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คำนำ 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำส่ังให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ในโรงเรียนต้นแบบ ในฐานะท่ีเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ) จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 6๕๕๑ และ เอกสาร
ประกอบหลักสูตรขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสวนอุดม-
วิทยา และเพื่อให้กระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมกันรับผิดชอบและ
ทำงานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำและพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน คือ 
กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ท่ีกำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุลท้ังด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยืดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจำเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือ
ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต ๑ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน
บุคคลและหน่วยงานท่ีให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร
ครั้งนี้โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา หวังเป็นอย่างยิง่ว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
พุทธศักราช ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรท่ีจัดทำขึ้น จะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถนำหลักสูตรไปใช้
จัดการเรียนการสอนและดำเนินการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ ๑ 
ส่วนนำ 

ความหมาย 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๐  เป็นแผนหรือแนวทาง หรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกำหนด  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ  โดยมุ่งหวังให้มีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกท้ังมีความรู้และ
ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน  
ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๖๐ จึงประกอบด้วยสาระสำคัญของหลักสูตรแกนกลาง  สาระ
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น  และสาระสำคัญท่ีสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม  โดยจัดเป็นสาระการ
เรียนรู้รายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม  จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปีในระดับประถมศึกษา เป็นรายภาคในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

ความสำคัญ 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๖๐  มีความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการจัดมวล
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาติ  
นอกเหนือจากการใช้เป็นแนวทาง หรือข้อกำหนดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตาม
จุดหมายของการจัดการศึกษาแล้ว  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช 
๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ท่ีพัฒนาขึ้นยังเป็นหลักสูตร
ท่ีมีจุดมุ่งหมายให้ครอบครัว ชุมชน  องค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยมีแนวทางสำคัญท่ีสถานศึกษากำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้ 

 ๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๖๐  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน  
และความเพลิดเพลินในการเรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกำลังใจ และเร้าให้เกิดความก้าวหน้า 



๒ 
 

แก่ผู้เรียนให้มากท่ีสุด มีความรู้สูงสุด ผู้เรียนทุกคนมีความเข้มแข็ง ความสนใจ มีประสบการณ์ และ
ความมั่นใจ  เรียนและทำงานอย่างเป็นอิสระและร่วมใจกัน มีทักษะในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
รู้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีส่ือสาร  ส่งเสริมจิตใจท่ีอยากรู้อยากเห็น และมีกระบวนการคิดอย่าง
มีเหตุผล 
 ๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม 
สังคม และวัฒนธรรม  พัฒนาหลักการในการจำแนกระหว่างถูกและผิด  เข้าใจและศรัทธาในความเช่ือ
ของตน ความเช่ือและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน  พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียน และ
ช่วยให้เป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ  สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมข้ึน   มีความเสมอภาค  
พัฒนาความตระหนัก  เข้าใจ และยอมรับสภาพแวดล้อมท่ีตนดำรงชีวิตอยู่  ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกัน
ต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังในระดับส่วนตน  ระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ และระดับโลก   สร้างให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคท่ีตัดสินใจแบบมีข้อมูล เป็นอิสระ และมีความรับผิดชอบ 

 
ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ เป็นหลักสูตรท่ีสถานศึกษาได้พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยยึดองค์ประกอบหลักสำคัญ ๓ ส่วนคือ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๖๐   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และสาระสำคัญท่ี
สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม เป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีกำหนด  เหมาะสมกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษา  โดยหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ท่ีพัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตร ดังนี ้

๑. เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสำหรับจัดการศึกษาใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา (ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓)  
 ๒. มีความเป็นเอกภาพ  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  
๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ เป็นหลักสูตรของ
สถานศึกษาสำหรับให้ครูผู้สอนนำไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยกำหนดให้ 
     ๒.๑  มีสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาใช้เป็นหลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด  การเรียนรู้ 
และการแก้ปัญหา  ประกอบด้วย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
  ๒.๒  มีสาระการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์  ศักยภาพการคิดและการทำงาน     
ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
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  ๒.๓  มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ความต้องการของผู้เรียน และบริบทของ
สถานศึกษา 
     ๒.๔  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ และ สังคม เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และการพัฒนาตนตาม
ศักยภาพ 
  ๒.๕  มีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ  
เพื่อเป็นเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้ 
และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีการกำหนดมาตรฐานไว้
ดังนี ้
     ๓.๑  มาตรฐานหลักสูตร   เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา อันเกิดจากการได้รับการอบรมส่ังสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรท้ังหมดใช้เป็นแนวทางใน
การตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาต้องใช้
สำหรับการประเมินตนเองเพื่อจัดทำรายงานประจำปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา  
นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการกำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุง
คุณภาพ  เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

