฎ  กติกาและขอ้ตกลง 
รูปแบบ  กลวธีิการรุก  การป้องกนัในการเล่นกีฬาเป็นทีมประโยชน์ของการเล่นและการท างานเป็นทีม 
หลกัการใหค้วามร่วมมือในการเล่น          การแข่งขนักีฬาและการท างานเป็นทีม  
การพฒันาวธีิเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกบัตนเอง  การเลือกวธีิเล่น  การแกไ้ขขอ้บกพร่อง  การเพิ่มทกัษะ  
การสร้างแรงจูงใจและการสร้างความมุ่งมัน่ในการเล่นและแข่งขนักีฬา 

โดยใช้ทกัษะการเล่นกีฬา การฝึกปฏิบติัทางพลศึกษา กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ผูเ้รียนเพื่อน าไปใชใ้นการเรียนการสอนและการปฏิบติัในชีวติประจ าวนั 

เพื่อให้ผูเ้รียนได้เห็นคุณค่าของการดูแลรักษาสุขภาพ สมรรถภาพ มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั 
สามารถออกก าลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัด และความสนใจ เพื่อน าไปใช้ออกก าลังกายใน
ชีวติประจ าวนั ปลูกฝังทศันคติและค่านิยมในการเล่นกีฬาอยา่งมีน ้าใจนกักีฬา 

 
รหัสตัวช้ีวดั 

พ ๓.๑  ม.๒/๑  ,  ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓   ,  ม.๒/๔   ,  ม.๒/๕  
รวม   ๕   ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ๒๓๑๐๒   พลศึกษา ๒                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓  ภาคเรียนที ่๑                                 เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง ( ๐.๕ หน่วยกติ ) 
 

  ศึกษา  เทคนิคและวธีิการเล่น   กีฬาไทยและกีฬาสากลท่ีเลือก   เช่น  กรีฑาประเภทลู่และลาน  
วอลเลยบ์อล   บาสเกตบอล   ดาบสองมือ   เทนนิส   ตะกร้อขา้มตาข่าย   ฟุตบอล   การน าหลกัการ   ความรู้ ทกัษะ
ในการเคล่ือนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  การเล่นกีฬาไปใชเ้ป็นระบบสร้างเสริมสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง  
การจดักิจกรรมนนัทนาการแก่ผูอ่ื้น 

โดยใช้ทกัษะการเล่นกีฬา การฝึกปฏิบติัทางพลศึกษา กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ผูเ้รียนเพื่อน าไปใชใ้นการเรียนการสอนและการปฏิบติัในชีวติประจ าวนั 

เพื่อให้ผูเ้รียนได้เห็นคุณค่าของการดูแลรักษาสุขภาพ สมรรถภาพ มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั 
สามารถออกก าลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัด และความสนใจ เพื่อน าไปใช้ออกก าลังกายใน
ชีวติประจ าวนั ปลูกฝังทศันคติและค่านิยมในการเล่นกีฬาอยา่งมีน ้าใจนกักีฬา 

 
      
รหัสตัวช้ีวดั 

พ ๓.๑  ม.๓/๑  ,  ม.๓/๒  ,  ม.๓/๓    
รวม   ๓   ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ๒๓๑๐๔   พลศึกษา ๔                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓  ภาคเรียนที ่๒                                 เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง ( ๐.๕ หน่วยกติ ) 
 

  ศึกษา     มารยาทในการเล่นและการดูกีฬาดว้ยความมีน ้าใจนกักีฬา     การออกก าลงักายและ 
การเล่นกีฬาประเภทบุคคล และประเภททีม  การน าประสบการณ์  แนวคิดจากการ   ออกก าลงักายและ
เล่นกีฬาไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติ   กฎ  กติกาและขอ้ตกลงในการเล่นกีฬาท่ีเลือกเล่น     
การประยกุตป์ระสบการณ์การปฏิบติัตาม  กฎ   กติกา  ขอ้ตกลงในการเล่นกีฬาไปใชพ้ฒันาคุณภาพชีวิต
ของตนในสังคม   วธีิการประยกุตใ์ชก้ลวธีิการรุกและการป้องกนัในการเล่นกีฬาไดต้ามสถานการณ์ของ
การเล่น   การพฒันาสุขภาพตนเองท่ีเกิดจากการออกก าลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจ า 

โดยใช้ทกัษะการเล่นกีฬา การฝึกปฏิบติัทางพลศึกษา กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ผูเ้รียนเพื่อน าไปใชใ้นการเรียนการสอนและการปฏิบติัในชีวติประจ าวนั 

เพื่อให้ผูเ้รียนได้เห็นคุณค่าของการดูแลรักษาสุขภาพ สมรรถภาพ มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั 
สามารถออกก าลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัด และความสนใจ เพื่อน าไปใช้ออกก าลังกายใน
ชีวติประจ าวนั ปลูกฝังทศันคติและค่านิยมในการเล่นกีฬาอยา่งมีน ้าใจนกักีฬา 

 
รหัสตัวช้ีวดั 

พ ๓.๑  ม.๓/๑  ,  ม.๓/๒  ,  ม.๓/๓  ,  ม.๓/๔  ,  ม.๓/๕  
รวม   ๕   ตัวช้ีวดั 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวดั 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
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รายวชิาสุขศึกษาและพละศึกษา  รหัสวชิา   พ  ๑๑๑๐๑ ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พ  ๑.๑  เขา้ใจธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพฒันาการของ
มนุษย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ  ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่า
ตนเองครอบครัวเพศศึกษาและ
มีทักษะและมีทักษะในการ
ด าเนินชีวติ 
 
 
 
 

 ๑ .    อ ธิบายลักษณะ   และ
หนา้ท่ีของอวยัวะภายนอก 
 
 
 
 
 
๒.อธิบายวิธีดูแลรักษาอวยัวะ
ภายใน 
 
 
 
 
๑.ระบุสมาชิกในครอบครัวและ
ความรักความผกูพนัของสมาชิก
ท่ีมีต่อกนั      
๒.บอก ส่ิ ง ท่ี ช่ื นชอบ   แล ะ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
 
 
๓.บอกลักษณะความแตกต่าง
ระหวา่งเพศชาย  และเพศหญิง 
 
 
 

* ลกัษณะ  และหนา้ท่ีของอวยัวะ
ภายนอกท่ีมีการเจริญเติบโตและ
พฒันาการไปตามวยั  

- ตา  หู  คอ  จมูก  ผม  มือ 
เทา้  เล็บ  ผวิหนงั  ฯลฯ 

-  อวยัวะในช่องปาก (ปาก 
        ล้ิน  ฟัน  เหงือก) 

*  การดูแลรักษาอวยัวะภายนอก 
          -   ตา หู คอ จมูก ปาก ล้ิน  ฟัน 
              ผม  มือ  เทา้  เล็บ  ผวิหนงั  ฯลฯ         
 -  อวยัวะในช่องปาก (ปาก  ล้ิน 
  ฟัน  เหงือก) 
 
* สมาชิกในครอบครัว 
 
 
*  ความรักความผกูพนัของสมาชิกใน
ครอบครัว    
* ส่ิงท่ีช่ืนชอบและความภาคภูมิใจใน
ตนเอง (จุดเด่น  จุดดอ้ยของตนเอง) 
* ลกัษณะความแตกต่างของเพศชาย  
เพศหญิง 

- ร่างกาย         
- อารมณ์          
- ลกัษณะนิสัย 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  พ ๓.๑  เข้าใจมีทกัษะในการ
เคล่ือนไหวกิจกรรมทางกาย   
การเล่นเกมกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ  ๓.๒ รักการออกก าลงักาย  
การเล่นเกมและการเล่นกีฬา  
ปฏิบติัเป็นประจ าอยา่ง
สม ่าเสมอมีวนิยัเคารพสิทธิ  กฎ
กติกา  มีน ้าใจนกักีฬา  มีจิต
วญิญาณในการแข่งขนัและช่ืน
ชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 
   ม ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทกัษะ
ในการสร้างสุขภาพการป้องกนั
โรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 
 

๑. เคล่ือนไหวร่างกายขณะอยู่
กบัท่ี  เคล่ือนท่ี  และใช้อุปกรณ์
ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
๒.เล่นเกมเบด็เตล็ดและเขา้ร่วม
กิจกรรมทางกายท่ีใช ้ การ
เคล่ือนไหวตามธรรมชาติ      
    
๑. ออกก าลังกาย  และเล่นเกม  
ตามค าแนะน าอยา่งสนุกสนาน 
๒. ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  
ขอ้ตกลงในการเล่นเกม  ตาม
ค าแนะน า   
                   
 
 
 ๑.ปฏิบติัตนตามหลกัสุขบญัญติั
แห่งชาติตามค าแนะน า                                
๒.บอกอาการเจ็บป่วยท่ี เ กิด
ข้ึนกบัตนเอง 
 
 
 
 
๓.ปฏิบติัตนตามค าแนะน าเม่ือมี
อาการเจบ็ป่วย 

* ธรรมชาติของการเคล่ือนไหวร่างกาย
ในชีวติประจ าวนั 
           -  แบบอยูก่บัท่ี  เช่น  นัง่  ยนื  กม้
เงย  เอียง  ซา้ย  ขวา  เคล่ือนไหวขอ้มือ  
ขอ้เทา้  แขน  ขา 
           -  แบบเคล่ือนท่ี  เช่น เดิน วิง่ 
กระโดด กล้ิงตวั 
          -  แบบใชอุ้ปกรณ์ประกอบ เช่น 
จบั โยน เตะ เคาะ 
* กิจกรรมทางกายท่ีใชใ้นการ
เคล่ือนไหวตามธรรมชาติ 
         -  เล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
 
*  การออกก าลังกาย   และ เ ล่น เกม
เบด็เตล็ด 
* กฎ  กติกา  ข้อตกลงในการเล่นเกม
เบด็เตล็ด  
 
 
 
 
* การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ   
* ลักษณะอาการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนกับ
ตนเอง 
-  ปวดศีรษะ               -  ตวัร้อน 
-  มีน ้ามูก                     -  ปวดทอ้ง 
-  ผืน่คนั (หนงัศีรษะ  ผวิหนงั) 
-  ฟกช ้า ฯลฯ 
* วิธีปฏิบติัตนเม่ือมีอาการเจ็บป่วยท่ีเกิด
ข้ึนกบัตนเอง  



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา 

47 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  ม ๕.๑  ป้องกันและหลีกเล่ียง
ปัจจัยเส่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อ
สุขภาพ  อุบติัเหตุการใช้ยาสาร
เสพติดและความรุนแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ระบุส่ิงท่ีท าให้เกิดอนัตรายท่ี
บา้น  โรงเรียน  และการป้องกนั 
 
 
 
๒.บอกสาเหตุและการป้องกัน
อนัตรายท่ีเกิดจากการเล่น 
 

 
 
๓.แสดงค าพูดหรือท่าทางขอ
ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นเม่ือเกิด
เหตุร้ายท่ีบา้นและโรงเรียน 

 
 
 

 

* ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดอนัตรายภายในบา้นและ
โรงเรียน  
*  การป้องกนัอนัตรายภายในบา้นและ
โรงเรียน    
 
* อนัตรายจากการเล่น 

-  สาเหตุท่ีท าให้เกิดอนัตรายจากการ
เล่น  

        -  การป้องกนัอนัตรายจากการเล่น 
 
* การขอความช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุร้ายท่ี
บา้นและโรงเรียน 
-  บุคคลท่ีควรขอความช่วยเหลือ 
-  ค  าพดูและท่าทางการขอความ
ช่วยเหลือ 
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รายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวชิา   พ  ๑๒๑๐๑ ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาพลศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พ  ๑.๑  เขา้ใจธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพฒันาการของ
มนุษย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ  ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่า
ตนเองครอบครัวเพศศึกษาและ
มีทักษะและมีทักษะในการ
ด าเนินชีวติ 

  ๑ .    อ ธิบายลักษณะ   และ
หนา้ท่ีของอวยัวะภายใน 
 
 
 
๒.อธิบายวิธีดูแลรักษาอวยัวะ
ภายใน 
 
 
 
๓.อธิบายธรรมชาติของชีวิต
มนุษย ์
 
๑.ระบุบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง
และสมาชิกในครอบครัว 
 
 
๒.บอกความส าคญัของเพื่อน 
 
๓.ระบุพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบั
เพศ 
 
๔.อธิบายความภาคภูมิใจใน
ความเป็นเพศหญิง  หรือเพศชาย 
 

 *  ลกัษณะ  และหนา้ท่ีของอวยัวะ
ภายในท่ีมีการเจริญเติบโตและ
พฒันาการไปตามวยั (สมอง  หวัใจ  
ตบั  ไต  ปอด   กระเพาะอาหาร  ส า
ไส้  ฯลฯ) 
 * การดูแลรักษาอวยัวะภายใน 

-   การระมดัระวงัการกระแทก 
      -   การออกก าลงักาย 
      -    การกินอาหาร 
 
 * ธรรมชาติของชีวิตมนุษยต์ั้งแต่เกิด
จนตาย 
 
 *  บทบาทหน้า ท่ีของสมาชิกใน
ครอบครัว 

  -   ตนเอง               -   พอ่  แม่ 
        -   พี่นอ้ง               -   ญาติ 
* ความส าคญัของเพื่อน  (เช่น  
พดูคุย  ปรึกษา  เล่น  ฯลฯ) 
* พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัเพศ 

-   ความเป็นสุภาพบุรุษ 
       -   ความเป็นสุภาพสตรี 
* ความภาคภูมิใจในเพศหญิง  หรือ
เพศชาย 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.  พ ๓.๑  เขา้ใจมีทกัษะในการ
เคล่ือนไหวกิจกรรมทางกาย   
การเล่นเกมกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ม.  พ  ๓.๒ รักการออกก าลงั
กาย  การเล่นเกมและการเล่น
กีฬา  ปฏิบติัเป็นประจ าอยา่ง
สม ่าเสมอมีวนิยัเคารพสิทธิ  กฎ
กติกา  มีน ้าใจนกักีฬา  มีจิต
วญิญาณในการแข่งขนัและช่ืน
ชมในสนทรียภาพของการกีฬา 
 
 
 
 
 

พ.  ม ๔.๑  เห็นคุณค่าและมี
ทกัษะในการสร้างสุขภาพการ
ป้องกนัโรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

๑ . ค วบ คุ มก า ร เ ค ล่ื อน ไหว
ร่างกายขณะอยู่กบัท่ี  เคล่ือนท่ี  
และใชอุ้ปกรณ์ประกอบ 
 
 
 
 
๒.เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเขา้ร่วม
กิจกรรมทางกายท่ีวิธีเล่น  อาศยั
การเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นทั้ งอยู่
กับท่ีเคล่ือนท่ีและใช้อุปกรณ์
ประกอบ  
๑.ออกก าลงักาย  และเล่นเกม  
ไดด้ว้ยตนเองอยา่งสนุกสนาน 
 
 
 
๒.ปฏิบติัตามกฎ  กติกาและ
ขอ้ตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 
๓.บอกลกัษณะของการมี
สุขภาพดี 
 
 
 
๑.เลือกอาหารท่ีมีประโยชน์ 
 
 ๒.ระบุของใชแ้ละของเล่นท่ีมี
ผลเสียต่อสุขภาพ 
๓.อธิบายอาการและวิธีป้องกนั
การเจ็บป่วย  การบาดเจ็บท่ีอาจ
เกิดข้ึน 

* ลกัษณะและวธีิการของการ
เคล่ือนไหวร่างกาย  แบบอยูก่บัท่ี  
เช่น  กระโดด  บิดตวั  ดึง  ผลกั  แบบ
เคล่ือนท่ี  เช่น กระโดดเขยง่  กา้วชิด
กา้ว  วิง่ตามทิศทางท่ีก าหนด  และ
แบบใชอุ้ปกรณ์ประกอบ  เช่น  คีบ  
ขวา้ง  ตี 
* การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  และเขา้ร่วม
กิจกรรมทางกายท่ีวธีิเล่นอาศยัการ
เคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ทั้งแบบอยูก่บัท่ี  
เคล่ือนท่ี  และใชอุ้ปกรณ์ประกอบ 
 
 * การออกก าลงักาย  และเล่นเกม
เบด็เตล็ด 
 *  ประโยชน์ของการออกก าลงักาย
และการเล่นเกม 
 
 * กฎ  กติกา  ขอ้ตกลงในการเล่นเกม
เป็นกลุ่ม 
*ลกัษณะของการมีสุขภาพดี 
       -   ร่างกายแขง็แรง 
       -   จิตใจ  ร่าเริง  แจ่มใส 
       -   มีความสุข 
       -   มีความปลอดภยั 
* อาหารท่ีมีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ 
* ของใชแ้ละของเล่นท่ีมีผลเสียต่อ
สุขภาพ 
* อาการและวธีิป้องกนัการเจ็บป่วย 
 -   ตาแดง  ทอ้งเสีย  ฯลฯ 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ. ๕  ม ๕.๑  ป้องกนัและหลีก
เลียงปัจจยัเส่ียงพฤติกรรมเส่ียง
ต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุการใช้ยา
สารเสพติดและความรุนแรง 

 
 
 
 
 
 

 
๔.ปฏิบัติตามค าแนะน า เ ม่ือ มี
อาการเจบ็ป่วยและบาดเจบ็ 
 
 
 
 
๑.ปฏิบติัตนในการป้องกนั
อุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนทางน ้า  และ
ทางบก 
 
   
๒.บอกช่ือยาสามัญประจ าบ้าน
และใชย้าตามค าแนะน า 
 
 
๓.ระบุโทษของสารเสพติด  สาร
อนัตรายใกลต้วัและวธีิการป้องกนั 
 
 
 
๔..ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และ
ป้ายเตือนของส่ิงของหรือสถานท่ี
ท่ีเป็นอนัตราย 
 
๕.อธิบายสาเหตุ  อนัตราย  วิธี
ป้องกนัภยัและแสดงการหนีไฟ 

*  อาก ารและวิ ธี ป้ องกันก าร
บาดเจบ็ 

-    ถูกของมีคม  แมลงสัตว์
กดัต่อย  หกลม้  ฯลฯ 

* วธีิปฏิบติัตนเม่ือเจบ็ป่วยและ
บาดเจบ็ 
* อุบติัเหตุทางน ้า  และทางบก 

-   สาเหตุของอุบติัเหตุทางน ้า
และทางบก 

         -   วธีิการป้องกนัอุบติัเหตุ
ทางน ้าและทางบก 
* ยาสามญัประจ าบา้น 

 -   ช่ือยาสามญัประจ าบา้น 
        -   การใชย้าตามความจ าเป็น
และลกัษณะอาการ 
* สารเสพติดและสารอนัตราย
ใกลต้วั 

  -   โทษของสารเสพติด  
และสารอนัตรายใกลต้วั 

         -   วธีิป้องกนั 
* สัญลักษณ์และป้ายเตือนของ
ส่ิงของหรือสถานท่ีท่ีเป็นอนัตราย 

-   ความหมายของสัญลกัษณ์
และป้ายเตือน 

* อคัคีภยั 
-    สาเหตุของการเกิดอคัคีภยั 

       -    อนัตรายซ่ึงไดรั้บจากการ
เกิดอคัคีภยั 
      -   การป้องกันอัคคีภัย  และ
การหนีไฟ 
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รายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวชิา   พ  ๑๓๑๐๑  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั / สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พ.  ๑.๑   การเจริญเติบโต
และพฒันาการของมนุษย ์

๑.  อธิบายลกัษณะและการ
เจริญเติบโตของร่างกายมนุษย ์

 ลกัษณะการเจริญเติบโตของร่างกาย
มนุษยท่ี์มีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล 

- ลกัษณะรูปร่าง 

- น ้าหนกั 

- ส่วนสูง 

๒.  เปรียบเทียบการเจริญเติบโต
ของตนเองกบัเกณฑม์าตรฐาน 

 เกณฑม์าตรฐานการเจริญเติบโต  ของ
เด็กไทย 

๓.  ระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโต 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต 

- อาหาร 

- การออกก าลงักาย 

- การพกัผอ่น 
พ.  ๑.๒    การเคล่ือนไหว  
การออกก าลงักาย  การ
เล่นเกม  กีฬาไทยและกีฬา
สากล 

๑.  ควบคุมการเคล่ือนไหว
ร่างกายขณะอยูก่บัท่ี  เคล่ือนท่ี
และใชอุ้ปกรณ์ประกอบอยา่งมี
ทิศทาง 

 การเคล่ือนไหวร่างกายแบบอยูก่บัท่ี  
เช่น  ยอ่ยดื  เขยง่  พบัตวั  เคล่ือนไหวล าตวั  
การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี เช่น  เดินต่อ
เทา้  เดินถอย-หลงั  กระโจน  และแบบใช้
อุปกรณ์ประกอบโดยมีการบงัคบัทิศทาง  
เช่น  ดีด  ขวา้ง  โยน  และรับ 

 วธีิการควบคุมการเคล่ือนไหวร่างกาย
แบบต่างๆ  อยา่งมีทิศทาง 

๒.  เคล่ือนไหวร่างกายท่ีใชท้กัษะ
การเคล่ือนไหวแบบบงัคบัทิศทาง
ในการเล่นเกมเบด็เตล็ด 
 
 
 
 

 

 กิจกรรมทางกายท่ีใชท้กัษะการ
เคล่ือนไหวแบบบงัคบัทิศทาง  ในการเล่น
เกมเบด็เตล็ด 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พ.  ๓.๒  รักการออกก าลงั
กาย  การเล่นเกมและการ
เล่นกีฬาปฏิบติัเป็นประจ า
อยา่งสม ่าเสมอ  มีวนิยั  
เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มี
น ้าใจนกักีฬา  มีจิต
วญิญาณในการแข่งขนั
และช่ืนชมในสุนทรียภาพ
ของการกีฬา 

๑.  เลือกออกก าลงักาย  
การละเล่นพื้นเมือง  และเล่นเกม
ท่ีเหมาะสมกบัจุดเด่น  จุดดอ้ย  
และขอ้จ ากดัของตนเอง 

 แนวทางการเลือกออกก าลงักาย  
การละเล่นพื้นเมืองและเล่นเกมท่ี
เหมาะสมกบัจุดเด่น  จุดดอ้ยและขอ้จ ากดั
ของแต่ละบุคคล 

๒.  ปฏิบติัตามกฎ  กติกาและ
ขอ้ตกลงของการออกก าลงักาย  
การเล่นเกม  การละเล่นพื้นเมือง
ไดด้ว้ยตนเอง 

 การออกก าลงักาย  เกม  และ
การละเล่นพื้นเมือง 

 กฎ  กติกาและขอ้ตกลงในการออก
ก าลงักาย  การเล่นเกม  และการละเล่น
พื้นเมือง 

พ  ๔.๑  เห็นคุณค่าและมี
ทกัษะในการสร้างเสริม
สุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  
การป้องกนัโรคและการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ 

๑.  อธิบายการติดต่อและวธีิการ
ป้องกนัการแพร่กระจายของโรค 

 การติดต่อและวธีิการป้องกนัการ
แพร่กระจายของโรค 

๒.  จ  าแนกอาหารหลกั  ๕  หมู่  อาหารหลกั  ๕  หมู่ 

๓.  เลือกกินอาหารท่ีหลากหลาย
ครบ  ๕  หมู่  ในสัดส่วนท่ี
เหมาะสม 

 การเลือกกินอาหารท่ีเหมาะสม 

- ความหลากหลายของชนิดอาหาร
ในแต่ละหมู่ 

-     สัดส่วนและปริมาณของอาหาร 
(ตามธงโภชนาการ) 

๔.  แสดงการแปรงฟันใหส้ะอาด
อยา่งถูกวธีิ 

 การแปรงฟันใหส้ะอาดอยา่งถูกวธีิ 
(ครอบคลุมบริเวณขอบเหงือกและคอฟัน) 

๕.  สร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายไดต้ามค าแนะน า 

 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพ 

- วธีิการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 

-        วธีิการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ  โดยการออกก าลงักาย  การ
พกัผอ่น  และกิจกรรมนนัทนาการ 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พ.  ๕.๑  ป้องกนัและ
หลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง  
พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ  
อุบติัเหตุ  การใชย้าสาร
เสพติด 

๑.  ปฏิบติัตนเพื่อความปลอดภยั
จากอุบติัเหตุในบา้น  โรงเรียน  
และการเดินทาง 

 วธีิปฏิบติัตนเพื่อความปลอดภยัจาก
อุบติัเหตุในบา้น  โรงเรียนและการเดินทาง 

๒.  แสดงวธีิขอความช่วยเหลือ
จากบุคคลและแหล่งต่างๆ  เม่ือ
เกิดเหตุร้ายหรืออุบติัเหตุ 

 การขอความช่วยเหลือจากบุคคลและ
แหล่งต่างๆ  เม่ือเกิดเหตุร้ายหรืออุบติัเหตุ 

๓.  แสดงวธีิปฐมพยาบาล  เม่ือ
บาดเจบ็จากการเล่น 

 การบาดเจบ็จากการเล่น 

- ลกัษณะของการบาดเจบ็ 

- วธีิปฐมพยาบาล (บาดเจบ็  ห้าม
เลือด ฯลฯ) 
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รายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา     รหัสวชิา พ ๑๔๑๐๑  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที ่ ๑     
การเจริญเติบโตและ
พฒันาการของมนุษย ์

มาตรฐาน พ ๑.๑   
เขา้ใจ 

ธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและ
พฒันาการของมนุษย ์

๑.  อธิบายการเจริญเติบโตและ
พฒันาการของร่างกายและจิตใจตาม
วยั 
๒. อธิบายความส าคญัของกลา้มเน้ือ 
กระดูกและขอ้ท่ีมีผลต่อสุขภาพ การ
เจริญเติบโตและพฒันาการ 
๓. อธิบายวธีิดูแลกลา้มเน้ือ กระดูก
และขอ้ ใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การเจริญเติบโตและพฒันาการของร่างกาย
และจิตใจ ตามวยั(ในช่วงอายุ ๙ - ๑๒  ปี) 

 ความส าคญัของกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ท่ี
มีต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพฒันาการ 

 วธีิดูแลรักษากลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ให้
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

สาระที ่ ๒  ชีวิตและ
ครอบครัว 

มาตรฐาน พ ๒.๑  
เขา้ใจและเห็นคุณค่า
ตนเอง ครอบครัว 
เพศศึกษา และมี
ทกัษะในการด าเนิน
ชีวติ 

๑. อธิบายคุณลกัษณะของความเป็น
เพือ่นและสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
๒. แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบั
เพศของตนตามวฒันธรรมไทย 
๓. ยกตวัอยา่งวธีิการปฏิเสธการ
กระท าท่ีเป็นอนัตรายและไม่
เหมาะสมในเร่ืองเพศ 

 คุณลกัษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิก
ท่ีดีของครอบครัว 

 พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัเพศของตนตาม
วฒันธรรมไทย 

 วธีิการปฏิเสธการกระท าท่ีเป็นอนัตรายและ
ไม่เหมาะสมในเร่ืองเพศ 

 

สาระที ่ ๓    การ
เคล่ือนไหว การออก
ก าลงักาย การเล่นเกม 
กีฬาไทยและกีฬา
สากล 

มาตรฐาน พ ๓.๑  
เขา้ใจมีทกัษะในการ
เคล่ือนไหวกิจกรรม 
ทางกาย การเล่น เกม 
และกีฬา 
 

๑. ควบคุมตนเองเม่ือใชท้กัษะการ
เคล่ือนไหวในลกัษณะผสมผสานได้
ทั้งแบบอยูก่บัท่ี เคล่ือนท่ี และใช้
อุปกรณ์ประกอบ 

 
 
๒. ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบ
จงัหวะ 
๓. เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบ
ผลดั 

 

 การเคล่ือนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้ง
แบบอยูก่บัท่ี เช่น กระโดดหมุนตวั กระโดด
เหยยีดตวั แบบเคล่ือนท่ี เช่น ซิกแซ็ก วิง่
เปล่ียนทิศทาง ควบมา้ และแบบใชอุ้ปกรณ์
ประกอบ เช่น บอล เชือก 

 กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจงัหวะ 
 เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลดั 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที ่๓ 
พ  ๓.๒   รักการออก
ก าลงักาย  การเล่นเกม 
การเล่นกีฬา ปฏิบติั
เป็นประจ าอยา่ง
สม ่าเสมอ มีวนิยั 
เคารพสิทธิ กฎ กติกา 
มีน ้าใจนกักีฬา มีจิต
วญิญาณในการ
แข่งขนัและช่ืนชมใน
สุนทรีภาพของการ
กีฬา 

1. เล่นกีฬาพื้นบา้นไดอ้ยา่งนอ้ย  ๑  
ชนิด 
 

๒. ออกก าลงักาย เล่นเกม และกีฬาท่ี
ตนเองชอบและมีความสามารถในการ
วเิคราะห์ผลพฒันาการของตนเองตาม
ตวัอยา่งและแบบปฏิบติัของผูอ่ื้น 
 
 
 
 
 

๓. ปฏิบติัตามกฎ  กติกาการเล่นกีฬา 
        พื้นฐาน ตามชนิดกีฬาท่ีเล่น 

 กีฬาพื้นฐาน เช่น  แชร์บอล แฮนดบ์อล 
ห่วงขา้มตาข่าย 

 
 การออกก าลงักาย เล่นเกม ตามความชอบ

ของตนเองและเล่นกีฬาพื้นฐานร่วมกบั
ผูอ่ื้น 

 การวเิคราะห์ผลพฒันาการของตนเองใน
การออกก าลงักาย เล่นเกมและเล่นกีฬา 
ตามตวัอยา่งและแบบปฏิบติัของผูอ่ื้น 

 คุณค่าของการออกก าลงักาย เล่นเกมและ
เล่นกีฬา  ท่ีมีต่อสุขภาพ 

 การปฏิบติัตามกฎ กติกา การเล่นกีฬา
พื้นฐาน ตามชนิดกีฬาท่ีเล่น 

สาระที ่ ๔     การ
สร้างเสริมสุขภาพ
สมรรถภาพ และการ
ป้องกนัโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑  
เห็นคุณค่าและมี
ทกัษะในการสร้าง
เสริมสุขภาพ  การ
ด ารงสุขภาพการ
ป้องกนัโรคและการ
สร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ 

1. อธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบั
สุขภาพ 

 
 
๒.   อธิบายสภาวะอารมณ์ วาม
รู้สึก      
ท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
๓.    วเิคราะห์ขอ้มูลบนฉลากอาหาร
และผลิตภณัฑสุ์ขภาพเพื่อการเลือก
บริโภค 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบั
สุขภาพ 

 การจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและเอ้ือ
ต่อสุขภาพ 

 
 สภาวะอารมณ์และความรู้สึก เช่น โกรธ 

หงุดหงิด เครียด เกลียด เสียใจ เศร้าใจ วติก 
กงัวล กลวั กา้วร้าว อิจฉา ริษยา เบ่ือหน่าย 
ทอ้แท ้ดีใจ ชอบใจ รัก ช่ืนชม สนุก สุข
สบาย 

 ผลท่ีมีต่อสุขภาพ 
ทางบวก  : สดช่ืน ยิม้แยม้ แจ่มใส ร่าเริง ฯลฯ 
ทางลบ  : ปวดศีรษะ ปวดทอ้ง เบ่ืออาหาร 
อ่อนเพลีย ฯลฯ 
 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลบนฉลากอาหารและ

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระท่ี  ๔         ๔.    ทดสอบและปรับปรุง

สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย 

 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตาม 
        ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

สาระที ่ ๕   ความ
ปลอดภยัในชีวติ 

มาตรฐาน พ ๕.๑  
ป้องกนัและหลีกเล่ียง
ปัจจยัเส่ียงพฤติกรรม
เส่ียงต่อสุขภาพ
อุบติัเหตุ การใชย้า
สารเสพติดและความ
รุนแรง 

1. อธิบายความส าคญัของการใช้
ยาและใชย้าอยา่งถูกวธีิ 

๒.     แสดงวธีิปฐมพยาบาลเม่ือ
ไดรั้บอนัตรายจาการใชย้าผดิ 
สารเคมี แมลงสัตวก์ดัต่อย และ
การบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา 
 

        ๓.     วเิคราะห์ผลเสียของการสูบ
บุหร่ีและการด่ืมสุรา ท่ีมีต่อสุขภาพ
และการป้องกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความส าคญัของการใชย้า 
 หลกัการใชย้า 
 วธีิปฐมพยาบาล 

- การใชย้าผดิ 
- สารเคมี 
- แมลงสัตวก์ดัต่อย 
- การบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา 

 ผลเสียของการสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา และ
การป้องกนั 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
พ  ๑.๑    
เขา้ใจ
ธรรมชาติ  การ
เจริญเติบโต
และพฒันาการ
ของมนุษย ์

๑.  อธิบายความส าคญัของระบบยอ่ย
อาหาร  และระบบขบัถ่ายท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ การเจริญเติบโต  และพฒันาการ 

 ความส าคญัของระบบยอ่ยอาหารและ
ระบบขบัถ่ายท่ีมีผลต่อสุขภาพ  การ
เจริญเติบโตและพฒันาการ 

๒.  อธิบายวธีิดูแลระบบยอ่ยอาหารและ
ระบบขบัถ่ายใหท้  างานตามปกติ 

 วธีิดูแลระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่าย
ใหท้ างานตามปกติ 

พ  ๒.๑   
 เขา้ใจและเห็น
คุณค่าตนเอง  
ครอบครัว  
เพศศึกษา  
และมีทกัษะ
ในการด าเนิน
ชีวติ 

๑.  อธิบายการเปล่ียนแปลงทางเพศและ
ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 การเปล่ียนแปลงทางเพศ  การดูแลตนเอง 

 การวางตวัท่ีเหมาะสมกบัเพศตาม
วฒันธรรมไทย 

๒.  อธิบายความส าคญัของการมี
ครอบครัวท่ีอบอุ่นตามวฒันธรรมไทย 

 ลกัษณะของครอบครัวท่ีอบอุ่นตามวฒัน 

ธรรมไทย (ครอบครัวขยาย  การนบัถือญาติ) 

๓.  ระบุพฤติกรรมท่ีพึงประสงคแ์ละไม่
พึงประสงคใ์นการแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 

 พฤติกรรมท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงค์
ในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในครอบครัว 

พ  ๓.๑   
 เขา้ใจมีทกัษะ 
ในการ
เคล่ือนไหว
กิจกรรมทาง
กาย  การเล่น
เกม  และกีฬา 
 

๑.  จดัรูปแบบการเคล่ือนไหวแบบ
ผสมผสานและควบคุมตนเองเม่ือใช้
ทกัษะการเคล่ือนไหวตามแบบท่ีก าหนด 

 

 การจดัรูปแบบการเคล่ือนไหวร่างกายแบบ
ผสมผสานและการปฏิบติักิจกรรมทางกายทั้ง
แบบอยูก่บัท่ี  เคล่ือนท่ี  และใชอุ้ปกรณ์
ประกอบตามแบบท่ีก าหนด  เช่น  การฝึกกาย
บริหาร  ยืดหยุน่ขั้นพื้นฐาน  เป็นตน้ 

๒.  เล่นเกมน าไปสู่กีฬาท่ีเลือกและ
กิจกรรมการเคล่ือนไหวแบบผลดั 

 เกมน าไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลดัท่ีมี
การตี  เข่ีย  รับ – ส่งส่ิงของ  ขวา้ง  และวิง่ 

๓.  ควบคุมการเคล่ือนไหวในเร่ืองการรับ
แรง  การใชแ้รงและความสมดุล 

 การเคล่ือนไหวในเร่ืองการรับแรง  การใช้
แรงและความสมดุล 

๔.  แสดงทกัษะกลไกในการปฏิบติั
กิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา 

 ทกัษะกลไกท่ีส่งผลต่อการปฏิบติักิจกรรม
ทางกายและเล่นกีฬา 

๕.  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภท
บุคคลและประเภททีมไดอ้ยา่งละ  ๑ ชนิด 

การเล่นกีฬาไทย  เช่น  ตะกร้อวง  วิง่ชกัธง  และ
กีฬาสากล  เช่น  กรีฑาประเภทลู่  วา่ยน ้า
แบดมินตนั เปตอง  ฟุตบอล  เทเบิลเทนนิส   
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๖.  อธิบายหลกัการและเขา้ร่วมกิจกรรม

นนัทนาการ  อยา่งนอ้ย  ๑  กิจกรรม 
 หลกัการและกิจกรรมนนัทนาการ 

พ  ๓.๒   รักการ
ออกก าลงักาย  
การเล่นเกมและ
การเล่นกีฬาปฏิบติั
ตนเป็นประจ า
อยา่งสม ่าเสมอ  มี
วนิยั  เคารพสิทธิ
กฎกติกา  มีน ้าใจ
นกักีฬา  มีจิต
วญิญาณ  ในการ
แข่งขนัและช่ืนชม
ในสุนทรียภาพ
ของการกีฬา 

๑.  ออกก าลงักายอยา่งมีรูปแบบเล่น
เกมท่ีใชท้กัษะการคิดและตดัสินใจ 

 หลกัการและรูปแบบการออกก าลงักาย 

 การออกก าลงักาย  และการเล่นเกม  เช่น  
เกมเบด็เตล็ด  เกมเลียนแบบ  เกมน า  และ
การละเล่นพื้นเมือง 

๒.  เล่นกีฬาท่ีตนเองชอบอยา่ง
สม ่าเสมอ  โดยสร้างทางเลือกในวธีิ
ปฏิบติัของตนเองอยา่งหลากหลาย
และมีน ้าใจนกักีฬา 

 การเล่นกีฬาไทย  และกีฬาสากล
ประเภทบุคคลและทีมท่ีเหมาะสมกบัวยั
อยา่งสม ่าเสมอ 

 การสร้างทางเลือกในวธีิปฏิบติัในการ
เล่นกีฬาอยา่งหลากหลายและมีน ้าใจนกักีฬา 

๓.  ปฏิบติัตามกฎกติกา  การเล่นเกม  
กีฬาไทยและกีฬาสากล  ตามชนิดกีฬา
ท่ีเล่น 

 กฎ  กติกาในการเล่นเกม  กีฬาไทยและ
กีฬาสากลตามชนิดกีฬาท่ีเล่น 

 วธีิการรุกและวธีิป้องกนัในการเล่นกีฬา
ไทยและกีฬาสากลท่ีเล่น 

๔.  ปฏิบติัตนตามสิทธิของตนเองไม่
ละเมิดสิทธิผูอ่ื้นและยอมรับในความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลในการเล่นเกม  
และกีฬาไทย  กีฬาสากล 

 สิทธิของตนเองและผูอ่ื้นในการเล่นเกม
และกีฬา 

 ความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการเล่น
เกมและกีฬา 

พ  ๔.๑  เห็นคุณค่า
และมีทกัษะใน
การสร้างเสริม
สุขภาพการด ารง
สุขภาพ  การ
ป้องกนัโรคและ
การสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ 

๑.  แสดงพฤติกรรมท่ีเห็นความส าคญั
ของการปฏิบติัตนตามสุขบญัญติั
แห่งชาติ 

 ความส าคญัของการปฏิบติัตนตามสุข
บญัญติัแห่งชาติ 

๒.  คน้หาขอ้มูลข่าวสารเพื่อใชส้ร้าง
เสริมสุขภาพ 

แหล่งและวธีิคน้หาขอ้มูลข่าวสารทาง
สุขภาพ 

การใชข้อ้มูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพ 
๓.  วเิคราะห์ส่ือโฆษณาในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารและ
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพอยา่งมีเหตุผล 

 การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารและ
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ (อาหาร  เคร่ืองส าอาง  
ผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพในช่องปาก  ฯลฯ) 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๔.  ปฏิบติัตนในการป้องกนัโรคท่ี

พบบ่อยในชีวติประจ าวนั 

 การปฏิบติัตนในการป้องกนัโรคท่ีพบ
บ่อยในชีวติประจ าวนั 

- ไขห้วดั 

- ไขเ้ลือดออก 

- โรคผิวหนงั 

- ฟันผแุละโรคปริทนัต ์ฯลฯ 

๕.  ทดสอบและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตาม
ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

พ  ๕.๑  ป้องกนั
และหลีกเล่ียงปัจจยั
เส่ียงพฤติกรรม
เส่ียงต่อสุขภาพ
อุบติัเหตุ  การใชย้า
สารเสพติดและ
ความรุนแรง 

๑.  วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การใชส้ารเสพติด 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชส้ารเสพติด 
(สุรา  บุหร่ี  ยาบา้  สารระเหย  ฯลฯ) 
- ครอบครัว  สังคม  เพื่อน 

- ค่านิยม  ความเช่ือ 

- ปัญหาสุขภาพ 

- ส่ือ  ฯลฯ 
๒.  วเิคราะห์ผลกระทบของการใช้
ยาและสารเสพติด  ท่ีมีผลต่อร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา 

 ผลกระทบของการใชย้าและสารเสพติด  
ท่ีมีต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา 

๓.  ปฏิบติัตนเพื่อความปลอดภยั
จากการใชย้าและหลีกเล่ียงสารเสพ
ติด 

 การปฏิบติัตนเพื่อปลอดภยัจากการใช้
ยา 

 การหลีกเล่ียงสารเสพติด 
๔.  วเิคราะห์อิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ 

 อิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อพฤติกรรม
สุขภาพ (อินเทอร์เน็ต  เกม  ฯลฯ) 

๕.  ปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัอนัตราย
จากการเล่นกีฬา 

 การปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัอนัตรายจาก
การเล่นกีฬา 
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รายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา     รหัสวชิา พ ๑๖๑๐๑  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที ่ ๑    การ
เจริญเติบโตและ
พฒันาการของมนุษย ์

มาตรฐาน พ ๑.๑   
เขา้ใจธรรมชาติของ
การเจริญเติบโตและ
พฒันาการของมนุษย ์

๑.   อธิบายความส าคญัของระบบ
สืบพนัธ์ุ ระบบไหลเวยีนและระบบ
หายใจ ท่ีมีผลต่อสุขภาพ การ
เจริญเติบโตและพฒันาการ 

๒.   อธิบายวธีิการดูแลรักษาระบบ
สืบพนัธ์ุ ระบบไหลเวยีนโลหิต และ
ระบบหายใจใหท้ างานตามปกติ 

 ความส าคญัของระบบสืบพนัธ์ุระบบ
ไหลเวยีนโลหิต และระบบหายใจท่ีมี
ผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและ
พฒันาการ 

 วธีิการดูแลรักษาระบบสืบพนัธ์ุ ระบบ
ไหลเวยีนโลหิตและระบบหายใจให้
ท างานตามปกติ 

สาระที ่ ๒  ชีวิตและ
ครอบครัว 

มาตรฐาน พ ๒.๑  
เขา้ใจและเห็นคุณค่า
ตนเอง ครอบครัว 
เพศศึกษา และมี
ทกัษะในการด าเนิน
ชีวติ 

๑.   อธิบายความส าคญัของการสร้าง
และรักษาสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.   วเิคราะห์พฤติกรรมเส่ียงท่ีอาจ
น าไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์ การติดเช้ือ
เอดส์ และการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 

 ความส าคญัของการสร้างและรักษา
สัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 

 ปัจจยัท่ีช่วยใหก้ารท างานกลุ่มประสบ
ความส าเร็จ 

  -    ความสามารถส่วนบุคคล 

  -   บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่ม 

  -    การยอมรับความคิดเห็นและความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 

  -   ความรับผิดชอบ 

 พฤติกรรมเส่ียงท่ีน าไปสู่การมี
เพศสัมพนัธ์  การติดเช้ือเอดส์ และ
การตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 

สาระที ่ ๓  การเคล่ือน 

ไหว การออกก าลงักาย 
การเล่นเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ ๓.๑  
เขา้ใจมีทกัษะในการ
เคล่ือนไหวกิจกรรม 
ทางกาย การเล่น เกม 
และกีฬา 

๑.   แสดงทกัษะการเคล่ือนไหว
ร่วมกบัผูอ่ื้นในลกัษณะแบบผลดัและ
แบบผสมผสานไดต้ามล าดบัทั้งแบบ
อยูก่บัท่ีเคล่ือนท่ี และใชอุ้ปกรณ์
ประกอบและการเคล่ือนไหวประกอบ
เพลง 
 
 

 

 การเคล่ือนไหวร่วมกบัผูอ่ื้นแบบผลดั
ในลกัษณะผสมผสานในการร่วม
กิจกรรมทางกาย เช่น กิจกรรมแบบ
ผลดั กายบริหารประกอบเพลง 
ยดืหยุน่ขั้นพื้นฐานท่ีใชท้่าต่อเน่ือง 
และการต่อตวัท่าง่ายๆ 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที ่๓   การ
เคล่ือนไหวการออก
ก าลงักาย การเล่นเกม 
และการเล่นกีฬา 
ปฏิบติัเป็นประจ าอยา่ง
สม ่าเสมอ มีวนิยัเคารพ
สิทธิ กฎ กติกา มีน ้าใจ 
นกักีฬา มีจิตวญิญาณ
ในการแข่งขนั และช่ืน
ชมในสุนทรียภาพของ
การกีฬา 

๒.   จ  าแนกหลกัการเคล่ือนไหวในเร่ือง
การรับแรง การใชแ้รง และความสมดุล
ในการเคล่ือนไหวร่างกายในการเล่น
เกม เล่นกีฬา และน าผลมาปรับปรุง
เพิ่มพนูวธีิปฏิบติัของตนและผูอ่ื้น 
๓.   เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภท
บุคคลและประเภททีมไดอ้ยา่งละ ๑  
ชนิด 
๔.   ใชท้กัษะกลไก เพื่อปรับปรุง 
เพิ่มพนูความสามารถของตนและผูอ่ื้น
ในการเล่นกีฬา 
๕.   ร่วมกิจกรรมนนัทนาการอยา่ง
นอ้ย ๑ กิจกรรม แลว้น าความรู้และ
หลกัการท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นฐานการศึกษา
หาความรู้เร่ืองอ่ืนๆ 
 
๑.   อธิบายประโยชน์และหลกัการ
ออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ
ทางกายและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ 
๒.  เล่นเกมท่ีใชท้กัษะการวางแผน
และสามารถเพิ่มพนูทกัษะการออก
ก าลงักายและเคล่ือนไหวอยา่งเป็น
ระบบ 
๓.   เล่นกีฬาท่ีตนเองช่ืนชอบและ
สามารถประเมินทกัษะการเล่นของ
ตนเป็นประจ า 
๔.   ปฏิบติัตามกฎ กติกา ตามชนิด
กีฬาท่ีเล่น โดยค านึงถึงความปลอดภยั
ของตนเองและผูอ่ื้น 
๕.   จ  าแนกกลวธีิการรุก การป้องกนั
และน าไปใชใ้นการเล่นกีฬา 

 การเคล่ือนไหวในเร่ืองการรับแรงการใช้
แรงและความสมดุลกบัการพฒันา ทกัษะ
การเคล่ือนไหวในการเล่นเกมและกีฬา 
 
การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภท
บุคคลและประเภททีม เช่น กรีฑาประเภท
ลู่และลาน เปตอง วา่ยน ้า  
        เทเบิลเทนนิส วอลเลยบ์อล ฟุตบอล  
        ตระกร้อวง 
 การใชข้อ้มูลดา้นทกัษะกลไกเพื่อ
ปรับปรุงและเพิ่มพนูความสามารถในการ
ปฏิบติักิจกรรมทางกาย และการเล่นกีฬา 
 การน าความรู้และหลกัการของกิจกรรม
นนัทนาการไปใชเ้ป็นฐานประโยชน์และ
หลกัการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 
สมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริม
บุคลิกภาพ 
 การเล่นเกมท่ีใชท้กัษะการวางแผน 
 การเพิ่มพนูทกัษะการออกก าลงักายและ
การเคล่ือนไหวอยา่งเป็นระบบ 
 การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและประเภท
ทีมท่ีช่ืนชอบ 
 การประเมินทกัษะการเล่นกีฬาของตน 
 กฎ กติกาในการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล 
ตามชนิดกีฬาท่ีเล่น 
 กลวธีิการรุก การป้องกนัในการเล่นกีฬา
การศึกษาหาความรู้ 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที ่ ๔     การ
สร้างเสริมสุขภาพ
สมรรถภาพ และการ
ป้องกนัโรค 

มาตรฐาน พ ๔.๑  
เห็นคุณค่าและมี
ทกัษะในการสร้าง
เสริมสุขภาพ  การ
ด ารงสุขภาพการ
ป้องกนัโรคและการ
สร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ 

๑.   แสดงพฤติกรรมในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ 
 
 
 
 

๒.    วเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ระบาดของโรคและเสนอแนวทางการ
ป้องกนัโรคติดต่อส าคญัท่ีพบใน
ประเทศไทย 

๓.   แสดงพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึง
ความรับผดิชอบต่อสุขภาพของ
ส่วนรวม 

๔.   สร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพกายเพื่อสุขภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผล
ต่อสุขภาพ 

 ปัญหาของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ 

 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสุขภาพ 

 โรคติดต่อส าคญัท่ีระบาดในปัจจุบนั 

 ผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของ
โรค 

 การป้องกนัการระบาดของโรค 

 พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ
รับผดิชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม 

 วธีิทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 การสร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

สาระที ่ ๕   ความ
ปลอดภยัในชีวติ 

มาตรฐาน พ ๕.๑  
ป้องกนัและหลีกเล่ียง
ปัจจยัเส่ียงพฤติกรรม
เส่ียงต่อสุขภาพ
อุบติัเหตุ การใชย้า
สารเสพติดและความ
รุนแรง 

๑.   วเิคราะห์ผลกระทบจากจากความ
รุนแรงจากภยัธรรมชาติท่ีมีต่อร่างกาย 
จิตใจและสังคม 
 
 

๒.   ระบุปฏิบติัตน เพื่อความปลอดภยั
จากธรรมชาติ 

๓.   วเิคราะห์สาเหตุของการติดสาร
เสพติด และชกัชวนใหผู้อ่ื้นหลีกเล่ียง
สารเสพติด 

 ภยัธรรมชาติ 

-   ลกัษณะของภยัธรรมชาติ 

-   ผลกระทบจากความรุนแรงของ
ภยัธรรมชาติท่ีมีต่อร่างกาย จิตใจ 
และสังคม 

 การปฏิบติัตนเพื่อความปลอดภยั
จากภยัธรรมชาติ 

 สาเหตุของการติดสารเสพติด 

 ทกัษะการส่ือสารใหผู้อ่ื้นหลีกเล่ียง
สารเสพติด 
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                                                      รายวชิา  สุขศึกษา ๑ 
รหัสวชิา พ ๒๑๑๐๑  ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
มาตรฐาน พ.๑.๑ 
เขา้ใจธรรมชาติของ
การเจริญเติบโตและ
พฒันาการของมนุษย ์

1. อธิบายความส าคญัของระบบ
ประสาท และระบบต่อมไร้ท่อท่ีมี
ผลต่อสุขภาพ การเจริญ เติบโตและ
พฒันาการของวยัรุ่น 

2. อธิบายวธีิดูแลรักษาระบบประสาท
และระบบต่อมไร้ท่อใหท้  างาน
ตามปกติ 

3. วเิคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทาง
ร่างกายของตนเองกบัเกณฑ์
มาตรฐาน 

4. แสวงหาแนวทางในการพฒันา
ตนเองใหเ้จริญเติบโตสมวยั 

 ความส าคญัของระบบประสาท
และระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อ
สุขภาพการเจริญเติบโต และ 
พฒันาการของวยัรุ่น 

 วธีิดูแล รักษาระบบประสาท
และระบบต่อมไร้ท่อใหท้  างาน
ตามปกติ 

 การวเิคราะห์ภาวะการ
เจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 แนวทางในการพฒันาตนเองให้
เจริญเติบโตสมวยั 

มาตรฐาน พ.๒.๑ 
เขา้ใจและเห็นคุณค่า
ตนเองครอบครัว
เพศศึกษาและมีทกัษะ
ในการด าเนินชีวิต 

๑.   อธิบายวธีิการปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงทางร่างกายจิตใจอารมณ์ 
และพฒันาการทางเพศอยา่งเหมาะสม 

 การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย 
จิตใจอารมณ์และ พฒันาการ
ทางเพศ 

- ลกัษณะการเปล่ียนแปลงทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ 
พฒันาการทางเพศ 

- การยอมรับและปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพฒันาการทางเพศ 

- การเบ่ียงเบนทางเพศ 
๒.แสดงทกัษะการปฏิเสธเพือ่ป้องกนั
ตนเองจากการถูกล่วงละเมิดของเพศ 

-      ทกัษะปฏิเสธเพื่อป้องกนัการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
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รายวชิา   สุขศึกษา  ๒ 
รหัสวชิา พ ๒๑๑๐๒  ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่ ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
มาตรฐาน พ ๔.๑ 
เห็นคุณค่าและมี
ทกัษะในการสร้าง
เสริม สุขภาพ การ
ด ารงสุขภาพการ
ป้องกนัโรคและการ
สร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ 
 
 

๑. เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยั 
๒. วเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะ
โภชนาการท่ีมีผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ 
๓. ควบคุมน ้าหนกัของตนเองให้
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
 
 
๔. สร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบ 

 หลกัการเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยั 
 ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการ 

- ภาวะการขาดสารอาหาร 
- ภาวะโภชนาการเดิน 

 เกณฑม์าตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย 
 วธีิการควบคุมน ้าหนกัของตนเองให้อยูใ่น

เกณฑม์าตรฐาน 
 วธีิขาดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 วธีิสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทาง

กายตามผลการทดสอบ 

มาตรฐาน พ ๕.๑
ป้องกนัและ
หลีกเล่ียงปัจจยั
เส่ียงพฤติกรรม
เส่ียงต่อสุขภาพ
อุบติัเหตุ  การใช้
ยา สารเสพติด
และความรุนแรง 
 

๑. แสดงวธีิปฐมพยาบาล และ
เคล่ือนยา้ยผูป่้วยอยา่งปลอดภยั 
๒. อธิบายลกัษณะอาการของผูติ้ด
สารเสพติดและการป้องกนัการติด
สารเสพติด 
๓. อธิบายความสัมพนัธ์ของการ
ใชส้ารเสพติดกบัการเกิดโรค และ
อุบติัเหตุ 
 
 
๔. แสดงวธีิการชกัชวนผูอ่ื้นใหล้ด 
ละ เลิกสารเสพติดโดยใชท้กัษะ
ต่างๆ 
 

 การปฐมพยาบาลและเคล่ือนยา้ยผูป่้วยอยา่ง
ปลอดภยั 

- เป็นลม         -   บาดแผล 
- ไฟไหม ้       -   กระดูกหกั 
- น ้าร้อนลวก   ฯลฯ 

 ลกัษณะของผูติ้ดสารเสพติด 
 อาการของผูติ้ดสารเสพติด 
 การป้องกนัการติดสารเสพติด 
 ความสัมพนัธ์ของการใชส้าระเสพติดกบัการ

เกิดโรคและอุบติัเหตุ 
 ทกัษะท่ีใชใ้นการชกัชวนผูอ่ื้นใหล้ด ละ เลิก

สารเสพติด 
- ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
- ทกัษะการส่ือสาร 
- ทกัษะการตดัสินใจ 
- ทกัษะการแกปั้ญหา         ฯลฯ 
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รายวชิา   สุขศึกษา  ๓ 
รหัสวชิา พ ๒๒๑๐๑ ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่ ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
มาตรฐาน พ ๑.๑ 
เขา้ใจธรรมชาติของ
การเจริญเติบโต
และพฒันาการของ
มนุษย ์
 
 
 
 
 
มาตรฐาน พ ๒.๑   
เขา้ใจและเห็น
คุณค่าตนเอง
ครอบครัวเพศศึกษา
และมีทกัษะในการ
ด าเนินชีวติ 
 

๑. อธิบายการเปล่ียนแปลงดา้น
ร่างกายจิตใจ  อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาในวยัรุ่น 
๒.ระบุปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโตและพฒันาการ
ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาในวยัรุ่น 
 
 
 
๑.วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
เจตคติในเร่ืองเพศ 
 
 
 
 
๒.วเิคราะห์ปัญหาและผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์ในวยั
เรียน 
๓.อธิบายวธีิป้องกนัตนเองและ
หลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์เอดส์และการ
ตั้งครรภโ์ดยไม่พึงประสงค ์
๔.อธิบายความส าคญัของความ
เสมอภาคทางเพศและวางตวัได้
อยา่งเหมาะสม 
 

 การเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย  จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวยัรุ่น 

 
 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต

และพฒันาการดา้น ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 

- พนัธุกรรม 
- ส่ิงแวดลอ้ม 
- การอบรมเล้ียงดู 

 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเร่ืองเพศ 

- ครอบครัว 
- วฒันธรรม 
- เพื่อน 
- ส่ือ 

 
 ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมี

เพศสัมพนัธ์ในวยัเรียน 
 โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
 โรคเอดส์ 
 การตั้งครรภโ์ดยไม่พึงประสงค ์
 
 ความส าคญัของความ เสมอภาคทางเพศ 
 การวางตวัต่อเพศตรงขา้ม 
 ปัญหาทางเพศ 
 แนวทางการแกไ้ขปัญหาทางเพศ 
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รายวชิา   สุขศึกษา  ๔ 
รหัสวชิา พ ๒๒๑๐๒ ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่ ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
มาตรฐาน พ ๔.๑ 
เห็นคุณและมีทกัษะ
ในการสร้างเสริม
สุขภาพ การด ารง
สุขภาพการป้องกนั
โรคและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน พ ๕.๑   
ป้องกนัและ
หลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง
พฤติกรรมเส่ียงต่อ
สุขภาพอุบติัเหตุ 
การใชย้า สารเสพ
ติดและความรุนแรง 
 

 ๑.เลือกใชบ้ริการทางสุขภาพ
อยา่งมีเหตุผล 
 ๒.วเิคราะห์ผลของการใช้
เทคโนโลยท่ีีมีต่อสุขภาพ 
 ๓.วเิคราะห์ความเจริญกา้วหนา้
ทางการแพทยท่ี์มีผลต่อสุขภาพ 
 ๔.วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ภาวะสมดุลระหวา่งสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 
 ๕.อธิบายลกัษณะอาการเบ้ืองตน้
ของผูมี้ปัญหาสุขภาพจิต 
 ๖.เสนอแนะวธีิปฏิบติัตนเพื่อ
จดัการกบัอารมณ์และความเครียด 
 ๗.พฒันาสมรรถภาพทางกาย
ตนเองใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์
ก าหนด 
 

 ๑.ระบุวธีิการปัจจยัและแหล่งท่ี
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผูติ้ดสารเสพติด 
 ๒.อธิบายวธีิการหลีกเล่ียง
พฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์
เส่ียง 
 
 
 ๓.ใชท้กัษะชีวติในการป้องกนั
ตนเองและหลีกเล่ียงสถานการณ์
คบัขนัท่ีอาจน าไปสู่อนัตราย 

 การเลือกใชบ้ริการทางสุขภาพ 
 
 ผลกระทบของเทคโนโลยท่ีีมีต่อสุขภาพ 
 
 ความเจริญกา้วหนา้ทางการแพทยท่ี์มี

ผลกระทบต่อสุขภาพ 
 ความสมดุลระหวา่งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 
 ลกัษณะอาการเบ้ืองตน้ของผูมี้ปัญหา

สุขภาพจิต 
 วธีิปฏิบติัเพื่อจดัการกบัอารมณ์และ

ความเครียด 
 เกณฑส์มรรถภาพทางกาย 
 การพฒันาสมรรถภาพทางกาย 
 
 

 วธีิการ ปัจจยั และแหล่งท่ีช่วยเหลือฟ้ืนฟูผูติ้ด
สารเสพติด 

 การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์
เส่ียง 
- การมัว่สุม 
- การทะเลาะววิาท 
- การเขา้ไปในแหล่งอบายมุข 
- การแข่งจกัรยานยนตบ์นทอ้งถนน  ฯลฯ 

 ทกัษะชีวติในการป้องกนัตนเอง(ทกัษะ
ปฏิเสธ ทกัษะ การต่อรองฯลฯ)และหลีกเล่ียง 
สถานการณ์คบัขนัท่ีอาจน าไปสู่อนัตราย 
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รายวชิา   สุขศึกษา  ๕ 
รหัสวชิา พ ๒๓๑๐๑ ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่ ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
มาตรฐาน พ ๑.๑ 
เขา้ใจธรรมชาติของ
การเจริญเติบโต
และพฒันาการของ
มนุษย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐาน พ ๒.๑   
เขา้ใจและเห็น
คุณค่าตนเอง
ครอบครัวเพศศึกษา
และมีทกัษะในการ
ด าเนินชีวติ 
 
 

 ๑.เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา แต่ละช่วง
ของชีวติ 
 
๒.วเิคราะห์อิทธิพลและความ
คาดหวงัของสังคมต่อการ
เปล่ียนแปลงของวยัรุ่น 
๓.วเิคราะห์ส่ือโฆษณา ท่ีมี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ
พฒันาการของวยัรุ่น 
 
 
 
 
๑.อธิบายอนามยัแม่และเด็กการ
วางแผนครอบครัว และวธีิการ
ปฏิบติัท่ีเหมาะสม 
๒.วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ต่อการตั้งครรภ ์
 
 
 
๓.วเิคราะห์สาเหตุและเสนอ
แนวทางป้องกนั แกไ้ข ความ
ขดัแยง้ในครอบครัว 

 การเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละวยั 

- วยัทารก         -   วยัก่อนเรียน 
- วยัเรียน          -    วยัรุ่น 
- วยัผูใ้หญ่       -     วยัสูงอาย ุ

 อิทธิพลและความคาดหวงัของสังคมท่ีมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงของวยัรุ่น 

 
 ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต

และพฒันาการของวยัรุ่น 
- โทรทศัน์ 
- วทิย ุ
- ส่ือส่ิงพิมพ ์
- อินเทอร์เน็ต 
 

 องคป์ระกอบของอนามยัเจริญพนัธ์ 
- อนามยัแม่และเด็ก 
- การวางแผนครอบครัว 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ ์
- แอลกอฮอล์        -   สารเสพติด 
- บุหร่ี                    -  สภาพแวดลอ้ม 
- การติดเช้ือ 
- โรคท่ีเกิดจากภาวการณ์ตั้งครรภ ์

 สาเหตุความขดัแยง้ในครอบครัว 
แนวทางป้องกนั แกไ้ขความ ขดัแยง้ใน
ครอบครัว 
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                                                                         รายวชิาสุขศึกษา  ๖ 
รหัสวชิา พ ๒๓๑๐๒    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
มาตรฐาน พ.๔.๑  
เห็นคุณค่าและมีทกัษะ
ในการสร้างเสริม
สุขภาพ การด ารง
สุขภาพ การป้องกนั
โรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

๑.  ก าหนดรายการอาหารท่ี
เหมาะสมกบัวยัต่างๆโดยค านึงถึง
ความประหยดัและคุณค่าทาง
โภชนาการ 
 
 
 
 

 การก าหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสม
กบัวยัต่างๆ 

o วยัทารก วยัเด็ก(วยัก่อนเรียน) 
o วยัรุ่น 
o วยัผูใ้หญ่ 
o วยัสูงอาย ุ
โดยค านึงถึงความประหยดั และคุณค่าทาง
โภชนาการ 

มาตรฐาน พ ๕.๑ 
ป้องกนัและหลีเล่ียง
ปัจจยัเส่ียงพฤติกรรม
เส่ียงต่อสุภาพ 
อุบติัเหตุ การใช ้ยา 
สารเสพติด และความ
รุนแรง 

๑ .เสนอแนวทางป้องกนัโรคท่ี
เป็นสาเหตุส าคญัของการเจบ็ป่วย
และการตายของคนไทย 
 
 
 
๒.รวบรวมขอ้มูลและเสนอแนว
ทางแกไ้ข 
ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
 
๓.วางแผนและจดัเวลาในการ
ออกก าลงักายการพกัผอ่น และ
การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย 
๔.ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
และพฒันาไดต้ามความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

 โรคท่ีเป็นสาเหตุส าคญัของการ
เจบ็ป่วยและการตายของคนไทย 
โรคติดต่อเช่น 

       -  โรคเกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์ 
       -   โรคเอสด์ 
       -   โรคไขห้วดันก       ฯลฯ 
โรคท่ีไม่ติดต่อ เช่น 
o โรคหวัใจ 
o โรคความดนัโลหิตสูง 
o เบาหวาน 
o มะเร็ง   ฯลฯ 
 ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
 แนวทางแกไ้ขปัญหาสุขภาพใน 
 ชุมชน 
 การวางแผนและจดัเวลาในการ 
ออกก าลงักาย การพกัผอ่นและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย 
 การทดสอบสมรรถภาพทาง 
กายแบบต่างๆและการพฒันาเพื่อสุขภาพ 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
มาตรฐาน พ ๕.๑ 
ป้องกนัและหลีกเล่ียง 
พฤติกรรมเส่ียงต่อ
สุขภาพ อุบติัเหตุ การ
ใชย้า สารเสพติดและ
ความรุนแรง 

๑.วเิคราะห์ปัจจยัเส่ียง และพฤติกรรม
เส่ียงท่ี 
มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกนั 
 
 
 
๒.หลีกเล่ียงการใชค้วามรุนแรงและ
ชกัชวนใหห้ลีกเล่ียงการใชค้วามรุนแรง
ในการแกปั้ญหา 
 
  ๓.วเิคราะห์อิทธิพลของส่ือต่อ
พฤติกรรม 
สุขภาพและความรุนแรง 
 
  
 
 
 
 
 
๔.วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของการด่ืม
เคร่ืองด่ืม 
ท่ีมีแอลกอฮอลต่์อสุขภาพและการเกิด
อุบติัเหตุ 
 
 
๕.แสดงวธีิการช่วยฟ้ืนคืนชีพอยา่งถูก
วธีิ 
 
 

 ปัจจยัเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียง
ต่อสุขภาพ 

 
 แนวทางการป้องกนัความเส่ียง

ต่อสุขภาพ 
 
 ปัญหาและผลกระทบจากการ

ใชค้วามรุนแรง 
 
 
 วธีิหลีกเล่ียงการใชค้วามรุนแรง 
 
 
 อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรม 
สุขภาพและความรุนแรง(คลิปวดีิโอ
การทะเลาะววิาท อินเทอร์เน็ต เกม 
ฯลฯ) 
 
 
 
 ความสัมพนัธ์ของการด่ืม

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต่์อ
สุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุ 

 
 
 
 วธีิการช่วยฟ้ืนคืนชีพอยา่งถูก

วธีิ 
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รายวชิา พละศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
มาตรฐาน  พ ๓.๑  เขา้ใจมี
ทกัษะในการเคล่ือนไหว
กิจกรรมทางกายการเล่นเกม
และกีฬา 

๑.  น าผลการปฏิบติัตนเก่ียวกบั
ทกัษะกลไกและทกัษะการ
เคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายมาสรุป
เป็นวธีิท่ีเหมาะสมในบริบทของ
ตนเอง 
 
๒.  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล
ทั้งประเภทบุคคลและทีม  ๑ ชนิด 
 
๓.  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อ
การเล่นกีฬาและกิจกรรมใน
ชีวติประจ าวนั 
 
๔.  ร่วมกิจกรรมนนัทนาการอยา่ง
นอ้ย  ๑  กิจกรรมและน าความรู้
และหลกัการท่ีไดไ้ปปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนัอยา่งเป็นระบบ 
 

 การน าผลการปฏิบติัเก่ียวกบั
ทกัษะกลไกและทกัษะการ
เคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายมา
สรุปเป็นวธีิท่ีเหมาะสมใน
บริบทของตนเองในการเล่นกีฬา 

 
 การเล่นกีฬาไทยกีฬาสากลตาม

ชนิดกีฬาท่ีเลือก 
 
 ประสิทธิภาพของรูปแบบการ

เคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่น
กีฬาและกิจกรรมใน
ชีวติประจ าวนั 

 
 การน าประสบการณ์จากการ

ร่วมกิจกรรมนนัทนาการไป
ปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
มาตรฐาน  พ  ๓.๒  รัก
การออกก าลงักาย  การ
เล่นเกมและการเล่นกีฬา
ปฏิบติัเป็นประจ าอยา่ง
สม ่าเสมอมีวนิยั  เคารพ
สิทธิ  กฎ  กติกา  มีน ้าใจ
นกักีฬา  มีจิตวญิาณใน
การแข่งขนัและช่ืนชม
ในสุนทรียภาพของการ
กีฬา 

๑.  อธิบายสาเหตุการ
เปล่ียนแปลงทางกาย  จิตใจ  
อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญาท่ีเกิดจากการออก
ก าลงักายและเล่นกีฬาเป็น
ประจ าจนเป็นวถีิชีวิต 
 
 

 สาเหตุการเปล่ียนแปลงทางดา้น 
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญาจากการออกก าลงักายและการเล่น
กีฬาอยา่งสม ่าเสมอจนเป็นวิถีชีวติ 
 การสร้างวถีิชีวติท่ีมีสุขภาพดี  โดย 
การออกก าลงักายและเล่นกีฬาเป็นประจ า 

๒.  เลือกเขา้ร่วมกิจกรรมการ
ออกก าลงักาย  เล่นกีฬา  ตาม
ความถนดัและความสนใจ  
พร้อมทั้งวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลเพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันา
ตนเอง 

 การออกก าลงักายและเล่นกีฬาไทย 
กีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม 
 การวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง 
บุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการร่วม
กิจกรรมการออกก าลงักายและเล่นกีฬา 

๓.  มีวนิยั  ปฏิบติัตามกฎ  
กติกาและขอ้ตกลงในการเล่น
กีฬาท่ีเลือก 
๔.  วางแผนการรุกและการ
ป้องกนัในการเล่นกีฬาท่ี
เลือกและน าไปใชใ้นการเล่น
อยา่งเหมาะสมกบัทีม 
 

 วนิยัในการฝึกและการเล่นกีฬาตามกฎ  
 กติกา  และขอ้ตกลง 
 รูปแบบ  กลวธีิการรุก  การป้องกนัใน 
การเล่นกีฬาเป็นทีม 
 ประโยชน์ของการเล่นและการท างาน 
เป็นทีม 
 หลกัการใหค้วามร่วมมือในการเล่น 
  การแข่งขนักีฬา  และการท างานเป็นทีม 

๕.  น าผลการปฏิบติัในการ
เล่นกีฬามาสรุปเป็นวธีิท่ี
เหมาะสมกบัตนเองดว้ยความ
มุ่งมัน่ 
 
 

 การพฒันาวธีิเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกบั 
ตนเอง 

- การเลือกวธีิเล่น 
- การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
- การเพิ่มทกัษะ 

 การสร้างแรงจูงใจและการสร้างความ 
มุ่งมัน่ในการเล่น และการแข่งขนักีฬา 
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โครงสร้าง 
รายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   
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โครงสร้างรายวชิา  สุขศึกษาและพลศึกษา   รหัสวชิา  พ  ๑๑๑๐๑  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 

ล าดับ 

ที่ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 

คะแนน 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

พ. ๑.๑  ป. ๒/๑ 
พ. ๑.๑  ป. ๑/๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ. ๒.๑  ป. ๑/๑ 
พ. ๒.๑  ป. ๑/๒ 
พ. ๒.๑  ป. ๑/๓ 
 

๑. อวยัวะส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายบทบาท
และหนา้ท่ีของอวยัวะ
ภายในและภายนอก 
๒. ใชอ้วยัวะไดถู้ก
หนา้ท่ีและรู้จกัดูแล
รักษาความสะอาดของ
อวยัวะต่าง ๆ อยูเ่สมอ
จะช่วยใหเ้รามีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง
สมบูรณ์ 
๑. ครอบครัวจะมี
ความสุขถา้ทุกคนรัก
ใคร่สามคัคีและช่วย
แหลือซ่ึงกนัและกนัใน
ฐานะท่ีเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวจึงมีส่วน
ร่วมในการท าให้
ครอบครัวมี  ความสุข
ดว้ยการเป็นเด็กดีของ
พอ่แม่และมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
๒. ลกัษณะความ
แตกต่างระหวา่งเพศ
และการปฏิบติัตน  
รักษาบทบาทหนา้ของ
ตนเองอยา่งเหมาะสม 
 

๑. ร่างกายของเรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ชีวติและ
ครอบครัว 

๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 
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โครงสร้างรายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวชิา  พ  ๑๑๑๐๑  ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑ 

ล าดับ 

ที่ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 

คะแนน 

๓     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๔ 

พ. ๓.๑  ป. ๑/๑ 
พ. ๓.๑  ป. ๑/๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ. ๓.๒  ป. ๑/๑ 
พ. ๓.๒  ป. ๑/๒ 
 
 

๑.เคล่ือนไหวเบ้ือง
ตน้แบบไม่เคล่ือนท่ี 
๑.การควบคุมตนเองใน
การเคล่ือนไหวแบบอยู่
กบัท่ีและเคล่ือนท่ี 
๒.เกมการเคล่ือนไหว
อยา่งง่าย 
๓. ประโยชน์ของการ
เล่นเกม  การออกก าลงั
กาย 
 
๑. ออกก าลงักายและเขา้
ร่วมกิจกรรมทางกายและ
การเล่นเกมอยูเ่สมอ 
๒.  ปฏิบติัตามระเบียบ  
กฎ  กติกา  ค  าแนะน าใน
การเล่นเป็นกลุ่ม  และให้
ความร่วมมือกบัผูอ่ื้น 
๓. ปฏิบติัตามสิทธิของ
ตนเอง  และเคารพใน
สิทธิของผูอ่ื้นในการเล่น
เป็นกลุ่ม 
๔. ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากกลุ่มดว้ย
ความเตม็ใจ  และให้
ความร่วมมือจนงาน
ประสบความส าเร็จ 
 
 

๓.มัน่ใจในการ
เคล่ือนไหว 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔. พฒันาการ
เคล่ือนไหว 

 
 

๒๐     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕  

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
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โครงสร้างรายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวชิา  พ  ๑๑๑๐๑  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 

ล าดับ 

ที่ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 

คะแนน 

๕      
 
 

พ. ๔.๑  ป.๑/๑ 
พ. ๔.๒  ป.๑/๒ 
พ. ๔.๓  ป. ๑/๓ 
พ. ๓.๑   ป. ๒/๑ 
ควบคุมการเคล่ือนไหว
ของร่างกายขณะอยูก่บั
ท่ี  เคล่ือนท่ีและใช้
อุปกรณ์ประกอบ 

 
 
 
 
 
 

๑.  การปฏิบติัตนตามสุข
บญัญติัแห่งชาติทุกคน
ตอ้งปฏิบติัตนเป็นนิสัย
เพื่อใหมี้สุขภาพท่ีดี  
แขง็แรงปราศจากโรคภยั
ไขเ้จบ็ 
๒.  โรค  ความหมายของ
โรคแนวทางการป้องกนั
โรค  ลกัษณะอาการ
เจบ็ป่วย  การบาดเจบ็ 
๓.  สังเกตลกัษณะอาการ
ผดิปกติท่ีเกิดข้ึน  การ
ปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งท าให้
ร่างกายแขง็แรงและท า
กิจกรรมในชีวิตประจ าวนั
ไดดี้และปลอดภยัจาก
โรคภยัต่าง ๆ 
๔.  เอาใจใส่ในการดูแล
สุขภาพตนเองออกก าลงั
กายพกัผอ่น  และรวม
กิจกรรมการละเล่นและ
กิจกรรมนนัทนาการ 

 
 

๕.  การเสริมสร้าง
สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
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โครงสร้างรายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวชิา  พ  ๑๑๑๐๑  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 

ล าดับ 

ที่ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/
ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 

คะแนน 

๖ 
 
 
  
 
 
 
  

พ. ๕.๑  ป. ๑/๑ 
พ. ๕.๑  ป. ๑/
๒ 
พ. ๕.๑  ป. ๑/
๓ 
 
 

๑.  การหลีกเล่ียงอนัตรายจากการใชย้า  
สารเสพติดและการป้องกนัอุบติัเหตุ  
โดยการระมดัระวงัและไม่ประมาท  
อุบติัเหตุจะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงอาจ
ไดรั้บความช่วยเหลือ 
๒.  การปฐมพยาบาล  เป็นการช่วยเหลือ
ผูป่้วยป้องกนัตน  เม่ือบาดเจ็บหรือ
เจบ็ป่วยเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยก่อน
น าส่งโรงพยาบาล 

๖. ความ
ปลอดภยัใน

ชีวติ 

๗      ๒๐     

   รวม ๘๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาสุขศึกษาและศึกษา     รหัสวชิา   พ ๑๒๑๐๑     ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
 

ล าดับ 

ที่ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 

คะแนน 

๑ พ. ๑.๑  ป. ๒/๑ 
            ป. ๒/๒ 
๑. อธิบายลกัษณะและ
หนา้ท่ีของอวยัวะ
ภายใน 
 
๒.  อธิบายวธีิดูแล
รักษาอวยัวะภายใน 

 

๑. ลกัษณะและหนา้ท่ี
ของอวยัวะภายในท่ีมีการ
เจริญเติบโตและพฒันา 
การไปตามวยั (สมอง  ตบั
หวัใจ   ไต  ปอด  กระเพาะ
อาหาร  ล าไส้  ฯลฯ) 
๒. การดูแลรักษาอวยัวะ
ภายใน 
- การระมดัระวงัการ
กระแทก 
- การออกก าลงักาย 
- การกินอาหาร 

การเจริญเติบโตและ
พฒันาการของ

มนุษย ์

๑๕  ๒๐  

๒ 
 
 
 
 

พ. ๒.๑  ป. ๒/๑ 
            ป. ๒/๓ 
๑. ระบุบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองและสมาชิก
ในครอบครัว 
๒. บอกความส าคัญ
ของเพื่อน 
 
๓. ระบุพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมกบัเพศ 

 บทบาทหนา้ท่ีของ
สมาชิกในครอบครัว 
-    ตนเอง  -   พี่  นอ้ง 

       -   ญาติ 
 ความส าคญัของ

เพื่อน (เช่นพดูคุย  
ปรึกษา  เล่น ฯลฯ) 

 พฤติกรรมท่ี
เหมาะสมกบัเพศ 

    - ความเป็นสุภาพบุรุษ 
    -  ความเป็นสุภาพสตรี 
    -  การดูแลรักษา  
       อวยัวะภายใน 
   - การระมดัระวงัการ 
     กระแทก 
   - การออกก าลงักาย 
   - การกินอาหาร 

การเจริญเติบโตและ
พฒันาการชอง

มนุษย ์

๑๕  ๒๐  
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โครงสร้างรายวชิาสุขศึกษาและศึกษา     รหัสวชิา   พ ๑๒๑๐๑     ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 

ล าดับ 

ที่ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 

คะแนน 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ. ๓.๒  ป. ๒/๑ 
ป. ๒/๒ 
ออกก าลงักายและเล่น
เกมไดด้ว้ยตนเองอยา่ง
สนุกสนาน 
 
ปฏิบติัตามกฎกติกา
ขอ้ตกลงในการเล่น
เกมเป็นกลุ่ม 
พ.๓.๑  ป. ๒/๑ 
ควบคุมการเคล่ือนไหว
ของร่างกายขณะอยูก่บั
ท่ี  เคล่ือนท่ีและใช้
อุปกรณ์ประกอบ 

 
 
 
 

การออกก าลงักายและ
เล่นเกมเบด็เตล็ด
ประโยชน์ของการออก
ก าลงักายและการเล่นเกม   
กฎ  กติกา  ขอ้ตกลงใน
การเล่นเกมเป็นกลุ่ม 

 
 
 

ลกัษณะและวธีิการของ
การเคล่ือนไหวร่างกาย
แบบอยูก่บัท่ี เช่น   ดึง
กระโดด  บิดตวั    ผลกั  
แบบเคล่ือนท่ี  เช่นโดด
เขยง่  กา้วชิดกา้ว  วิง่ตาม
ทิศทางท่ีก าหนด  และ
แบบใชอุ้ปกรณ์ประกอบ  
เช่น  คีบ  ขวา้ง  ตี 

การเคล่ือนไหว
การออกก าลงักาย
การเล่นเกมกีฬา

ไทยและกีฬาสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พ.๔.๑  ป. ๒/๑ 
ป. ๒/๒ 
ป. ๒/๓ 
บอกลษัณะของการมี
สุขภาพดี 
เลือกกินอาหารท่ีมี
ประโยชน์ 
ระบุของใชแ้ละของ
เล่นท่ีมีผลเสียต่อ
สุขภาพ 

ลกัษณะของการมี
สุขภาพดี 
- ร่างกายแขง็แรง 
- จิตใจร่าเริง  แจ่มใส 
- มีความสุข 
- มีความปลอดภยั 
อาหารท่ีมีประโยชน์และ
ไม่มีประโยชน์ของใช้
และของเล่นท่ีมีผลเสียต่อ
สุขภาพ 

การเสริมสร้าง
สุขภาพ

สมรรถภาพและ
การป้องกนัโรค 

๕ ๑๐ 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา 

79 

โครงสร้างรายวชิาสุขศึกษาและศึกษา     รหัสวชิา   พ ๑๒๑๐๑     ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 

ล าดับ 

ที่ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 

คะแนน 

๕ 
 
 
 
  
 
 
 

พ. ๕.๑  ป. ๒/๑ 

ปฏิบติัตนในการป้องกนั
อุบติัเหตุท่ีเกินข้ึน
ในทางน ้าและทางบก 
 

 

 อุบติัเหตุทางน ้าและ
ทางบก 

-  สาเหตุของอุบติัเหตุ
ทางน ้าและทางบก 

 -  วธีิการป้องกนั
อุบติัเหตุทางน ้าและ
ทางบก 

ความปลอดภยัใน
ชีวติ 

๕ ๑๐  

    รวม ๘๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   รหัสวชิา   พ  ๑๓๑๐๑   ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 

คะแนน 

๑ มาตรฐาน. พ.  
๑.๑ 

พ.  ๑.๑.๑ , พ.
๑.๑.๒ 
 

พ.  ๑.๑.๑ 

   - การเจริญเติบโตและการพฒันา
ของร่างกายจะเกิดข้ึนตามวยัตั้งแต่เกิด
จนตาย 

   - ฟันเป็นอวยัวะท่ีส าคญัอวยัวะหน่ึง  
ดงันั้น  เราจึงควรดูแลรักษาฟันใหอ้ยู่
กบัเรานานท่ีสุด 

๑.  การ
เจริญเติบโต 

 

๒.  ฟันของเรา 

๓ 
 
 

๓ 

๔ 
 
 

๔ 

๒ มาตรฐาน  พ.  
๒.๑ 

พ. ๒.๑.๑ 
 

พ.  ๒.๑.๒  ,  พ.  
๒.๑.๓ 

พ.  ๒.๑.๔ 

  - พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว  
จะมีผลต่อสุขภาพจิตและชีวติความ
ความเป็นอยูข่องคนในครอบครัว 

 -   การมีความรู้ในเร่ืองเพศศึกษา  จะ
ช่วยท าใหเ้รามีความเขา้ใจในตวัเอง
เพิ่มมากข้ึน  และสามารถปฏิบติัตวัได้
ถูกตอ้งและปลอดภยั 

๓.  ชีวติใน
ครอบครัว 

 
 

๔.  เขา้ใจตวั
เรา 

๓ 
 
 
 

๓ 

๓ 
 
 
 

๓ 

๓ มาตรฐาน  พ.  
๔.๑ 

พ.  ๔.๑.๑ 

  -  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสุขภาพของ
คนเรา  ดงันั้นคนเราจึงตอ้งดูแลและ
รักษาส่ิงแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี
ตลอดไป 

๕.  
ส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อสุขภาพ 

๓ ๔ 

๔ มาตรฐาน  พ.  
๔.๑ 

พ. ๔.๑.๒ 
 

พ. ๔.๑.๓ 
 
 

พ.  ๔.๑.๔ 

  -  การมีสุขภาพดีเป็นส่ิงท่ีทุกคน
สามารถท าได ้ โดยการปฏิบติัตนตาม
หลกัสุขบญัญติัแห่งชาติ 

  -  อาการเจบ็ป่วยเป็นส่ิงท่ีทุกคนไม่
ตอ้งการ  ดงันั้นเราจึงควรรู้วิธีป้องกนั
ตนเองจากอาการเจบ็ป่วย 

  -  อาหารและผลิตภณัฑสุ์ขภาพเป็น
ส่ิงท่ีชอบท าใหค้นเรามีสุขภาพ
แขง็แรงและเติบโต  ดงันั้นเราจึงตอ้ง
รู้จกัวธีิเลือกบริโภคอาหารและ
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีมีโทษต่อร่างกาย 

๖.  สุขภาพ 
ของเรา 

 
๗.  อาการ
เจบ็ป่วย 

 
๘.  อาหารและ
ผลิตภณัฑ์
สุขภาพ 

๓ 
 
 
๔ 
 
 
๓ 

๓ 
 
 
๓ 
 
 
๓ 
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โครงสร้างรายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   รหัสวชิา   พ  ๑๓๑๐๑   ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 

คะแนน 

๕ พ. ๔.๑.๕ 
 
 
 

 

 -  ในชีวติประจ าวนั  เราตอ้งอาศยัอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้น  ดงันั้นการเขา้ใจอารมณ์
ของตนเองและผูอ่ื้น  และการรู้วธีิผอ่น
คลายปัญหาทางอารมณ์  จะท าใหเ้ราอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเป็นสุข 

๙.  อารมณ์
ของเรา 

 
 
 

๒ ๓ 

๖ มาตรฐาน  พ.  ๕.๑ 
พ  ๕.๑.๑  ,  ๕.๑.๒ 

 
 
 

พ. ๕.๑.๑ 
 
 
 
 

พ. ๕.๑.๑ 
 
 
 
 

พ. ๕.๑.๒ 
 

 
 

พ.  ๕.๑.๒ 

  -  อุบติัเหตุอาจเกิดข้ึนไดทุ้กเวลาและ
สถานท่ีการเรียนรู้เก่ียวกบัวธีิป้องกนั
อุบติัเหตุจะท าให้เกิดความตระหนกั  
เห็นความส าคญั  และเกิดทกัษะในการ
ป้องกนัอุบติัเหตุ 
  -   สารเสพติดมีโทษต่อร่างกาย  การ
เรียนรู้เก่ียวกบัสารเสพติด  จะท าใหเ้กิด
ความตระหนกัเห็นความส าคญั  และเกิด
ทกัษะในการหลีกไกลจากสารเสพติด 
   -  ยามีทั้งคุณและโทษ  การเรียนรู้
เก่ียวกบัยาสามญัประจ าบา้น  จะท าให้
เกิดความทกัษะเห็นความส าคญั  และเกิด
ทกัษะในการใชย้าสามญัประจ าบา้น
อยา่งถูกตอ้ง 
   -  สารเคมีและมลพิษเป็นส่ิงอนัตรายต่อ
ชีวติ  การเรียนรู้เก่ียวกบัสารเคมี จะท าให้
เกิดความตระหนกัเห็นความ 
ส าคญั  และเกิดทกัษะในการป้องกนั
อนัตรายจากสารเคมีและมลพิษ 
-     คนเราทุกคนท่ีเกิดมาต่างมีสิทธิเท่า
เทียมกนั  การเรียนรู้เก่ียวกบัสิทธิของเรา  
จะท าใหเ้กิดความตระหนกั  เห็น
ความส าคญั  และเกิดทกัษะในการ
ป้องกนัสิทธิของตนเอง  การเคารพ 

๑๐.  อุบติัเหตุ
จากการ
เดินทาง 

 
 
 

๑๑. สารเสพติด 
 
 
 

๑๒.  ยาน่ารู้ 
 
 
 
 

๑๓.  สารเคมี 
 
 
 

๑๔.สิทธิของ
เรา 

๒ 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
๒ 

๓ 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
๓ 
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โครงสร้างรายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา    รหัสวชิา   พ  ๑๓๑๐๑   ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 

คะแนน 

๗ พ.  ๕.๑.๒ -    การปฐมพยาบาลเป็นการช่วยเหลือ
ผูบ้าดเจบ็เบ้ืองตน้  การเรียนรู้เร่ืองการ
ปฐมพยาบาล  จะท าใหเ้กิดความ
ตระหนกั  เห็นความส าคญัและเกิด
ทกัษะในการปฐมพยาบาล 

๑๕.  การปฐม
พยาบาล 

๓ ๕ 

๑ มาตรฐาน   
พ.  ๓.๑ , ๓.๒ 
พ. ๓.๑.๑  ,  
๓.๑.๓ 
พ.  ๓.๒.๑  , 
๓.๒.๒ ,  ๓.๒.๓ 
พ  ๓.๑.๒  ,  
๓.๑.๓ 
พ  ๓.๒.๑  , 
๓.๒.๒  , 
๓.๒.๓,๓.๒.๔ 
พ  ๓.๑.๒  ,  
๓.๑.๓ 
พ  ๓.๒.๑  ,  
๓.๒.๒ , 
๓.๒.๓,๓.๒.๔ 
พ  ๓.๑.๒  ๓.๑.๓ 
พ  ๓.๒.๑ ๓.๒.๒ 
, ๓.๒.๓,๓.๒.๔ 

 -   กิจกรรมเขา้จงัหวะ  เป็นการ
เคล่ือนไหวร่างกายในแบบต่างๆ ตาม
จงัหวะ  ท าใหเ้กิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและมีสุขภาพท่ีแขง็แรง 
  -   ยดืหยุน่ขั้นพื้นฐานเป็นกิจกรรม
ออกก าลงักายอยา่งหน่ึงท่ีท าใหเ้กิด
การทรงตวัท่ีดีและสามารถ
เคล่ือนไหวไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
   -  เกมเป็นการออกก าลงักายวธีิหน่ึง  
ท่ีท าใหมี้สุขภาพแขง็แรง  แลว้ท าให้
เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน 
  -   การละเล่นพื้นเมืองช่วยท าให้
ร่างกายแขง็แรง  เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน  แลว้ยงัช่วยอนุรักษ์
วฒันธรรม 

๑.  กิจกรรมเขา้
จงัหวะ 
 
 
๒.  ยดืหยุน่ขั้น
พื้นฐาน 
 
 
๓.  เกมหรรษา 
 
 
๔.  การละเล่น
พื้นเมือง 

๔ 
 
 
 
๔ 
 
 
 
๘ 
 
 
๒ 

๕ 
 
 
 
๕ 
 
 
 

๑๐ 
 
 
๔ 

๒ มาตรฐาน  พ.  
๔.๑พ.  ๔.๑.๖ 

 

 -   กิจกรรมนนัทนาการเป็นกิจกรรม
ท่ีท าในเวลาวา่งก่อใหเ้กิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 

๕.  กิจกรรม
นนัทนาการ 

๒ ๔ 
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โครงสร้างรายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   รหัสวชิา   พ  ๑๓๑๐๑   ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 

คะแนน 

๓ มาตรฐาน  พ.  ๓.๑ , 
๓.๒ 

พ. ๓.๒.๑  ,  
๓.๒.๒ 
๓.๒.๓  ,  
๓.๒.๔ 

 
มาตรฐาน  พ.  ๓.๑ , 

๓.๒ 
3.1.2 ,  

๓.๑.๓ 
 
มาตรฐาน  พ.  ๓.๑ , 

๓.๒ 
พ. ๓.๑.๒  ,  

๓.๑.๓ 
พ. ๓.๒.๑  ,  

๓.๒.๒ 
๓.๒.๓  ,  
๓.๒.๔ 

-    กรีฑาเป็นกีฬาชนิดหน่ึงซ่ึง
ประกอบดว้ยทกัษะต่างๆ  เช่น  
การวิง่ การกระโดด  การพุง่  
เป็นตน้  ซ่ึงจะช่วยท าใหร่้างกาย
แขง็แรง  มีความคล่องแคล่ว
วอ่งไว  และมีน ้าใจนกักีฬา 
-    แชร์บอลเป็นกีฬาท่ีเล่นเป็น
ทีม  ท าใหผู้เ้ล่นไดอ้อกก าลงักาย
และท าใหเ้กิดความสนุกสนาน  
-     มวยไทย  เป็นกีฬาไทยท่ีมี
มานานการเล่นมวยไทยจะท าให้
ร่างกายแขง็แรง  และใชป้้องกนั
ตนเองจากอนัตรายต่างๆ  ดว้ย   

๖.  กรีฑา 
๗.  แชร์บอล 

 
 

๘.  มวยไทย 

๔ 
๓ 
 
 
๓ 

๕ 
๕ 
 
 
๔ 

๔ มาตรฐาน  พ.  ๔.๑ 

พ  ๔.๑.๗ 
 

มาตรฐาน  พ.  ๔.๑ 

พ  ๔.๑.๗ 

 

  -  การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย  ท าใหเ้รารู้ระดบั
ความสามารถของร่างกายใน
การท ากิจกรรมต่างๆ   
 -   สมรรถภาพทางกายของแต่
ละคนอาจไม่เท่ากนั  แต่สามารถ
ปรับปรุงและสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายของเราได ้

๙.  กิจกรรม
ทดสอบ

สมรรถภาพทาง
กาย 

 

๑๐.  สร้างเสริม
สมรรถภาพ 

๕ 
 
 
 
 
๕ 

๔ 
 
 
 
 
๔ 

   รวม ๘๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัส  พ  ๑๔๑๐๑    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๔ 
ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตวัช้ีวดั สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑ มาตรฐาน  พ  
๑.๑ 
พ   ๑.๑.๑ 
 
 
พ   ๑.๑.๒ 

   - อวยัวะในร่างกายเรามีการท างาน
กนัเป็นระบบและทุกระบบท างาน
สัมพนัธ์กนั  ดงันั้นเราจึงควรดูแล
ระบบอวยัวะของร่างกายใหอ้ยูใ่น
สภาพดีตลอดไป 
  - ร่างกายและจิตใจของเรามีการ
เจริญเติบโตและพฒันาการมาตั้งแต่
เล็กจนโต  เราควรมีความรู้และความ
เขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงทางดา้น
ร่างกายและจิตใจ  เพื่อท่ีจะท าให้
ด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

๑.  ระบบใน
ร่างกาย 

 
 
 

๒.  พฒันาการ
ของเรา 

๗ 
 
 
 
 
๗ 

๑๐ 
 
 
 
 

๑๐ 

๒ มาตรฐาน  พ  
๒.๑ 
พ   ๒.๑.๑ 
 
 
 
พ  ๒.๑.๒ , พ  
๒.๑.๓ 
พ  ๒.๑.๔ , พ  
๒.๑.๕ 

    ครอบครัวท่ีดีคือ  ครอบครัวท่ี
สมาชิกมีความรักเอาใจใส่ดูแลกนั  
และมีน ้าใจช่วยเหลือกนั  ดงันั้นเราทุก
คนจึงมีส่วนช่วยใหค้รอบครัวเราเป็น
ครอบครัวท่ีดี 
 
   เพศชายและเพศหญิง ต่างก็มี
บทบาทและหนา้ท่ีต่างกนัไป เราทุก
คนตอ้งรู้จกัการปฏิบติัตนท่ีเหมาะสม
ตามเพศ และป้องกนัอนัตรายท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดด้ว้ย 

๓.  สายสัมพนัธ์ 
 
 
 
 
 

๔.  เพศศึกษา 

๖ 
 
 
 
 
 
๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 

๑๐ 

 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา 

85 

โครงสร้างรายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัส  พ  ๑๔๑๐๑    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๔ 
ล าดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๓ มาตรฐาน  พ  
๔.๑ 
พ  ๔.๑.๑ 
 
 
พ  ๔.๑.๒ 
 
 
 
 
พ  ๔.๑.๓ 
 
 
 
 
พ  ๔.๑.๔ 
 
 
 
พ  ๔.๑.๕ 
 
 

   - การมีสุขภาพท่ีดี  ตอ้งเร่ิมจาก
การดูแลตนเองใหมี้ร่างกายแขง็แรง 
จิตใจร่าเริงแจ่มใส และช่วยดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
   -โรค เป็นความเจบ็ป่วยทั้งร่างกาย
และจิตใจ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนกบัทุกคน  
ดงันั้น การรู้จกัโรคจะท าใหเ้ราระมดั 
ระวงัตนไม่ให้เป็นโรคต่าง ๆ ได ้
-  ในแต่ละวนัเราควรกินอาหารให้
ครบทั้ง  ๕ หมู่  ในปริมาณท่ี
เพียงพอและเหมาะสมกบัวยัและ
ควรรู้จกัเลือกกินอาหารท่ีถูก
สุขลกัษณะเพื่อท าใหร่้างกายมี
สุขภาพดี 
 - การท าใหจิ้ตใจใหร่้าเริงแจ่มใสอยู่
เสมอ  ไม่โกรธไม่อิจฉาผูอ่ื้น  จะท า
ใหต้วัเรามีความสุขแต่เม่ือเรามี
ปัญหา เราควรปรึกษาพอ่แม่ ครู
หรือเพื่อน เพื่อขอค าแนะน าหรือขอ
ความช่วยเหลือ 
  -  การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ
และพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ  จะช่วย
ท าใหค้นเรามีสุขภาพท่ีดี 

๕.  สุขภาพดี 
มีสุข 

 
 
 

๖.โรคควรรู้ 
 
 
 
 

๗.  ตวัเรา 
กบัการกิน 

 
 
 

๘.  ตวัเรามีสุข 
 
 
 

๙.  เสริมสร้าง
ร่างกาย 

 

๖ 
 
 
 
 
๖ 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 

๑๘ 
 
 

๕ 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
๕ 

๔ มาตรฐาน  พ  
๕.๑ 
พ  ๕.๑.๑ 

   อุบติัเหตุเกิดจากความประมาท 
ขาดความระมดัระวงั ซ่ึงอาจเกิดข้ึน
ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ดงันั้น เราจึงควรมี
ความระมดัระวงั เพื่อความปลอดภยั 

๑๐.  ชีวติท่ี
ปลอดภยั 

 
 
 

๒ 
 
 
 
 

๕ 
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โครงสร้างรายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัส  พ  ๑๔๑๐๑    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๔ 

ล าดับ 

ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 

คะแนน 

 พ  ๕.๑.๒ 
 
 
 
 
 
 
พ  ๕.๑.๓ 
 
 
 
 
พ  ๕.๑.๔ 

  -  ยาเป็นส่ิงท่ีใชใ้นการรักษา หรือ
บ าบดัอาการให้หายจากโรค แต่ถา้
เราใชย้าไม่ถูกตอ้งหรือขาดความรู้
เร่ืองการใชย้าก็อาจเป็นอนัตรายทั้ง
ชีวติไดด้งันั้น  เราจึงควรมีความรู้
เร่ืองการใชย้า เพื่อความปลอดภยัใน
การใชย้า 
  - อุบติัเหตุอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา  
ดงันั้นทุกคนจึงควรมีความรู้ในดา้น
การปฐมพยาบาล เพื่อจะได้
ช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้นเม่ือถึง
คราวจ าเป็นได ้
-   สารเสพติดทุกชนิดเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพแลว้ยงัก่อให้เกิดปัญหา
ครอบครัวและสังคม  ดงันั้นเราทุก
คนตอ้งหลีกเล่ียงสารเสพติด 

๑๑.  ชีวติท่ี
ปลอดภยั 

 
 
 
 
 

๑๒.  การปฐม
พยาบาล 

 
 
 

๑๓.  สารเสพติด 

๔ 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
๔ 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๑๐ 

   รวม ๘๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   รหัส  พ  ๑๕๑๐๑    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๕ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 

คะแนน 

๑ พ.  ๑.๑   ป.๕/๑ 
พ.  ๑.๑   ป.๕/๒ 

๑.  อวยัวะภายในของระบบ
ต่างๆ  ในร่างกาย 
 
 
๒.  หนา้ท่ีของอวยัวะภายใน
ของระบบต่างๆ ในร่างกาย 
 
๓.  ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงทางอารมณ์และ
ความเครียด 

ร่างกายส าคัญ 
๑.  อวยัวะภายใน
ของระบบต่างๆ  ใน
ร่างกาย 
๒.  หนา้ท่ีของ
อวยัวะภายในของ
ระบบต่างๆ  ใน
ร่างกาย 
๓.  ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงทาง
อารมณ์และ
ความเครียด 

๑๐ 
 
 
 
 

๒๐ 

พ.  ๒.๑  ป.๕/๑ 

พ.  ๒.๑  ป.๕/๒ 

พ.  ๒.๑  ป.๕/๓ 

๑.  คุณค่าของชีวติและการมี
ครอบครัวท่ีอบอุ่นตาม
วฒันธรรมไทย 
 
 
 

๒.  พฒันาการทางเพศของ
มนุษย ์
 

๓.  สุขอนามยัทางเพศและการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีถูกตอ้ง 
 

๔.  การมีเพศสัมพนัธ์กบัการ
ตั้งครรภพ์ฒันาการทางเพศของ
มนุษย ์ พฤติกรรมทางเพศ 
 

รักกนัในครอบครัว 

๑.  คุณค่าของชีวติ
และการมีครอบครัว
ท่ีอบอุ่นตาม
วฒันธรรมไทย 

๒.  พฒันาการทาง
เพศของมนุษย ์
๓.  สุขอนามยัทาง
เพศและการปฏิบติั
หนา้ท่ีถูกตอ้ง 
๔.  การมี
เพศสัมพนัธ์กบัการ
ตั้งครรภพ์ฒันาการ
ทางเพศของมนุษย ์ 
พฤติกรรมทางเพศ 
 

 

๑๐ ๑๐ 
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โครงสร้างรายวชิา   สุขศึกษาและพลศึกษา   รหัส  พ  ๑๕๑๐๑    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๕ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 

คะแนน 

 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 

๑.  ทกัษะการเคล่ือนไหว
แบบอยูก่บัท่ีและเคล่ือนท่ี
แบบบงัคบัส่ิงของ 
 
 
๒.  การเคล่ือนไหวแบบ
สมดุล 
๓.  กีฬาไทย  การละเล่น
พื้นเมือง  กีฬาสากล  เกม  
นนัทนาการ 

ท าตัวให้รักกฬีา 
๑.  ทกัษะการเคล่ือนไหว
แบบอยูก่บัท่ีและเคล่ือนท่ี
และแบบบงัคบัส่ิงของ 
๒.  การเคล่ือนไหวแบบ
สมดุล 
๓.  กีฬาไทย  การละเล่น
พื้นเมือง  กีฬาสากล  เกม  
นนัทนาการ 

๒๐ 
 
 
 
 

๒๐ 

พ.  ๓.๒   ป.๕/๑ 

พ.  ๓.๒   ป.๕/๒ 
พ.  ๓.๒  ป.๕/๓ 

พ.  ๓.๒  ป.๕/๔ 

 

๑.  ทกัษะของการออกก าลงั
กายและการเคล่ือนไหวของ
การออกก าลงักายขั้นพื้นฐาน 
 
 
๒.  ประเภทของเกมและกีฬา 
 
๓.  ประเภทของกิจกรรม  
เกม  กีฬา 
๔.  คุณค่าท่ีมีต่อสุขภาพและ
สมรรถภาพ 
 
 
๕.  กฎ  กติกา  เพื่อความ
ปลอดภยัในการร่วมกิจกรรม
การออกก าลงักาย  การเล่น
เกมและกีฬา 

๔.  ทกัษะของการออก
ก าลงักายและการ
เคล่ือนไหวของการออก
ก าลงักายขั้นพื้นฐาน 
๕.  ประเภทของเกมและ
กีฬา 
๖.  ประเภทของกิจกรรม  
เกม  กีฬา 
๗.  คุณค่าท่ีมีต่อสุขภาพ
และสมรรถภาพ 
๘.  กฎ  กติกา  เพื่อความ
ปลอดภยัในการร่วม
กิจกรรมการออกก าลงักาย  
การเล่นเกมและกีฬา 
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โครงสร้างรายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   รหัส  พ  ๑๕๑๐๑    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๕ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/
ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 

คะแนน 

  ๖.  การท างานเป็นทีม และ
กลวธีิการรุกและการป้องกนั
ตวัในการแข่งขนั 
 
๗.  ความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเองในกิจกรรม
ทางกาย  การเล่นเกม  และ
การเล่นกีฬาเป็นทีม 
 
๘.  การมีน ้าใจนกักีฬา  การรู้
กฎ  กติกา  มารยาทในการ
เล่นกีฬา 

๙.  การท างานเป็นทีม และ
กลวธีิการรุกและการ
ป้องกนัตวัในการแข่งขนั 
๑๐.  ความรับผดิชอบใน
การกระท าของตนเองใน
กิจกรรมทางกาย  การเล่น
เกม  และการเล่นกีฬาเป็น
ทีม 
๑๑.  การมีน ้าใจนกักีฬา  
การรู้กฎ  กติกา  มารยาท
ในการเล่นกีฬา 

๒๐ 
 
 
 
 

๒๐ 

พ.  ๔.๑   ป.๕/๑ 

พ.  ๔.๒   ป.๕/๒ 
พ.  ๔.๒  ป.๕/๓ 

พ.  ๔.๒  ป.๕/๔ 

 

๑.  ความส าคญัของการด ารง
สุขภาพ 
 
 

๒.  การดูแลสุขภาพเก่ียวกบั  
ช่องปาก  หู  ตา 
 

๓.  อุบติัเหตุ  การป้องกนั  
และการหลีกเล่ียง  อุบติัเหตุ 
 

๔.  การเลือกบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพ  ขอ้มูลข่าวสาร  
ผลิตภณัฑแ์ละบริการสุขภาพ 
 
 

๕.  มารยาทในการ
รับประทานอาหาร 

มุ่งหาความสุข 

๑.  ความส าคญัของการ
ด ารงสุขภาพ 

๒.  การดูแลสุขภาพ
เก่ียวกบั  ช่องปาก  หู  ตา 

๓.  อุบติัเหตุ  การป้องกนั  
และการหลีกเล่ียง  
อุบติัเหตุ 

๔.  การเลือกบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ  ขอ้มูล
ข่าวสาร  ผลิตภณัฑแ์ละ
บริการสุขภาพ 

๕.  มารยาทในการ
รับประทานอาหาร 

๑๐ ๑๕ 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา 

90 

โครงสร้างรายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   รหัส  พ  ๑๕๑๐๑    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๕ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/
ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 

คะแนน 

 พ.  ๔.๑   ป.๕/๑ 

พ.  ๔.๒   ป.๕/๒ 
พ.  ๔.๒  ป.๕/๓ 

พ.  ๔.๒  ป.๕/๔ 

 

๖.  การจดัการกบัอารมณ์และ
ความเครียดเม่ือประสบ
ปัญหา 
 
๗.  กิจกรรมพลศึกษา  กีฬา
สากล 
๘.  ความส าคญัของการออก
ก าลงักาย  การพกัผอ่น การ
ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
 
๙.  วธีิทดสอบและเสริมสร้าง
สมรรถภาพกลไก 

๖.  การจดัการกบั
อารมณ์และ
ความเครียดเม่ือ
ประสบปัญหา 
๗.  กิจกรรมพลศึกษา  
กีฬาสากล 
๘.  ความส าคญัของ
การออกก าลงักาย  การ
พกัผอ่น การใชเ้วลา
วา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

  

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 

 

๑.  ผลกระทบของการใชส้าร
เสพติดภยัอนัตราย  และ
ความรุนแรงท่ีมีผลต่อร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  และสังคม 
 
 
 
๒.  การหลีกเล่ียง  การใชส้าร
เสพติด 
๓.  โทษของสารเสพติด 
๔.  การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลเบ้ืองตน้เม่ือเกิดอุบติัเหตุ 
 

ไม่สนุกกบัปัจจัยเส่ียง 
๑.  ผลกระทบของการ
ใชส้ารเสพติดภยั
อนัตราย  และความ
รุนแรงท่ีมีผลต่อ
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
และสังคม 
๒.  การหลีกเล่ียง  การ
ใชส้ารเสพติด 
๓.  โทษของสารเสพติด 
๔.  การปฐมพยาบาล
และการดูแลเบ้ืองตน้
เม่ือเกิดอุบติัเหตุ 
 

๑๐ ๑๕ 

   รวม ๘๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   รหัส  พ  ๑๖๑๐๑    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๖ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 

คะแนน 

๑ พ   ๑.๑   ป.๖/๑ 
 
 
 
 

พ  ๑.๑   ป.๖/๒ 

-ความส าคญัของระบบสืบพนัธ์ุ 
ระบบไหลเวยีนโลหิต และระบบ
หายใจท่ีมีผลต่อสุขภาพ การ
เจริญเติบโตและพฒันาการ 

-วธีิดูแลรักษาระบบสืบพนัธ์ุ 
ระบบไหลเวยีนโลหิต และระบบ
หายใจใหท้ างานตามปกติ 

๑.   ภายในร่างกาย 

 -   ระบบสืบพนัธ์ุ 

 -   ระบบไหลเวยีนโลหิต 

  -   ระบบหายใจ 

  -   การดูแลรักษาระบบ
ใหท้ างานตามปกติ 

๑๐ 
 

๑๕ 
 
 

๒ พ  ๒.๑   ป.๖/๑ -ความส าคญัของการสร้างและ
รักษาสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 

-ปัจจยัท่ีช่วยใหก้ารท างานกลุ่ม
ประสบความส าเร็จ 

- ความสามารถส่วนบุคล 

- บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่ม 

- การยอมรับความคิดเห็นและ-
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

-  ความรับผิดชอบ 

พฤติกรรมเส่ียงท่ีน าไปสู่การมี
เพศสัมพนัธ์ การติดเช่ือเอดส์และ
การตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 

๒.   ทกัษะชีวติ 

 -   การสร้างและรักษา
สัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 

-   ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 

 -  พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ   

๑๐ 
 

 

๑๕ 
 
 

 

๓ พ   ๓.๑   ป.๖/๑ - การเคล่ือนไหวร่วมกบัผูอ่ื้นแบบ
ผลดัในลกัษณะผสมผสานในการ
ร่วมกิจกรรมทางกาย เช่น 
กิจกรรมแบบผลดั กายบริหาร
ประกอบเพลง ยดืหยุน่ ขั้น
พื้นฐานท่ีใชท้่าต่อเน่ืองและการ
ต่อตวัท่าง่าย ๆ  

๓.   สร้างเสริมสุขภาพ 

-  กายบริหารประกอบ
เพลง 

 -  การยดืหยุน่และการต่อ
ตวัแบบง่าย 

 - การเล่นเกม 

 - การเล่นกีฬาไทย 

 - การเล่นกีฬาสากล 

 - การเล่นกรีฑา 

๒๐ 

 
๒๐ 
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โครงสร้างรายวชิา   สุขศึกษาและพลศึกษา   รหัส  พ  ๑๖๑๐๑    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๖ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 

คะแนน 
๓ พ   ๓.๑   ป.๖/๒ 

 
 
 
พ   ๓.๑   ป.๖/๓ 
 
 
 
 
พ   ๓.๑   ป.๖/๕ 
 
 
 

 การเคล่ือนไหวในการรับแรง 
การใชแ้รง และความสมดุลกบั
การพฒันาทกัษะการเคล่ือน 

       ไหวในการเล่นเกมและกีฬา 
 การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล 

ประเภทบุคคลและประเภททีม 
เช่น กรีฑา ประเภทลู่และลาน เป
ตอง วา่ยน ้า เทเบิลเทนนิส  
วอลเล่ยบ์อลฟุตบอล ตระกร้อวง 

 การใชข้อ้มูลดา้นทกัษะกลไก 
เพื่อปรับปรุงและเพิ่มพนู 
ความสามารถในการปฏิบติั
กิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬา 

 การน าความรู้และหลกัการของ
กิจกรรมนนัทนาการไปใชเ้ป็น
ฐานการศึกษาหาความรู้ 

     -  การพฒันา
ทกัษะ
ความสามารถใน
การเล่นกีฬา 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
-  กิจกรรม  
นนัทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
๔ พ   ๓.๒   ป.๖/๑ 

 
 
 

พ   ๓.๒   ป.๖/๒ 
 
 
 
 
 

พ   ๓.๒   ป.๖/๓ 
 
 

 

 ประโยชน์และหลกัการออก
ก าลงักายเพื่อสุขภาพ
สมรรถภาพทางกาย และการ
สร้างเสริมบุคลิกภาพ 

 การเล่นเกมท่ีใชท้กัษะการ
วางแผน 

 การเพิ่มพนูทกัษะการออกก าลงั
กาย และการเคล่ือนไหวอยา่ง
เป็นระบบ 

 การเล่นกีฬาประเภทบุคคล และ
ประเภททีมท่ีช่ืนชอบ 

 

๔.   การออกก าลงั
กายและการกีฬา 

 -  ประโยชน์ของ
การออกก าลงักาย 

  -  กฎ กติกาใน
การเล่นกีฬา 

  -  การสร้างความ
สามคัคี มีน ้าใจ 

  -  กีฬา
แบดมินตนั 

  -  เทเบิลเทนนิส 

  -  วอลเลยบ์อล 

๒๐ 
 

 

๒๐ 
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โครงสร้างรายวชิา   สุขศึกษาและพลศึกษา   รหัส  พ  ๑๖๑๐๑    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๖ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 
สาระส าคัญ 

ช่ือหน่วยงานการ
เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 

คะแนน 
๔ พ   ๓.๒    ป.๖/๓ 

 

พ   ๓.๒   ป.๖/๔ 
 

พ   ๓.๒   ป.๖/๕ 
 

พ   ๓.๒   ป.๖/๖ 
 

 การประเมินทกัษะการเล่นกีฬา
ของตน 

 กฎ  กติกาในการเล่นกีฬาไทย 
กีฬาสากลตามชนิดกีฬาท่ีเล่น 

 กลวธีิการรุก การป้องกนัในการ
เล่นกีฬา 

 การสร้างความสามคัคีและ
ความมีน ้าใจนกักีฬาในการเล่น
เกมและกีฬา 

  -   ตระกร้อ 

  -   เปตอง 

  -   รู้วธีิการรุกและ
การป้องกนั 

   -  มีน ้าใจนกักีฬา 

 

 
 
 

 

๕ พ   ๔.๑   ป.๖/๑ 
 

พ   ๔.๑   ป.๖/๒ 
 

พ   ๔.๑   ป.๖/๓ 
 

พ   ๔.๑   ป.๖/๔ 

 ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
ผลต่อสุขภาพ 

 ปัญหาของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผล
ต่อสุขภาพ 

 การป้องกนัและการแกปั้ญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสุขภาพ 

 โรคติดต่อส าคญัท่ีระบาดใน
ปัจจุบนั 

 ผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาด
ของโรค 

 การป้องกนัการระบาดของโรค 

 พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ
รับผดิชอบต่อสุขภาพของ
ส่วนรวม 

 วธีิทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 การสร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

๕.   สุขภาพกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

   -  ความส าคญั
ของส่ิงแวดลอ้มต่อ
สุขภาพ 

  -  การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาท่ีมีผล
ต่อสุขภาพ 

  -  โรคติดต่อส าคญั 

  -  การป้องกนัการ
ระบาดของโรค 

  -  พฤติกรรม
สุขภาพ 

  -  การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

  -  การสร้างเสริม
และปรับปรุง
สมรรถภาพ 

๑๐ 
 

 

๑๕ 
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โครงสร้างรายวชิา   สุขศึกษาและพลศึกษา   รหัส  พ  ๑๖๑๐๑    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๖ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 

คะแนน 
๖ พ   ๕.๑   ป.๖/๑ 

พ   ๕.๑   ป.๖/๒ 

พ   ๕.๑   ป.๖/๓ 
 

 ภยัธรรมชาติ 

-  ลกัษณะของภยัธรรมชาติ 

ผลกระทบจากความรุนแรง 

-  ผลกระทบจากความ
รุนแรงของภยัธรรมชาติท่ีมี
ผลต่อ ร่างกาย จิตใจ  และ
สังคม 

 การปฏิบติัตนเพื่อความ
ปลอดภยัจากภยัธรรมชาติ 

 สาเหตุของการติดสารเสพติด 

 ทกัษะการส่ือสารใหผู้อ่ื้น
หลีกเล่ียงสารเสพติด 

๖.   ความปลอดภยั
ในชีวติ 

      -  ภยัธรรมชาติ 

   -   การปฏิบติัตน
เพื่อความปลอดภยั
จากภยัธรรมชาติ 

     -   สารเสพติด  
     -   สาเหตุของ
การติดสารเสพติด 

     -   ทกัษะการ
ส่ือสารใหผู้อ่ื้น
หลีกเล่ียงสารเสพติด 

๑๐ 
 

 

๑๕ 
 
 
 

   รวม ๘๐ ๑๐๐ 
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   โครงสร้างรายวชิา   สุขศึกษา ๑ รหัสวชิา  พ  ๒๑๑๐๑    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

 
 
 
 
๑ 

มาตรฐาน พ ๑.๑ 
 เขา้ใจธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและ
พฒันาการของมนุษย ์
๑.อธิบายความส าคญัของ
ระบบประสาท และ
ระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผล
ต่อสุขภาพ การ
เจริญเติบโต และ
พฒันาการของวยัรุ่น 
๒. อธิบายวธีิดูแลรักษา
ระบบประสาทและระบบ
ต่อมไร้ท่อใหท้  างาน
ตามปกติ 

 
 
 
 
 
 ความส าคญัของระบบ

ประสาทและระบบ
ต่อมไร้ท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ การ
เจริญเติบโต พฒันาการ
ของวยัรุ่น 

 วธีิดูแลรักษาระบบ
ประสาทและระบบ
ต่อมไร้ท่อใหท้  างาน
ตามปกติ 

 
 
 
 
 
ต่อมไร้ท่อท่ี
เก่ียวขอ้งกนัการ
เจริญเติบโต 

 
 
 
 
 
๔ 

 
 
 
 
 

๒๐ 

๒ ๓. วเิคราะห์ภาวะการ
เจริญเติบโตของร่างกาย
ตนเองกบัเกณฑ์
มาตรฐาน 
๔. แสวงหาแนวทางใน
การพฒันาตนเองให้
เจริญเติบโตสมวยั 

 การวเิคราะห์ภาวการณ์
เจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานและปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 แนวทางในการพฒันา
ตนเองใหเ้จริญเติบโต
สมวยั 

พฒันาตนเองตาม
เกณฑ ์  

๖ ๓๐ 
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ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
๓ 

มาตรฐาน พ ๒.๑ 
 เขา้ใจและเห็นคุณค่า
ตนเอง ครอบครัว 
เพศศึกษาและมีทกัษะ
ในการด าเนินชีวิต 
๑.อธิบายวธีิการ
ปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงทางราง
กาย จิต ใจ อารมณ์
และพฒันาการทาง
เพศอยา่งเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 การเปล่ียนแปลงทาง

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
พฒันาการทางเพศ 

- ลกัษณะการเปล่ียนแปลง
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และพฒันาการทางเพศ 

- การยอมรับและการ
ปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และ 
พฒันาการทางเพศ 

- การเบ่ียงเบนทางเพศ 

 
 
 
 
 
 
เร่ืองวุน่ๆเก่ียวกบั
เร่ืองเพศ 

 
 
 
 
 
 
๗ 

 
 
 
 
 
 

๓๕ 

๔. ๒.แสดงทกัษะการ
ปฏิเสธเพื่องป้องกนั
ตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ 

 ทกัษะปฏิเสธเพื่อป้องกนั
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

แสดงออกอยา่ง
เหมาะสม   

๓ ๑๕ 

   รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิา  สุขศึกษา  ๒   รหัสวชิา   พ ๒๑๑๐๒    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑ 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน    พ ๔.๑ 
 เห็นคุณค่าและมีทกัษะ
ในการสร้างเสริม
สุขภาพ การด ารง
สุขภาพ การป้องกนักนั
โรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ 
 ๑.เลือกกินอาหารท่ี
เหมาะสมกบัวยั 
 ๒.วเิคราะห์ปัญหาท่ี
เกิดจากภาวะ
โภชนาการท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 หลกัการเลือกอาหารท่ี

เหมาะสมกบัวยั 
 ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะ

โภชนาการ 
 - ภาวะการขาดสารอาหาร 
-  ภาวะโภชนาการเดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

กินอยูเ่พื่อ
สุขภาพ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 

๒ 
 
 
 
 

 ๓.ควบคุมน ้าหนกัของ
ตนเองใหอ้ยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐาน 

 เกณฑม์าตรฐานการ
เจริญเติบโตของ
เด็กไทย 

 วธีิควบคุมน ้าหนกัของ
ตนเองใหอ้ยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐาน 

ไม่พลาด
พลั้งเผลอตวั 

๓ 
 
 
 
 

๑๐ 

๓ 
 
 
 

 ๔.สร้างเสริมและ
ปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตาม
ผลทดสอบ 

 วธีิทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

 วธีิสร้างเสริมและ
ปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการ
ทดสอบ 

ไม่ตอ้งกลวั หาก
มัน่ใจ 

 
 
 
 
 

๗ ๓๐ 
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โครงสร้างรายวชิา  สุขศึกษา  ๒   รหัสวชิา   พ ๒๑๑๐๒    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 

มาตรฐาน    พ ๕.๑ 
 ป้องกนัหลีกเล่ียง
ปัจจยัเส่ียง  พฤติกรรม
เส่ียงต่อสุขภาพ  
อุบติัเหตุ  การใชย้าสาร
เสพติดและความ
รุนแรง 
 ๑.แสดงวธีิปฐม
พยาบาลและ
เคล่ือนยา้ยผูป่้วยอยา่ง
ปลอดภยั 

 
 
 
 
 
 
 การปฐมพยาบาลและคล่ือน

ยา้ยผูป่้วยอยา่งปลอดภยั 
  -  เป็นลม      -   บาดแผล 
  -  ไฟไหม ้    -  กระดูกหกั 
  -   น ้าร้อนลอก        ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
ปลอดภยัไว้

ก่อน 
 
 

 
 
 
 
 
 
๓ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

๒๐ 

๕  ๒.อธิบายลกัษณะ
อาการของผูติ้ดสาร
เสพติดและการป้องกนั
การติดสารเสพติด 

 ลกัษณะของผูติ้ดสารเสพติด 
 อาการของผูติ้ดสารเสพติด 
 การป้องกนัการติดสารเสพติด 

สารเสพติด ๒ ๑๕ 

 ๓.อธิบายความสัมพนัธ์
ของการใชส้ารเสพติด
กบัการเกิดโรคและ
อุบติัเหตุ 

 ความสัมพนัธ์ของการใชส้าร
เสพติดกบัการเกิดโรคและ
อุบติัเหตุ 

๖  ๔.แสดงวธีิการ
ชกัชวนผูอ่ื้นให ้ลด ละ 
เลิกสารเสพติดโดยใช้
ทกัษะต่างๆ 
 
 
 

 ทกัษะท่ีใชใ้นการ 
ชกัชวนผูอ่ื้นใหล้ด ละ เลิกสาร
เสพติด 
 - ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
 - ทกัษะการส่ือสาร 
 - ทกัษะการตดัสินใจ 
 - ทกัษะการแกปั้ญหา 
      ฯลฯ 

ทกัษะชีวติ ๒ ๑๕ 

   รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิา  สุขศึกษา  ๓   รหัสวชิา   พ ๒๒๑๐๑    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๒ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

 
 
 
 
๑ 
 
 
 

มาตรฐาน    พ ๑.๑ 
 เขา้ใจธรรมชาติของ
การเจริญเติบโตและ
พฒันาการของมนุษย ์
 ๑.อธิบายการ
เปล่ียนแปลงดา้น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา
ในวยัรุ่น 

 
 
 
 
 การเปล่ียนแปลงดา้น

ร่าง 
กาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาในวยัรุ่น 
 

 
 
 
 
การเจริญเติบโต
และพฒันาการ 
 

 

 
 
 
 
๔ 
 
 
 

 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒.ระบุปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตและ
พฒันาการดา้นร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาในวยัรุ่น 
 
 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ 
การเจริญเติบโต และ
พฒันาการดา้นร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 
  -   พนัธุกรรม 
  -   ส่ิงแวดลอ้ม 
  -   การอบรมเล้ียงดู 
 

ผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโต 
 

 
 
 
 

 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
๓. 

มาตรฐาน  พ  ๒.๑ 
 เขา้ใจและเห็นคุณค่า
ตนเอง  ครอบครัว 
เพศศึกษาและมีทกัษะ
ในการด าเนินชีวิต 
 ๑.วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อเจตคติใน
เร่ืองเพศ 

 
 
 
 
 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ 
เจตคติในเร่ืองเพศ 

- ครอบครัว 
- วฒันธรรม 
- เพื่อน 
- ส่ือ 

 
 
 
 
 

เจตคติในเร่ือง
เพศ 

 
 
 
 
 
๔ 

 
 
 
 
 

๒๐ 
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โครงสร้างรายวชิา  สุขศึกษา  ๓   รหัสวชิา   พ ๒๒๑๐๑    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๒ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๔. 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒.วเิคราะห์ปัญหา
และผลกระทบท่ีเกิด
จากการมีเพศสัมพนัธ์
ในวยัเรียน 
 ๓.อธิบายวธีิป้องกนั
ตนเองและหลีกเล่ียง
จากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์ เอดส์และ
การตั้งครรภ ์โดยไม่พึง
ประสงค ์

 ปัญหาและผลกระทบท่ี 
เกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์ใน
วยัเรียน 
 โรคติดต่อทางเพศทาง 
สัมพนัธ์ 
 โรคเอดส์ 
 การตั้งครรภโ์ดยไม่พึง 
ประสงค ์

เตือนเพื่อนกนั
นิดเม่ือคิดมี
เพศสัมพนัธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 

๕. 
 
 
 

 ๔.อธิบายความส าคญั
ของความเสมอภาค
ทางเพศและวางตวัได้
อยา่งเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความส าคญัของความ 
เสมอภาคทางเพศ 
 การวางตวัต่อเพศตรงขา้ม 
 ปัญหาทางเพศ 
 แนวทางการแกไ้ขปัญหา

ทางเพศ 
 
 
 

 

ความเสมอภาค
ทางเพศ 

 
 
 

๔ 
 
 
 

 

๒๐ 
 

   รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิา  สุขศึกษา  ๔   รหัสวชิา   พ ๒๒๑๐๒    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๒ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
๑ 
 
 
 
 

 

มาตรฐาน    พ ๔.๑ 
 เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการ
สร้างเสริมสุขภาพ การด ารง
สุขภาพ การป้องกนักนัโรค
และการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 ๑.เลือกใชบ้ริการทางสุขภาพ
อยา่งมีเหตุผล 
 ๒.วเิคราะห์ผลของการใช้
เทคโนโลยท่ีีมีต่อสุขภาพ 
 ๓.วเิคราะห์ความ
เจริญกา้วหนา้ทางการแพทยท่ี์
มีผลต่อสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 การเลือกใชบ้ริการทาง

สุขภาพ 
 ผลกระทบของเทคโนโลยี

ท่ีมีต่อสุขภาพ 
 ความเจริญกา้วหนา้ทางการ

แพทยท่ี์มีผลต่อสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

สุขภาพดี 
มีสุข 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
๑๐ 

 
 
 
 

 

๒.  ๔.วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ 
ของภาวะสมดุลระหวา่ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 ๕.อธิบายลกัษณะเบ้ืองตน้
ของผูมี้ปัญหาสุขภาพจิต 
 ๖.เสนอแนะวธีิปฏิบติัตนเพื่อ
จดัการกบัอารมณ์และ
ความเครียด 

 ความสมดุลระหวา่ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

 
 ลกัษณะอาการเบ้ืองตน้ของ

ผูมี้ปัญหาสุขภาพจิต 
 วธีิปฏิบติัเพื่อจดัการกบั

อารมณ์และความเครียด 

กาย  จิต  
สมดุล 

๓ ๒๐ 
 
 
 

๓.  ๗.พฒันาสมรรถภาพกาย
ตนเองใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์
ก าหนด 

 เกณฑส์มรรถภาพทางกาย 
 การพฒันาสมรรถภาพ 
ทางกาย 

สร้างกายให้
เกิดสุข 

๙ ๔๐ 
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โครงสร้างรายวชิา  สุขศึกษา  ๔   รหัสวชิา   พ ๒๒๑๐๑    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๒ 

ล าดั
บที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๔. 
 
 

มาตรฐาน  พ  ๕.๑ 
 ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยั
เส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อ
สุขภาพ อุบติัเหตุการใชย้า
สารเสพติดและความรุนแรง 
 ๑.ระบุวธีิการ  ปัจจยัและ
แหล่งท่ีช่วยเหลือฟ้ืนฟูผูติ้ด
สารเสพติด 

 วธีิการ  ปัจจยั  และแหล่ง
ท่ีช่วยเหลือฟ้ืนฟูผูติ้ดสาร
เสพติด 

แหล่งฟ้ืนฟ ู
 
 

๒ 
 
 

๑๐ 
 
 

๕. 
 

 ๒.อธิบายวธีิหลีกเล่ียง
พฤติกรรมเส่ียงและ
สถานการณ์เส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 ๓.ใชท้กัษะชีวติในการ
ป้องกนัตนเองและหลีกเล่ียง
สถานการณ์คบัขนัท่ีอาจ
น าไปสู่อนัตราย 

 การหลีกเล่ียงพฤติกรรม
เส่ียงและสถานการณ์
เส่ียง 

 -  การมัว่สุม 
 -  การทะเลาะววิาท 
 -  การเขา้ไปในแหล่ง
อบายมุข 
 -  การแข่งจกัรยานยนตบ์น
ทอ้งถนน 

ฯลฯ 
 
 ทกัษะชีวติในการป้องกนั 
ตนเอง(ทกัษะปฏิเสธ 
ทกัษะการต่อรอง ฯลฯ)และ
หลีกเล่ียงสถานการณ์คบัขนั
ท่ีอาจน าไปสู่อนัตราย 

ปลอดภยัไว้
ก่อน 

๓ 
 

๒๐ 
 

   รวม ๒๐ ๑๐๐ 

 
 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา 

103 

โครงสร้างรายวชิา  สุขศึกษา  ๕   รหัสวชิา   พ ๒๓๑๐๑    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

 
 
 
 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มาตรฐาน พ ๑.๑ 
เขา้ใจธรรมชาติของ
การเจริญเติบโตและ
พฒันาการของมนุษย ์
 ๑.เปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงทางดา้น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา
แต่ละช่วงของชีวิต 
 
 
 
 
 ๒.วเิคราะห์อิทธิพล
และความคาดหวงัของ
สังคมต่อการ
เปล่ียนแปลงของวยัรุ่น 

 
 
 
 
 การเปล่ียนแปลงดา้น ร่างกาย  
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ในแต่ละวยั 

- วยัทารก 
- วยัก่อนเรียน 
- วยัเรียน 
- วยัรุ่น 
- วยัผูใ้หญ่ 
- วยัผูสู้งอาย ุ

 อิทธิพลและความคาดหวงั 
ของสังคมท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง
ของวยัรุ่น 
 

 
 
 
 
เพิ่มพนูชีวติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. 
 
 
 
 
 

 ๓.วเิคราะห์ส่ือ
โฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเติบโตและ
พฒันาการของวยัรุ่น 

 ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อ 
การเจริญเติบโตและพฒันาการ
ของวยัรุ่น 

- โทรทศัน์ 
- วทิย ุ
- ส่ือส่ิงพิมพ ์
- อินเทอร์เน็ต 

หลีกเล่ียงไม่
ปลอดภยั 

๒ ๑๐ 

๓. 
 
 

มาตรฐาน  พ  ๒.๑ 
 ๑.อธิบายอนามยัแม่
และเด็ก การวางแผน
ครอบครัวและวธีิการ
ปฏิบติัตนท่ีเหมาะสม 

 
 องคป์ระกอบของอนามยั 
เจริญพนัธ์ุ 
     - อนามยัแม่และเด็ก 
     - การวางแผนครอบครัว 

 
อนามยัเจริญ

พนัธ์ุ 

 
๔ 

 
๒๐ 
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โครงสร้างรายวชิา  สุขศึกษา  ๒   รหัสวชิา   พ ๒๓๑๐๑    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๔. 
 
 

 ๒.วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการ
ตั้งครรภ ์

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ 
การตั้งครรภ ์

- แอลกอฮอล์ 
- สารเสพติด 
- บุหร่ี 
- สภาพแวดลอ้ม 
- การติดเช้ือ 
- โรคท่ีเกิดจาก 
ภาวการณ์ตั้งครรภ ์

อนัตรายกบัแม่ ๓ 
 

๒๐ 
 

๕  ๓.วเิคราะห์สาเหตุ
และเสนอแนวทาง
ป้องกนั แกไ้ขความ
ขดัแยง้ในครอบครัว 

 สาเหตุความขดัแยง้ใน 
ครอบครัว 
 แนวทางป้องกนั แกไ้ข 
ความขดัแยง้ในครอบครัว 

ความขดัแยง้ใน
ครอบครัว 

๓ ๒๐ 

   รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาสุขศึกษา ๖     รหัสวชิา  พ  ๒๓๑๐๒       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑ 

มาตรฐาน พ ๔.๑ 
 เห็นคุณค่าและมี
ทกัษะในการสร้าง
เสริมสุขภาพ การด ารง
สุขภาพ การป้องกนั
โรคและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ 
๑.ก าหนดรายการ
อาหารท่ีเหมาะสมกบั
วยัต่างๆโดยค านึงถึง
ความประหยดัและ
คุณค่าทางโภชนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 การก าหนดรายการอาหารท่ี

เหมาะสมกบัวยัต่างๆ 
o วยัทารก วยัเด็ก (วยัก่อนเรียน 

วยัเรียน) 
o วยัรุ่น 
o วยัผูใ้หญ่ 
o วยัสูงอาย ุ
โดยค านึงถึงความประหยดัและ
คุณค่าทางโภชนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กินดี ชีวติ 
ยนืยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐ 

๒ 
 

๒.เสนอแนวทาง
ป้องกนัโรคท่ีเป็น
สาเหตุส าคญัของการ
เจบ็ป่วยและการตาย
ของคนไทย 
 

 โรคท่ีเป็นสาเหตุส าคญัของ 
การเจบ็ป่วยและการตายของคน
ไทย โรคติดต่อ เช่น 
-  โรคท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์ 
-  โรคเอดส์ 
-  โรคไขห้วดันก             ฯลฯ 
โรคไม่ติดต่อ เช่น 
-  โรคหวัใจ 
-  โรคความดนัโลหิตสูง 
-  เบาหวาน 
-  มะเร็ง                      ฯลฯ 
 

โรคภยัไขเ้จบ็ 
 

๓ 
 

๑๐ 
 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา 

106 

                  โครงสร้างรายวชิาสุขศึกษา ๖       รหัสวชิา  พ  ๒๓๑๐๒        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๓ ๓. รวบรวมขอ้มูลและ
เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา
สุขภาพในชุมชน 

 ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
 แนวทางแกไ้ขปัญหาสุขภาพ

ในชุมชน 

สุขภาพชุมชน ๒ ๑๐ 

๔ ๔. วางแผนและจดัเวลาใน
การออกก าลงักาย การ
พกัผอ่น และการสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย 
๕. ทดสอบสมรรถภาพ 
ทางกายและพฒันาไดต้าม
ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

 วางแผนและจดัเวลาในการ
ออกก าลงักาย การพกัผอ่น
และการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย 

 
 การทดสอบสมรรถภาพทาง

กายแบบต่างๆและการพฒันา
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

ขยบักาย 
สบายชีว ี

๖ ๔๐ 

๕ มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกนั
และหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง 
พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ 
อุบติัเหตุ การใชส้ารเสพ
ติด และความรุนแรง 
๑. วเิคราะห์ปัจจยัเส่ียง
พฤติกรรมท่ีมีผลต่อ
สุขภาพและแนวทาง
ป้องกนั 
๒. หลีกเล่ียงการใชค้วาม
รุนแรงและชกัชวนเพื่อน
ใหห้ลีกเล่ียงการใชค้วาม
รุนแรงในการแกปั้ญหา 
๓. วเิคราะห์อิทธิพลของ
ส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพ
และความรุนแรง 

 
 
 
 
 
 
 ปัจจยัเส่ียงและพฤติกรรม

เส่ียงต่อสุขภาพ 
 แนวทางการป้องกนัความ

เส่ียงต่อสุขภาพ 
 ปัญหาและผลกระทบจากการ

ใชค้วามรุนแรง 
 วธีิหลีกเล่ียงการใชค้วาม

รุนแรง 
 อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรม

สุขภาพและความรุนแรง
(คลิปวดีีโอ การทะเลาะววิาท 
อินเทอร์เน็ต เกม ฯลฯ) 

 
 
 

 
 
 

เร่ืองเส่ียงอยา่
เส่ียง 

 
 
 
 
 
 
๓ 

 
 
 
 
 
 

๑๐ 
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โครงสร้างรายวชิาสุขศึกษา ๖       รหัสวชิา  พ ๒๓๑๐๒            ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๖ ๔. วเิคราะห์
ความสัมพนัธ์ของการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลต่์อ
สุขภาพและการเกิด
อุบติัเหตุ 

 ความสัมพนัธ์ของการด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
ต่อสุขภาพและการเกิด
อุบติัเหตุ 

เมาไม่ขบั ๒ ๑๐ 

๗ ๕. แสดงวธีิการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพอยา่งถูกวธีิ 

 วธีิการช่วยฟ้ืนคืนชีพอยา่ง
ถูกวธีิ 

หน่วยกูชี้พ ๒ ๑๐ 

   รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาตะกร้อ   รหัสวชิา   พ ๒๑๑๐๓     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ 

ล าดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

 
 
 
 

มาตรฐาน  พ ๓.๑ 
เขา้ใจมีทกัษะในการ
เคล่ือนไหว  กิจกรรม
ทางกาย  การเล่นเกม
และกีฬา 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

๑ 
 
 
 
 
 

 

๑.  เพิ่มพนู
ความสามารถของตน  
ตามหลกัการ
เคล่ือนไหวท่ีใช้
ทกัษะกลไกลและ
ทกัษะพื้นฐานท่ี
น าไปสู่การพฒันา
ทกัษะการเล่นกีฬา 

 หลกัการเพิ่มพนู 
ความสามารถในการ
เคล่ือนไหวท่ีใชท้กัษะ
กลไกและทกัษะพื้นฐาน
ท่ีน าไปสู่การพฒันา
ทกัษะการเล่นกีฬา 

การเคล่ือนไหว
เบ้ืองตน้ 
 
 
 
 
 
 

๓ ๓๐ 

๒ ๒.  เล่นกีฬาไทยและ
กีฬาสากลประเภท
บุคคลและทีมโดยใช้
ทกัษะพื้นฐานตาม
ชนิดกีฬา  ๑  ชนิด 

 การเล่นกีฬาไทย 
และกีฬาสากลท่ีเลือกเล่น 

ตะกร้อ 
 

๑๕ ๕๐ 

๓ ๓.  ร่วมกิจกรรม
นนัทนาการอยา่ง
นอ้ย  ๑  กิจกรรม
และน าหลกัความรู้ท่ี
ไดไ้ปเช่ือมโยง
สัมพนัธ์กบัวชิาอ่ืน 

 การน าความรู้และ 
หลกัการของกิจกรรม
นนัทนาการไปใช้
เช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัวชิา
อ่ืน 

นนัทนาการ ๒ ๒๐ 

   รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาเปตอง       รหัสวชิา   พ ๒๑๑๐๔          ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ 
ล าดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน  พ  ๓.๒  รักการ
ออกก าลงักาย  การเล่นเกม
และการเล่นกีฬาปฏิบติัเป็น
ประจ าอยา่งสม ่าเสมอมี
วนิยั  เคารพสิทธิ  กฎ  
กติกา  มีน ้าใจนกักีฬา  มีจิต
วญิาณในการแข่งขนัและ
ช่ืนชมในสุนทรียภาพของ
การกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑ ๑.  อธิบายสาเหตุการ

เปล่ียนแปลงทางกาย  จิตใจ  
อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญาท่ีเกิดจากการออก
ก าลงักายและเล่นกีฬาเป็น
ประจ าจนเป็นวถีิชีวิต 

 สาเหตุการเปล่ียนแปลง 
ทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญาจากการออกก าลงั
กายและการเล่นกีฬาอยา่ง
สม ่าเสมอจนเป็นวถีิชีวติ 
 การสร้างวถีิชีวติท่ีมี 
สุขภาพดี  โดยการออกก าลงั
กายและเล่นกีฬาเป็นประจ า 

กีฬาเป็นชีวติ ๒ ๒๐ 

๒ ๒.  เลือกเขา้ร่วมกิจกรรม
การออกก าลงักาย  เล่นกีฬา  
ตามความถนดัและความ
สนใจ  พร้อมทั้งวิเคราะห์
ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลเพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาตนเอง 
 

 การออกก าลงักายและ 
เล่นกีฬาไทยกีฬาสากลทั้ง
ประเภทบุคคลและประเภททีม 
 การวเิคราะห์ความ 
แตกต่างระหวา่งบุคคลเพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาการร่วม
กิจกรรมการออกก าลงักายและ
เล่นกีฬา 

ตามรอยสมเด็จยา่ ๕ ๒๐ 
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โครงสร้างรายวชิาเปตอง       รหัสวชิา   พ ๒๑๑๐๔     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ 
ล าดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๓ 
 
 
 

๓.  มีวนิยั  ปฏิบติัตาม
กฎ  กติกาและขอ้ตกลง
ในการเล่นกีฬาท่ีเลือก 

 วนิยัในการฝึกและการ
เล่นกีฬาตามกฎ  กติกา  
และขอ้ตกลง 

เล่นดี  มีวนิยั 
 
 
 

๕ 
 
 

 

๒๐ 
 
 

 
๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔.  วางแผนการรุกและ
การป้องกนัในการเล่น
กีฬาท่ีเลือกและน าไปใช้
ในการเล่นอยา่ง
เหมาะสมกบัทีม 
 

 รูปแบบ  กลวธีิการรุก  
การป้องกนัในการเล่น
กีฬาเป็นทีม 

 ประโยชน์ของการเล่น
และการท างานเป็นทีม 

 หลกัการใหค้วาม
ร่วมมือในการเล่น  การ
แข่งขนักีฬา  และการ
ท างานเป็นทีม 

มือโปร 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 

 

๕ ๕.  น าผลการปฏิบติัใน
การเล่นกีฬามาสรุปเป็น
วธีิท่ีเหมาะสมกบัตนเอง
ดว้ยความมุ่งมัน่ 
 

 การพฒันาวธีิเล่นกีฬาท่ี
เหมาะสมกบัตนเอง 

        -    การเลือกวธีิเล่น 
        -    การแกไ้ข   
             ขอ้บกพร่อง 
       -     การเพิ่มทกัษะ 
 การสร้างแรงจูงใจและ

การสร้างความมุ่งมัน่
ในการเล่น และการ
แข่งขนักีฬา 

วนัแมนโชว ์ ๓ ๑๐ 

   รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิากรีฑา        รหัสวชิา  พ ๒๒๑๐๓       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๒ 
ล าดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

 
 
 
๑ 

มาตรฐาน  พ  ๓.๑  
เขา้ใจมีทกัษะในการ
เคล่ือนไหว กิจกรรม 
การเล่นเกมและกีฬา 
๑.  เล่นกีฬาไทยและ
กีฬาสากล  ๑  ชนิดท่ี
เหมาะสมกบัตนเอง
และทีม 

 
 
 
 
 เทคนิคและวธีิการ 
เล่นกีฬาไทยและกีฬา
สากลท่ีเลือก 
 

 
 
 
 

เจา้ลมกรด 

 
 
 
 
๔ 

 
 
 
 

๓๐ 

๒ ๒.  น าหลกัการ
ความรู้และทกัษะใน
การเคล่ือนไหว
กิจกรรมทางกายการ
เล่นเกมและการเล่น
กีฬาไปใชส้ร้างเสริม
สุขภาพอยา่งต่อเน่ือง
เป็นระบบ 

 การน าหลกัการ   
ความรู้และทกัษะในการ
เคล่ือนไหว  กิจกรรม
ทางกาย  การเล่นเกม
และการเล่นกีฬาไปใช้
เป็นระบบสร้างเสริม
สุขภาพอยา่งต่อเน่ือง 

วฒันธรรมทางการ
กระท า 

๑๒ ๕๐ 

๓ ๓.  ร่วมกิจกรรม
นนัทนาการอยา่งนอ้ย  
๑ กิจกรรมและน า
หลกัความรู้วธีิการไป
ขยายผลการเรียนรู้
ใหก้บัผูอ่ื้น 

 การจดักิจกรรม 
นนัทนาการแก่ผูอ่ื้น 

ความเป็นพวกหมู่ ๔ ๒๐ 
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โครงสร้างรายวชิา    ฟุตบอล      รหัสวชิา   พ ๒๒๑๐๔     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๒ 

ล าดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

 มาตรฐาน  พ  ๓.๒  รักการ
ออกก าลงักาย  การเล่นเกม  
และการกีฬาปฏิบติัเป็น
ประจ าอยา่งสม ่าเสมอ มีวินยั  
เคารพสิทธิกฎ กติกา มีน ้าใจ
นกักีฬามีจิตวญิญาณในการ
แข่งขนัและช่ืนชม  ใน 
สุนทรียภาพของการกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

๑ 
 
 
 

๑.  อธิบายความส าคญัของ
การออกก าลงักายและเล่น
กีฬาจนเป็นวถีิชีวติท่ีมี
สุขภาพดี 

 ความส าคญัของการออก 
ก าลงักายและเล่นกีฬาจนเป็น
วถีิชีวติท่ีมีสุขภาพดี 

วถีิชีวติท่ีมี
สุขภาพ 

๒ ๑๐ 

๒ ๒.  ออกก าลงักายและเลือก
เขา้ร่วมเล่นกีฬาตามความ
ถนดั  ความสนใจอยา่งเตม็
ความสามารถ  พร้อมทั้งมี
การประเมินการเล่นของตน
และผูอ่ื้น 
 

 การออกก าลงักาย  เช่น 
  การบริหารแบบต่าง ๆ เตน้แอ
โรบิด  โยคะ  ร ามวยจีน 
 การเล่นกีฬาไทย 
และกีฬาสากล  ทัง่ประเภท
บุคคลละทีม 
 การประเมินการ 
เล่นกีฬาของตนเองและผูอ่ื้น 

ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ 

 
 

๔ 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 

๓ 
 
 

๓.  ปฏิบติัตามกฎ  กติกา
และขอ้ตกลงตามชนิดกีฬา
ท่ีเลือกเล่น 

 กฎ  กติกาการเล่น 
เกมและการแข่งขนักีฬาท่ี
เลือกเล่น 

กติกาฟุตบอล ๒ ๑๐ 

๔ ๔.  วางแผนการรุกและการ
ป้องกนัในการเล่นกีฬาท่ี
เลือกและน าไปใชใ้นการ
เล่นอยา่งเป็นระบบ 

 รูปแบบ  วธีิรุก  และ 
ป้องกนัในการเล่นกีฬาท่ีเลือก 

ความเป็นเลิศ
ของลูก
ประตูชยั 

๗ ๔๐ 
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โครงสร้างรายวชิา ฟุตบอล     รหัสวชิา   พ ๒๒๑๐๔     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๒ 

ล าดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๕ ๕.  ร่วมมือในการเล่นกีฬา
และการท างานเป็นทีม
อยา่งสนุกสนาน                 

 การเล่น  การ 
แข่งขนักีฬา  และการท างาน
เป็นทีม 

ร่วมมือ 
ร่วมใจ 
ร่วมสุข 

๓ ๒๐ 

๖ ๖.  วเิคราะห์  เปรียบเทียบ
และยอมรับความแตกต่าง
ระหวา่งวธีิการเล่นกีฬา
ของตนเองกบัผูอ่ื้น                 

การยอมรับความสามารถและ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ในการเล่นกีฬา 

วเิคาะห์ตนเอง ๒ ๑๐ 

   รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาวอลเล่ย์บอล     รหัสวชิา   พ ๒๓๑๐๓     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ 
ล าดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐาน  พ ๓.๑ 
เขา้ใจมีทกัษะในการ
เคล่ือนไหว  กิจกรรม
ทางกาย  การเล่นเกม
และกีฬา 
๑.  น าผลการปฏิบติัตน
เก่ียวกบัทกัษะกลไกและ
ทกัษะการเคล่ือนไหวใน
การเล่นกีฬาจาก
แหล่งขอ้มูลท่ี
หลากหลายมาสรุปเป็น
วธีิท่ีเหมาะสมในบริบท
ของตนเอง 

 
 
 
 
 
 การน าผลการ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะกลไกและ
ทกัษะการเคล่ือนไหวในการ
เล่นกีฬาจากแหล่งขอ้มูลท่ี
หลากหลายมาสรุปเป็นวธีิท่ี
เหมาะสมในบริบทของตนเอง
ในการเล่นกีฬา 

 
 
 
 
 
ทกัษะการ
เคล่ือนไหว 

 
 
 
 
 
๔ 

 
 
 
 
 

๓๐ 

๒ ๒.  เล่นกีฬาไทยและ
กีฬาสากลทั้งประเภท
บุคคลและทีม  ๑ ชนิด 

 การเล่นกีฬาไทย 
กีฬาสากล ตามชนิดกีฬาท่ีเลือก 

วอลเล่ยบ์อล 
 

 

๑๐ ๔๐ 

๓ ๓.  เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเคล่ือนไหว
ท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬา
และกิจกรรมใน
ชีวติประจ าวนั 

 ประสิทธิภาพของ 
รูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีส่งผล
ต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมใน
ชีวติประจ าวนั 

แคล่วคล่อง
วอ่งไว 

 

๓ ๑๐ 

๔ ๔.  ร่วมกิจกรรม
นนัทนาการอยา่งนอ้ย  ๑  
กิจกรรมและน าความรู้
และหลกัการท่ีไดไ้ปปรับ
ใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่ง
เป็นระบบ 

 การน าประสบการณ์ 
จากการร่วมกิจกรรมนนัทนาการ
ไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
 
 

สุขสนุกสนาน ๓ ๒๐ 

   รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาบาสเกตบอล   รหัสวชิา   พ ๒๓๑๐๔     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ 
ล าดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน  พ  ๓.๒  รัก
การออกก าลงักาย  การ
เล่นเกมและการเล่นกีฬา
ปฏิบติัเป็นประจ าอยา่ง
สม ่าเสมอมีวนิยั  เคารพ
สิทธิ  กฎ  กติกา มีน ้าใจ
เป็นนกักีฬามีจิตวิญาณ
ในการแข่งขนัและช่ืน
ชมในสุนทรียภาพของ
การกีฬา 

    

๑ ๑.  มีมารยาทในการเล่น
และดูกีฬาดว้ยความมี
น ้าใจนกักีฬา 

 มารยาทในการเล่นและ 
การดูกีฬาดว้ยความมีน ้าใจ
นกักีฬา 

ผูเ้ล่น  ผูดู้ท่ีดี ๒ ๑๐ 

๒ ๒.  ออกก าลงักายและ
เล่นกีฬาอยา่งสม ่าเสมอ
และน าแนวคิดหลกัการ
จากการเล่นไปพฒันา
คุณภาพชีวติของตนดว้ย
ความภาคภูมิใจ 

 การออกก าลงักายและ 
การเล่นกีฬาประเภทบุคคล
และทีม 
 การน าประสบการณ์   
แนวคิดจากการออกก าลงักาย
และเล่นกีฬาไปประยกุตใ์ชใ้น
การพฒันาคุณภาพชีวติ 

บาสเกตบอล ๖ ๓๐ 

๓ ๓.  ปฏิบติัตนตามกฎ  
กติกา  และขอ้ตกลงใน
การเล่นตามชนิดกีฬาท่ี
เลือกและน าแนวคิดท่ี
ไดไ้ปพฒันาคุณภาพ
ชีวติของตนในสังคม 

 กฎ  กติกา  และ 
ขอ้ตกลงในการเล่นกีฬาท่ีเลือก
เล่น 
 การประยกุต ์
ประสบการณ์การปฏิบติัตาม
กฎ  กติกา  ขอ้ตกลงในการเล่น
กีฬาไปใชพ้ฒันาคุณภาพชีวติ
ของตนในสังคม 

แนวคิดท่ี
พฒันา 

๖ ๓๐ 
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โครงสร้างรายวชิาบาสเกตบอล    รหัสวชิา  พ ๒๓๑๐๔     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ 
ล าดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๔ 
 
 
 
 
 

๔.  จ  าแนกกลวธีิการ
รุก  การป้องกนัและใช้
ในการเล่นกีฬาท่ีเลือก
และตดัสินใจเลือกวธีิท่ี
เหมาะสมกบัทีมไป
ใชไ้ดต้ามสถานการณ์
ของการเล่น 

-  วธีิการประยกุตใ์ชก้ลวธีิการ
รุกและการป้องกนัในการเล่น
กีฬาไดต้ามสถานการณ์ของ
การเล่น 

การตดัสินใจ 
 
                                          

๔ 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 

๕ 
 

๕.  เสนอผลการพฒันา
สุขภาพของตนเองท่ี
เกิดจากการออกก าลงั
กายและการเล่นกีฬา
เป็นประจ า 

-  การพฒันาสุขภาพตนเองท่ี
เกิดจากการออกก าลงักายและ
การเล่นกีฬาเป็นประจ า 

พฒันาสุขภาพ 
 

 

๒ ๑๐ 
 
 

   รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

 ๑.   แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
 กระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการศึกษาดา้นสุขภาพท่ีมีเป้าหมาย เพื่อการด ารงและการ
ส่งเสริมสุขภาพและการพฒันาคุณภาพชีวติของบุคคล ครอบครัวและชุมชนใหย้ ัง่ยนื 

 สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วยท าให้ผูเ้รียนรู้ และเกิดการพฒันาเก่ียวกับความมัน่ใจในตนเอง 
ความสามารถของตนเอง เกิดวิธีการเรียนรู้ด้วยพลัง มีความสามารถในการน าความรู้และทกัษะไป
ประยุกต์ ช่วยให้ผูเ้รียนให้เกิดความตระหนัก และรับผิดชอบต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของ
ตนเอง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างความมัน่ใจในชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีและปลอดภยัของผูอ่ื้นบน
พื้นฐานของความเป็นไทย 

ในการเรียนรู้สุขศึกษา ผูเ้รียนจะไดรั้บการกระตุน้และชกัจูงใจและให้ก าหนดเป้าหมายท่ีเป็นจริง
และมีคุณค่า พฒันารูปแบบของชีวิตท่ีมีสุขภาพดี พฒันาทกัษะการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม ไดรู้้จกัการ
สร้างความรับผดิชอบและสัมพนัธภาพท่ีดีกบัคนอ่ืนทั้งท่ีโรงเรียน ท่ีบา้น และในชุมชน ทั้งชุมชนท่ีตนเอง
อยู่อาศยัและชุมชนอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไป ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกัน และยอมรับในความ
แตกต่างนั้น เกิดการพฒันาความสามารถในการเผชิญกบัปัญหาทา้ทาย ความเครียด ความกดดนั ความ
ขดัแยง้ และการสร้างเสริมสุขภาพ 

การเรียนรู้พลศึกษา  ผูเ้รียนจะไดรั้บโอกาสให้เขา้ร่วมในกิจกรรมพลศึกษา  และกีฬาทั้งประเภท
บุคคล  และประเภททีมอยา่งหลากหลายทั้งของไทยและสากล  กิจกรรมพลศึกษาและกีฬาต่างๆ ช่วยให้
ผูเ้รียนไดเ้กิดสัมฤทธิผลตามศกัยภาพดว้ยความเจริญเติบโตและพฒันาการทางกายไดป้รับปรุงสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกาย เกิดการพฒันาทกัษะกลไกอยา่งเต็มท่ี ไดเ้รียนรู้ถึงความส าคญัของการฝึกฝนตนเอง
ตามกฎ กติกา ระเบียบและหลกัการทางวิทยาศาสตร์ ไดแ้ข่งขนัและไดท้  างานร่วมกนัเป็นทีม ไดรั้บการ
พฒันาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์โดยเฉพาะน ้ าใจนักกีฬา มีโอกาสได้เผชิญกับความท้าทาย ได้รับ
ประสบการณ์จาการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง โดยตรงตามความถนดั และความสนใจ คน้หาความพึงพอใจ
จากการเขา้ร่วมกิจกรรมพลศึกษา กีฬา กิจกรรมนนัทนาการ และกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

การจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสุขศึกษา และพลศึกษาในสถานศึกษามุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการพฒันา
ครบถ้วนจากสาระต่าง ๆ  คือ  การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย์ ชีวิต และครอบครัว การ
เคล่ือนไหว การออกก าลงักาย เกม และกีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค และความ
ปลอดภยัในชีวิต รวมทั้งสามารถจดัให้สอดคลอ้ง เช่ือมโยง บูรณาการกบัสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ อีก  ๗  
สาระ และน าไปจดัเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อเป็นการเติมเตม็ใหแ้ก่ผูเ้รียนไดอี้กดว้ย 
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ดงันั้น การเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา จึงควรจดัให้เหมาะสมกบัระดบัความสามารถความ
ตอ้งการ และความสนใจของผูเ้รียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ควรให้
สอดคล้องกับลักษณะของวฒันธรรมท้องถ่ิน วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมสากล โดยได้รับการ
สนบัสนุนช่วยเหลือจากบา้น ชุมชน และทอ้งถ่ินไปพร้อมกนั 

๒.   แนวทางการวัดและประเมินผล 
 หลกัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวดัและการประเมินผลการเรียนเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน ซ่ึงต้อง
ด าเนินควบคู่กนัไป การบูรณาการการวดัและการประเมินผลกบัการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เ รียนหลายประการ  อ าทิ ได้ข้อมูลย ้อนกลับท่ีจะช่วยติดตาม ก ากับ ดูแล 
ความก้าวหน้าของผูเ้รียน น าผลมาปรับแนวทางการจดักิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพผูเ้รียนช่วยให้
ผูเ้รียนตระหนกัในความสามารถและพฒันาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเน่ืองและมีคุณธรรม สามารถ
คน้พบความรู้ใหม่และคิดแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔  มาตรา  ๒๖  ก าหนดชัดเจนให้สถานศึกษา
จดัการประเมินผูเ้รียน โดยพิจารณาจากการพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม 
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนการสอน ตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา  นัน่หมายถึงผูส้อนจะตอ้งวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียนด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผูเ้รียนจากหลายส่วน ก่อนท่ีจะตัดสินใจให้ระดับผล         
การเรียน 
 ดังนั้ น เพื่อให้การวดัและประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
สอดคลอ้งกบัพระบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ และเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนผูส้อนควร
ด าเนินการวดัและประเมินผลโดยค านึงถึงหลกัการต่อไปน้ี 

1. เนน้กระบวนการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน (Formative  Evaluation) และประเมินเพื่อตดัสิน 
ผลการเรียน (Summative Evaluation) ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ รวมทั้ง คุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์หรือตามปรัชญาของวิชา  โดยให้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการความรู้ตามความเหมาะสม เน้นการน าผลการประเมินมาใช้เป็น
ขอ้มูลในการวางแผนปรับปรุงกระบวนการสอนของตน และปรับกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพื่อ
ความส าเร็จตามจุดหมายของหลกัสูตร 

2. เนน้การประเมินดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียนตาม 
สภาพจริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์ท่ีเป็นจริง (Authentic Learning and Assessment) สะท้อน
ความสามารถและการแสดงออกของผูเ้รียน (Student  Performance) อยา่งชดัเจน 
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3. เนน้การบูรณาการการประเมินผลควบคู่ไปกบัการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ 
ผูเ้รียน  โดยประเมินจากคุณภาพของงานและกระบวนการท างานของผูเ้รียน 

4. เนน้การใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑก์ารประเมิน ส่งเสริมใหมี้การประเมิน 
ตนเอง ประเมินโดยเพื่อนและกลุ่มเพื่อนและประเมินโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

5. เนน้การประเมินผูเ้รียนท่ีตอ้งพิจารณาอยา่งครอบคลุมจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบตามความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มสาระ
และระดบัชั้น 

ส่ิงทีต้่องการวดัและประเมินผล 
จากปรัชญาและวิสัยทัศน์การเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา คุณภาพของผูเ้รียนรวมถึง

มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ตามช่วงชั้นท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ ผูส้อนจะตอ้งวิเคราะห์ส่ิงท่ีตอ้งการวดัและ
ประเมินผลให้ละเอียด ครอบคลุม และชดัเจน  เพื่อความเท่ียงตรงในการด าเนินงานและอธิบายผลการ
เรียนรู้ตามาตรฐานท่ีคาดหวงัของผูเ้รียนแต่ละระดบัชั้นได ้
 ผลการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนพึงได้รับจากกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษาต้องครอบคลุมทั้งด้านความรู้      
เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบติัเก่ียวกบัสุขภาพและสมรรถภาพ ดงัตวัอยา่ง เช่น  
 ก.   ด้านความรู้   สามารถแบ่งออกเป็นความรู้เชิงเน้ือหา ความรู้เชิงกระบวนการและความรู้       
เชิงบริบท 
        -    ความรู้เชิงเน้ือหา เช่น ลักษณะของโรคชนิดต่าง ๆ พัฒนาการตามวยัของมนุษย ์
ความส าคญัของการพกัผ่อนและนันทนาการ กติกาการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ รูปแบบการออกก าลงักาย 
หลักการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  ชนิดของกีฬา หลักการดูแลสุขภาพ หลักวิทยาศาสตร์การ
เคล่ือนไหว เป็นตน้ 
       -    ความรู้เชิงกระบวนการ  เช่น  ระบบการท างานของอวยัวะภายในร่างกายมนุษย ์การ
เคล่ือนไหวในชีวิตประจ าวนั การออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์  วิธี
ทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย วิธีจดัการกบัอารมณ์และความเครียด วิธีด ารงชีวิตเพื่อการมี
สุขภาพท่ีดี  เป็นตน้ 
                 -    ความรู้เชิงบริบท  เช่น  การมีสติ การรู้จกัและเขา้ใจตนเอง การส่ือสารเก่ียวกบัสุขภาพ 
ขอ้มูลสารสนเทศดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั การออกก าลงักายและการเล่นกีฬา  เป็นตน้ 
 ข.    ด้านทักษะ   เน่ืองจากหลกัสูตรเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง วิธีการวดัและการ
ประเมิน จึงควรวดัความสามารถในการท างาน และการแสดงออกของผูเ้รียนภายใตส้ถานการณ์และ
เง่ือนไขท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยวดัทั้งกระบวนการ (Products) ท่ีผูเ้รียนกระท า
และแสดงออก เช่น การเลือกบริโภคอาหาร และการดูแลสุขภาพ การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด 
การฝึกจิต การออกก าลงักาย การเขา้รวมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ การเล่นเกม การเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ เป็นตน้ 
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 ค.    ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์   การวดัและประเมินผลการเรียน ดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของผูเ้รียนตอ้งกระท าอย่างต่อเน่ืองตลอดภาคเรียน เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพท่ีเป็นจริงของผูเ้รียน จึงควรใชว้ิธีการวดัและประเมินท่ีหลากหลาย เน้นให้ผูเ้รียนได้
ตรวจสอบและประเมินตนเองเป็นส าคัญ ร่วมกับเพื่อน ครู พ่อแม่ ผูป้กครอง เช่น สุขนิสัยในการ
รับประทานอาหาร การควบคุมอารมณ์ การปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น ความเช่ือมัน่ในตนเอง การมีวินัย การ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบ กติกา รักการออกก าลงักาย มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั มีน ้ าใจนกักีฬา มีมนุษย์
สัมพนัธ์ท่ีดี มีบุคลิกภาพและสุขภาพดี มีภาวการณ์เป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  เป็นตน้ 
 วธีิวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ผูส้อนสามารถเลือกวธีิวดัและประเมินผลการเรียนรู้ไดห้ลายวธีิ  ดงัน้ี 
 ๑.   การสังเกตพฤติกรรมและความสามารถในการปฏิบัติ   ใชก้ารสังเกตผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนด
ออกมาเป็นจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมแลว้บนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร (Record)  
 ๒.   การทดสอบ เช่น การทดสอบความสามารถในการปฏิบติัดว้ยแบบทดสอบทกัษะต่าง ๆ การ
ทดสอบสมรรถทางกาย  ทางจิต  การทดสอบความรู้ความเขา้ใจ 
 ๓.   การวดั  เช่น  การวดัเจตคติ คุณธรรม/จริยธรรม ค่านิยม  บุคลิกภาพ  การปรับตวั 
 ๔.  การสัมภาษณ์  เช่น  การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเพื่อทราบขอ้มูลทัว่ไป การสัมภาษณ์
อยา่งเป็นทางการเพื่อทดสอบความรู้ ความเขา้ใจ (Inventory) 
 ๕.   การส ารวจ  เช่น  แบบสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ อาจเป็นดา้นความรู้ เจตคติและอ่ืน ๆ รวมทั้ง
ความรู้สึก ความคิดเห็น ความประทบัใจ 
 ๖.   แฟ้มผลงาน  (Portfolio)   เป็นแหล่งรวบรวมผลการเรียนรู้ดว้ยการใชว้ิธีการวดัท่ีหลากหลาย
ตั้งแต่ขอ้ ๑-๕ ในลกัษณะแสดงความสามารถของผูเ้รียนโดยรวม 

แฟ้มผลงาน  (Portfolio)   เป็นเคร่ืองมือประเมินอีกชนิดหน่ึงท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม แฟ้มผลงานของ
ผูเ้รียนจะช่วยใหผู้ส้อนติดตาม ดูแลการเรียนและผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนช่วยให้ผูเ้รียนก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้ เห็นภาพพฒันาการการท างานของผูเ้รียน และยงัเป็นเคร่ืองมือส่ือสารระหวา่งผูส้อนกบัผูป้กครอง
อีกทางหน่ึงดว้ย 
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เกณฑ์การวดัและประเมินผล 
 ในหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) รายวิชาสุขศึกษา และรายวชิาพละศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ก าหนดคะแนนตลอดภาคเรียน ๑๐๐ คะแนน จดัแบ่งเป็น ระหวา่ง
การเรียนรู้รายวชิาสุขศึกษาและพละศึกษา  ๖๐ คะแนน  และสอบปลายภาคเรียน  ๔๐ คะแนน (๖๐ : ๔๐)  
และระหวา่งการเรียนรู้รายวชิาพละศึกษา ๗๐ คะแนน  และสอบปลายภาคเรียน  ๔๐ คะแนน (๗๐ : ๓๐)  
ผลการเรียนรู้แบ่งออกเป็น ๘ ระดบั คือ 
  
 ระดบั     ๐ ค่าคะแนน   ต ่ากวา่     ๕๐  คะแนน   แปลผล   ต ่ากวา่เกณฑเ์กณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนด 
 ระดบั     ๑.๐     ค่าคะแนน   ระหวา่ง  ๕๐ – ๕๔   คะแนน     แปลผล        ผา่นเกณฑร์ะดบัผา่นเกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนด  
 ระดบั   ๑.๕     ค่าคะแนน   ระหวา่ง  ๕๕ – ๕๙   คะแนน     แปลผล   ผา่นเกณฑร์ะดบัพอใช ้
 ระดบั   ๒.๐    ค่าคะแนน   ระหวา่ง  ๖๐ – ๖๔   คะแนน     แปลผล   ผา่นเกณฑร์ะดบัน่าพอใจ 
 ระดบั   ๒.๕    ค่าคะแนน   ระหวา่ง  ๖๕ – ๖๙   คะแนน     แปลผล   ผา่นเกณฑร์ะดบัค่อนขา้งดี 
 ระดบั   ๓.๐    ค่าคะแนน   ระหวา่ง  ๗๐ – ๗๔   คะแนน     แปลผล   ผา่นเกณฑร์ะดบัดี                              
 ระดบั   ๓.๕    ค่าคะแนน   ระหวา่ง  ๗๕ – ๗๙   คะแนน     แปลผล   ผา่นเกณฑร์ะดบัดีมาก 
 ระดบั   ๔.๐    ค่าคะแนน   ระหวา่ง  ๘๐ – ๑๐๐   คะแนน     แปลผล   ผา่นเกณฑร์ะดบัดีเยีย่ม 
 
ส่ือนวตักรรม  เทคโนโลย ี  และแหล่งการเรียนรู้ 

 ๑.   การจัดท าแผนการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หรือการจัดท าแผนการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
Backward design หรือการออกแบบยอ้นกลบั  เป็นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

ท่ีก าหนดหลกัฐานการแสดงออกของผูเ้รียน / กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ หรือตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัก่อน แลว้จึงออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ ความสามารถ และแสดงความรู้ความสามารถตามหลกัฐานการแสดงออกของผูเ้รียน / กิจกรรมการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีก าหนดไว ้แนวการออกแบบการจดัการเรียนรู้ส าหรับ ๑ หน่วยการเรียน
มี  ๓  ขั้นตอนใหญ่ ๆไดแ้ก่ 

ขั้นที ่๑ ก าหนดความรู้ความสามารถของผู้เรียนทีต้่องการ (Identify   desired  results )  
คือ ครูผูส้อนจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า ในหลักสูตร / มาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยงานการเรียนรู้ท่ี
ออกแบบก าหนดไวว้า่ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองอะไรตอ้งมีความสามารถท าอะไรได้และสาระ 
/ ความรู้ และความสามารถอะไร ท่ีควรเป็นความเขา้ใจคงทนท่ีติดตวัผูเ้รียนไปเป็นเวลานาน  
 ( Enduring   understandings – “ ความเขา้ใจท่ีคงทน”  ) ในการจดัท าหน่วยการเรียนรู้ และก าหนดความรู้
ความสามารถ ของผูเ้รียนท่ีต้องการจะให้เกิดข้ึนน้ี  ครูผูส้อนต้องพิจารณาพนัธกิจ เป้าประสงค์ และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของหลกัสูตรสถานศึกษา และพิจารณามาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยการ
เรียนรู้ท่ีก าลงัออกแบบการจดัการเรียนรู้ ดว้ย 
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ในขั้นตอนแรกน้ี มีวิธีการพิจารณาเพื่อเตรียมการจดัการเรียนรู้ให้ชดัเจนข้ึน ซ่ึง Winggings และ 
McTighe   แนะน าให้ใช้กรอบความคิด ๓ วง เป็นเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการจดัล าดบัเน้ือหาสาระท่ีจะ
ใหก้บัผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ ดงัแผนภูมิ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ในการจดัการเรียนรู้ ๑ หน่วยการเรียนรู้นั้น ครูสอนควรจะจดัล าดบัเน้ือหาสาระให้เป็นล าดบัอยา่ง
เหมาะสม โดยอาจจะใชก้รอบความคิด ๓ วง ในการพิจารณาการเตรียมการจดัการเรียนรู้เพื่อให้การจดัการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  คือ  วงกลมวงใหญ่   แทนความรู้ท่ีจะให้ผูเ้รียนคุน้เคย เป็นสาระ/เร่ืองท่ีจะให้
ผูเ้รียน  อ่าน  ศึกษา  คน้ควา้ประกอบ หรือเพิ่มเติมดว้ยตนเอง  ตลอดการศึกษาหน่วยการเรียนรู้น้ี  เพื่อให้
ผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจหน่วยหน่วยฯ  ท่ีเรียนมากข้ึนวงกลมกลางแทนความรู้ (ข้อเท็จจริง หรือ
ความคิดรวบยอด หรือหลกัการ) และทกัษะส าคญั(ทกัษะกระบวนการ วิธีการ หรือ ยุทธศาสตร์)  ท่ีผูเ้รียน
จ าเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งเรียนในหน่วยฯ   เพื่อให้มีความรู้ความสามารถตามท่ีก าหนดไว ้วงกลมในสุด  เป็น
ความคิดหลกัหรือหลกัการท่ีส าคญัของหน่วยการเรียนรู้ ท่ีตอ้งการให้เป็นความเขา้ใจท่ีคงทนฝังอยูใ่นตวั
ผูเ้รียนเป็นเวลานาน 

                  ความเขา้ใจท่ีคงทน (Enduring  understanding) ของหน่วยการเรียนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน มี
เกณฑก์ารพิจารณา ๔ ขอ้ คือ ความรู้ดงักล่าว ตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 

๑.๑  เป็นความรู้ (หลกัการแนวคิด/เร่ือง/กระบวนการจดัการเรียนรู้) ท่ีผูเ้รียนสามารน าไปใชไ้ดใ้น
สถานการณ์ใหม่ท่ีหลากหลาย ทั้งในเร่ืองท่ีเรียน หรือเร่ืองอ่ืน 

๑.๒  เป็นความรู้(หลกัการแนวคิด/เร่ือง/กระบวนการ) ท่ี เป็นหัวใจส าคญัของหน่วยท่ีเรียน โดย
ครูผูส้อนจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ และคน้พบหลกัการแนวคิดท่ีส าคญัน้ีดว้ย
ตนเอง(จึงจะเป็นความรู้ท่ีคงทน) 

๑.๓  เป็นความรู้(หลกัการ แนวคิด / เร่ือง / กระบวนการ) ท่ีอาจจะไม่เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนหรือ
ค่อนขา้งจะเป็นธรรม เป็นความรู้ (หลกัการ แนวคิด / เร่ือง / กระบวนการ)ท่ีผูเ้รียนเขา้ใจค่อนขา้งยาก และ
มกัจะเขา้ใจผดิ แต่ความรู้น้ีเป็นหลกัการ แนวคิด / เร่ือง / กระบวนการ ท่ีเป็นหวัใจของหน่วยการเรียนรู้ 

ความรู้ท่ีจะให้ผูเ้รียนคุน้เคย 
(Worth  being  familiar) 

 

ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งรู้ และตอ้งท า 
(ความรู้ และทกัษะท่ีส าคญั) 

(Important to know and do) 

 
ความเขา้ใจท่ีคงทน 

(“Enduring” 
understandings) 
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๑.๔  เป็นความรู้(หลกัการ แนวคิด / เร่ือง / กระบวนการ) ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง ใน
การศึกษา คน้ควา้หาหลกัการ / แนวคิด / เร่ือง /กระบวนการส าคญันั้น และเป็นความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
ความสนใจของผูเ้รียน จึงจะท าให้ผูเ้รียนมีความสนใจตั้งใจท่ีจะท ากิจกรรมเพื่อให้เกิดความรู้ตลอดหน่วย
การเรียนรู้ โดยไม่เกิดความเบ่ือหน่าย 

ขั้นที่ ๒  ก าหนดการแสดงออกของผู้เรียนที่เป็นหลักฐานที่ชัดเจน  และยอมรับได้ว่าผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถตามที่ก าหนดไว้(Determine acceptable evidence of learning) ในขั้นที่๑ หลงัจาก
ได้เรียนรู้หน่วยฯ ท่ีก าหนดให้แล้ว ค าถามส าหรับครูออกแบบการจดัการเรียนรู้ต้องหาค าตอบให้ได้
ส าหรับขั้นตอนน้ี คือ ครูตอ้งสอนอย่างไรวา่ ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจตามมาตรฐาน หรือผลการเรียนท่ี
คาดหวงัของหน่วยการเรียนท่ีก าหนดไว ้  การแสดงออกของผูเ้รียนควรมีลกัษณะอยา่งไร จึงจะยอมรับได้
ว่า  ผูเ้รียนมีความรู้   ความเขา้ใจตามท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นครูผูส้อนจึงตอ้งประเมินผลการเรียนรู้โดยการ
ตรวจสอบการแสดงออกของผูเ้รียนเป็นระยะๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายทั้งเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ สะสมตลอดหน่วยการเรียนรู้ดงันั้นจึงไม่ควรใชว้ิธีการประเมินผลการเรียนรู้เพียงคร้ังเดียว แลว้
ตดัสินเป็นผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนใน ๑ หน่ายการเรียนรู้ 

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีแนะน าส าหรับการใช้วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ ในแต่ละวงของกรอบความคิด ๓ วง 

ขั้นที่ ๓  ออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (Plan leaning  experiences   and  instruction) 
เพื่อให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกตามหลกัฐานการแสดงออกท่ีระบุไวใ้นขั้นท่ี ๒ เพื่อเป็นหลกัฐานว่า ผูเ้รียนมี
ความรู้ ความสามารถ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขั้นท่ี ๑  

๒.   ส่ือ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 
    ๑.   หลกัการ 

  การจดัการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ และใชเ้วลาวา่งอยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งมีความยืดหยุน่ สนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ีและเรียนรู้
ได้จากส่ือการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท รวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ใน
ทอ้งถ่ิน ชุมชนและอ่ืน ๆ รูปแบบของส่ือการเรียนรู้ จ  าเป็นตอ้งรับการพฒันาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนอย่างแท้จริง โดยจะต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตร 

สาระการเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษามุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีความรู้ในเร่ืองการ เจริญเติบโตและ
พฒันาการ ชีวติและครอบครัว การเคล่ือนไหว การออกก าลงักาย การเล่นเกม การเล่นกีฬา การสร้างเสริม
สุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกนัโรคและความปลอดภยัในชีวิต เน้นการฝึกฝนผูเ้รียนจนเกิดทกัษะท่ี
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและสุขภาพ เช่น ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การตดัสินใจ
และแกปั้ญหา การส่ือสารและการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและ
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จิต การจดัการ เป็นตน้  รวมทั้งมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีถูกตอ้งในดา้นสุขภาพ 
ดงันั้น ส่ือการเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษาจะตอ้งไดรั้บการพฒันา ใหส้ามารถน ามาใชเ้พื่อสร้างเสริม
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
 ๒.   การเลอืกส่ือการเรียนรู้ 
        ส่ือการเรียนรู้ มิไดมี้ความหมายเฉพาะส่ือท่ีครูและนกัเรียนน ามาใชใ้นกระบวนการเรียนการ
สอนในหอ้งเรียน ท่ีเรียกวา่  “ส่ือการเรียนการสอน” เท่านั้น แต่หมายถึงทุกส่ิงทุกอยา่งรอบตวัผูเ้รียนไม่วา่
จะเป็นคน สัตว ์ส่ิงของ เหตุการณ์หรือความคิดก็ตามข้ึนอยูว่่าเราเรียนรู้จากส่ิงนั้น ๆ หรือน าส่ิงเหล่านั้น
เขา้มาสู่การเรียนรู้ของเราหรือไม่ปัจจุบนัส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขศึกษาและพลศึกษามีอยูห่ลายประเภท อาจ
จ าแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้ ดงัน้ี 
     ๒.๑    ส่ือส่ิงพิมพ์  มีทั้งส่ิงพิมพ์ท่ีจดัท าข้ึนเพื่อสนองการเรียนรู้ตามหลกัสูตรโดยตรง  เช่น  
หนังสือเรียน คู่มือครู แผนการสอน หนังสืออา้งอิง หนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบฝึกกิจกรรม ใบงาน ใบ
ความรู้  ฯลฯ  และส่ิงพิมพ์ทั่วไปท่ีสามารถน ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ เช่น หนังสือพิมพ ์
วารสารวชิาการ นิตยสาร จุลสาร จดหมายข่าว โปสเตอร์ แผน่ผบั แผน่ภาพ เป็นตน้ 
       ๒.๒     ส่ือบุคคล หมายถึง  ตวับุคคลท่ีท าหน้าท่ีถ่ายทอดสาระความรู้ แนวคิดและวิธีการ
ปฏิบติัตนไปสู่บุคคลอ่ืน นบัเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีมีบทบาทส าคญัโดยเฉพาะในดา้นการโนม้นา้วจิตใจของ
ผูเ้รียน ส่ือบุคคลอาจเป็นบุคลากรท่ีอยูใ่นสถานศึกษา เช่น ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน หรือตวัผูเ้รียนเอง หรืออาจ
เป็นบุคลากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ เช่น แพทย ์พยาบาล ต ารวจ นกักีฬา นกัสุขศึกษา 
เป็นตน้ ซ่ึงสามารถเชิญมาเป็นวทิยากรเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน 
       ๒.๓     ส่ือวสัดุ เป็นส่ือท่ีเก็บสาระความรู้อยูใ่นตวัเอง จ าแนกออกเป็น  ๒  ลกัษณะ  คือ   
  ๑)   วสัดุประเภทท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัอุปกรณ์
ช่วย  เช่น  รูปภาพ หุ่นจ าลอง เป็นตน้ 
  ๒)   วสัดุประเภทท่ีไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ไดด้ว้ยตนเอง จ าเป็นตอ้งอาศยัอุปกรณ์อ่ืน
ช่วย เช่น สไลด ์ ฟิลม์ภาพยนตร์  เทปบนัทึกเสียง  ซีดีรอม  แผน่ดิสก ์เป็นตน้  
      ๒.๔     ส่ืออุปกรณ์  หมายถึง  ส่ิงท่ีเป็นตวักลางหรือตวัผา่น ท าให้ขอ้มูลหรือความรู้ท่ีบนัทึก
ในวสัดุสามารถถ่ายทอดออกมาให้เห็น หรือไดย้ิน เช่น เคร่ืองฉายแผ่นโปร่งใส เคร่ืองฉายสไลด์  เคร่ือง
ฉายภาพยนตร์  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 
         ๒.๕     ส่ือธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติในรูปของส่ิงมีชีวิต 
เช่น พืชผกั ผลไม ้สัตวช์นิดต่าง ๆ หรืออยูใ่นรูปของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีมีอยูห่รือเกิดข้ึนรอบตวั 
เช่น แผน่ดินไหว มลภาวะทางอากาศ ข่าวสารดา้นสุขภาพและกีฬา รวมทั้งในรูปของอาคาร สถานท่ีต่าง ๆ 
เช่น หอ้งพยาบาท สนามกีฬา หอ้งสมุด สถานท่ีสาธารณะ เป็นตน้ 
         ๒.๖    ส่ือกิจกรรม / กระบวนการ  เป็นกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีจดัข้ึนเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน ไดแ้ก่  การแสดงละคร บทบาทสมมุติ การสาธิตสถานการณ์จ าลอง  
การจดันิทรรศการ  การไปทศันศึกษานอกสถานท่ี  การท าโครงงาน  ฯลฯ 
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  จะเห็นไดว้า่  ส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัสุขศึกษาและพลศึกษามีอยูม่ากมายหลายชนิด ครูผูส้อนจึงมี
บทบาทส าคญัในการเลือกสรรส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่า  และมีความเหมาะสมกบัการจดักระบวนการเรียนรู้
ใหก้บัผูเ้รียน การเลือกส่ือการเรียนรู้มีหลกัการและวธีิด าเนินงาน  ดงัน้ี 
  ๑.   ก าหนดจุดประสงคห์รือผลการเรียนรู้ให้ชดัเจนว่าตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และได้
ประสบการณ์ด้านใดบา้งจากบทเรียนนั้น เพื่อจะได้เลือกส่ือการเรียนรู้ให้สัมพนัธ์กบัจุดประสงค์และ
กิจกรรมในการสร้างประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียน 
  ๒.   ศึกษาวเิคราะห์ลกัษณะของผูเ้รียน  เช่น วยั  ระดบัชั้น ความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียน 
เป็นตน้ เพราะลกัษณะดงักล่าวน้ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อจะไดใ้ช้
เป็นขอ้มูลในการเลือกส่ือการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของผูเ้รียน 
  ๓.   พิจารณาคุณสมบัติของส่ือการเรียนรู้แต่ละชนิดว่าสามารถให้ความสนใจและให้
ความหมายต่อประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผูเ้รียนอย่างไรบา้ง เพราะส่ือการเรียนรู้แต่ละชนิดมีลกัษณะ
เฉพาะท่ีแตกต่างกนั เช่น 
   -   หนงัสือเรียนและส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ เหมาะท่ีจะใชเ้พื่อให้ความรู้พื้นฐานและเพื่อการอา้งอิง
หรือทบทวน 
   -   ของจริง ของจ าลอง เป็นส่ือท่ีแสดงภาพไดต้ามความเป็นจริงผูเ้รียนสามารถจบัตอ้งและ
พิจารณารายละเอียดได ้เหมาะจะน ามาใชเ้พื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง 
   -   การสาธิต ใชเ้พื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาเป็นขั้นตอน เช่น สาธิตการปฐมพยาบาลผูป่้วย สิตการ
บริหารเพื่ออบอุ่นร่างกาย เป็นตน้ 
                 ๔.   พิจารณาความเป็นไปไดแ้ละค่าใชจ่้าย การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนบางเร่ือง
ถา้สามารถน าผูเ้รียนไปเรียนรู้ในสถานท่ีจริงไดจ้ะช่วยให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์ตรง เช่น เร่ืองการ
บ าบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติด การรับบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ฯลฯ แต่หากมีขอ้จ ากดัด้าน
ค่าใช้จ่ายและความไม่สะดวกในดา้นอ่ืน ๆ ก็อาจเลือกใช้ส่ือการเรียนรู้ประเภทภาพ สไลด์ หรือวีดีทศัน์
แทน เป็นตน้ 
  ๕.   พิจารณาธรรมชาติของสาระท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ ธรรมชาติของสาระแต่ละเร่ือง
อาจมีลกัษณะเฉพาะในตวัเอง บางเร่ืองตอ้งเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั เช่น การแปรงฟัน อยา่งมีประสิทธิภาพ ก็
ควรใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติั หรือดูจากการสาธิตดว้ยการใชส่ื้อท่ีเป็นของจริงหรือของจ าลอง 
บางเร่ืองตอ้งเรียนรู้จากสภาพจริง เช่น ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน  และบางเร่ืองตอ้งอาศยัการสืบคน้
ขอ้มูลจากการอ่าน เช่น ววิฒันาการทางการแพทย ์ ส่ือท่ีเหมาะสม เช่น  หนงัสือ  อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
 สรุปไดว้า่การเลือกส่ือการเรียนรู้ ควรใชเ้กณฑใ์นการพิจารณาวา่ส่ือนั้น ๆ ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
  ๑.    มีความสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายและเน้ือหาท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
  ๒.    มีเน้ือหาสาระถูกตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจ และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยช่วยท า 
ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจเน้ือหาสาระท่ีก าหนดไวไ้ดดี้ เป็นล าดบัขั้นตอน 
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  ๓.    มีคุณภาพในด้านเทคนิคการผลิต สะดวกในการใช้ และราคาไม่แพงเกินไป และถ้า
ตอ้งการผลิตเองควรคุม้ค่ากบัเวลาและการลงทุน 
 ๓.    การใช้ส่ือการเรียนรู้ให้เกดิประสิทธิภาพ 
  การจดักระบวนการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนบางคร้ังไม่ประสบผลเป็นท่ีน่าพึงพอใจแมว้่าครูผูส้อน
จะไดค้ดัเลือกส่ือท่ีมีคุณภาพมาใช้การส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งหลากหลายแลว้ก็ตาม ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะครูผูส้อนใชส่ื้อดงักล่าวไม่เป็นระบบหรือไม่ถูกขั้นตอนหรืออ่ืน ๆ เพื่อให้การใชส่ื้อเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพครูผูส้อนควรไดด้ าเนินการ  ดงัน้ี 
  ๓.๑    ศึกษาเน้ือหาสาระในการส่ือการเรียนรู้ท่ีไดเ้ลือกไว ้เพื่อตรวจสอบดูวา่เน้ือหามีความ 
สมบูรณ์ตามท่ีตอ้งการหรือไม่ ถา้ไม่สมบูรณ์ควรจดัหาหรือจดัท าส่ือชนิดอ่ืนเพิ่มเติม   
  ๓.๒   ทดลองใช้ส่ือบางประเภทซ่ึงอาจมีความยุ่งยากในการใช้ หรือต้องการทดสอบ
ประสิทธิภาพของส่ือชนิดนั้น ๆ เช่น ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอสร้างความเขา้ใจให้กบัผูเ้รียนเพียงพอ
หรือไม่ เหมาะสมกบัเวลาเรียนเพียงใด มีส่วนไหนท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขบา้ง 
  ๓.๓    จดัเตรียมอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และสถานท่ีให้พร้อม เพื่อจะไดไ้ม่เสียเวลาในขณะท่ีใช้
เพราะการใช้เวลานานเกินไปในการจดัเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์จะมีผลให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการ
เรียนรู้นอ้ยลง นอกจากน้ีควรตรวจสอบอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้าน 
       ๓.๔    เตรียมตวัผูเ้รียน การใชส่ื้อการเรียนรู้บางอย่างจ าเป็นตอ้งช้ีแจง้ให้ผูเ้รียนรู้วตัถุประสงค์
หรือการเรียนรู้จากการศึกษาโดยส่ือนั้นๆ เป็นการให้ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งมีเป้าหมายหากไม่มีการช้ีแจงให้รู้ 
ผูเ้รียนอาจได้เพียงความเพลิดเพลินหรือเรียนรู้ไม่ตรงตามเป้าหมาย ย่อมเป็นการใช้ส่ือท่ีไม่คุม้ค่าและ
เสียเวลา 
       ๓.๕   ใชส่ื้อการเรียนรู้ตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการขณะท่ีใชส่ื้อ
ใดๆก็ตาม จะตอ้งพิจารณาวา่เรียนมีปฏิกิริยาอยา่งไร ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยความสนใจ ตั้งใจและกระตือรือร้น
หรือไม่ ปฏิกิริยาของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือการเรียนรู้สามารถใช้เป็นเคร่ืองช้ีวดัไดว้่าส่ือการเรียนรู้นั้นมีความ
เหมาะสมกบัผูเ้รียนเพียงใด นอกจากน้ีควรมีการใช้เคร่ืองมือหรือวิธีการต่างๆ ท่ีจะตรวจสอบว่าส่ือการ
เรียนรู้ท่ีใชน้ั้นมีประสิทธิภาพท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่เพียงใด ซ่ึงอาจใชว้ิธีการสังเกต การ
ตั้งค  าถาม การใชแ้บบทดสอบหรือการสอบถามผูเ้รียนโดยตรงเก่ียวกบัส่ือการเรียนรู้ท่ีน ามาใช ้
  ๓.๖   ประเมินการใชส่ื้อการเรียนรู้ เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชส่ื้อมาวิเคราะห์ให้เกิดความ
ชดัเจนวา่มีความเหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียนในระดบัใดโดยจะตอ้งพิจารณาลกัษณะทางกายภาพของส่ือ และ
สาระท่ีส่ือไปยงัผูเ้รียนบางคร้ังส่ือการเรียนรู้ท่ีน ามาใชน้ั้นอาจมีความเหมาะสมดา้นกายภาพ แต่คุณค่าใน
ดา้นสาระยงัไม่สามารถท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย การประเมินจะช่วยการตดัสินใจและใช้
ส่ือการเรียนรู้ส าหรับการจดัการเรียนการสอนในคร้ังต่อๆ ไป หรือพฒันาโดยการดดัแปลง ปรับปรุงแกไ้ข 
จดัท าเพิ่มเติมใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 
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 ๓.  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
  ภูมิปัญญาไทยหมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีถูกคิดและน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา เป็นสติปัญญา เป็น
องค์ความรู้ท่ีน ามาใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างสมสมยัเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ความรู้แขนงต่างๆ ของบรรพชนไทยนบัแต่อดีต ช่วยให้การด าเนินชีวิต ด าเนินไปในแผนท่ี
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตท่ีประกอบดว้ยปัจจยัส่ีประการ อนัไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยู่อาศยัเคร่ืองนุ่งห่ม 
และยารักษาโรค ภูมิปัญญาจึงเป็นส่วนส าคญัต่อการพฒันาชีวิต ความเป็นอยูข่องคนไทยทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
  ลกัษณะของภูมิปัญญาไทย หมายถึงองคป์ระกอบต่อไปน้ี 
 ๑.    คติความเช่ือความคิดหลกัการท่ีเป็นพื้นฐานขององคค์วามรู้ท่ีเกิดจากสั่งสมถ่ายทอดกนัมา 
 ๒.     ศิลปะ วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 
 ๓. การประกอบอาชีพในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัสมยั 
 ๔. แนวคิดหลกัปฏิบติั และเทคโนโลย ีสมยัใหม่ท่ีชาวบา้นน ามาใชใ้นชุมชนเป็นอิทธิพลของความ
กา้งหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตวัอย่างภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุภาพเช่นการแพทยแ์ผน
ไทย สมุนไพร อาหารไทย ยาไทยฯลฯ 
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