    ๓.๒  มีตัวชี้วัดช้ันปีเป็นเป้าหมายระบุส่ิงท่ีนักเร ียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมท้ัง
คุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ันซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมี
ความเป็นรูปธรรม  นำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา  จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็น
เกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน  ความรู้  
ทักษะ กระบวนการ  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  และเป็นหลักในการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
     ๓.๓  มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา คือมุ่งให้ผู้เรียนมี
ความรู้  ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการส่ิงแวดล้อม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีคุณลักษณะท่ีจำเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา 
การเสียสละ  การเอื้อเฟื้อ โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผู้นำ และผู้ตาม  
การทำงานเป็นทีม และการทำงานตามลำพังการแข่งขัน  การรู้จักพอ  และการร่วมมือกันเพื่อสังคม 
วิทยาการสมัยใหม่  และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ  และการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยการฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม 
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 ๔. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เป็นหลักสูตร
ท่ีสถานศึกษาจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ข้ึนเอง โดยยึดโครงสร้างหลักท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  เป็นขอบข่ายในการจัดทำ   จึงทำให้หลักสูตรของ
สถานศึกษามีความยืดหยุ่น  หลากหลาย  สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน 
 ๕. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และเพื่อตัดสินผลการเรียน  โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมาย
หลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพฒันา
คุณภาพผู้เรียน และใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และ
ความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   

โรงเรียน เป็นสถานศึกษาช้ันนำยุคใหม่ (Leading School) ท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
(World Class Standard) นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา และมีคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองโลก และดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย และมีความสุขผ่านการเรียนรู้โดย
ใช้ ICT ท่ีทันสมัย และการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM  Education การเรียนการสอนสองภาษา 
(Mini  English Program)  การเรียนท่ีเน้นด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาษาจีน 
ญี่ปุ่น การเรียนการสอนท่ีเน้นกีฬา งานอาชีพในยคุ EEC และพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็น
พิเศษ รวมทั้งการจัดศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเป็นพลเมืองไทย และพลโลกท่ีพึงประสงค์ บน
พื้นฐานแห่งวิถีพุทธ และวิถีธรรมในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
พันธกิจ 
 ๑.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา 
 ๓. เสริมสร้างครูและนักเรียนให้มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชน  สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ๕.  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนอย่างเสมอภาค 
เป้าประสงค์ 
 ๑.  โรงเรียนพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
 ๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธเน้นจิตอาสา 
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 ๓.  ครู  ผู้เรียนบุคลากรในโรงเรียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต  
 ๔.  ชุมชน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทุกด้านเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ๕.  นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการเรียนท่ีเท่าเทียมกันจากนโยบายเรียนฟรี ๑๕  ปี 
หลักการ 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาพุทธศักราช  ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มีหลักการท่ีสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มีหลักการท่ีสำคัญ  ดังนี้ 
           ๑.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

๒.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

๓.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู ้

๕.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๖.  เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 

จุดหมาย 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๖๐มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพ
ในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน  เมื่อจบการศึกษา
ตามหลักสูตร  ดังนี้ 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมี
ทักษะชีวิต  

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
๔.  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๕.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม  

มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
 



๖ 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี ้
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเอง
และสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ี
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อ
ตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก
หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง 
ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร 
การทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 



๗ 
 

๓.  มีวินัย 
๔.   ใฝ่เรียนรู้ 
๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
๖.   มุ่งมั่นในการทำงาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
 

จุดเน้นหลักสูตรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
๑. บอกลักษณะหน้าท่ีและการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกของร่างกายได้ 
๒. บอกความแตกต่างของเพศชาย  เพศหญิง  และบอกจุดเด่น  จุดด้อยของตนเองได้ 
๓. ออกกำลังกายและเล่นเกมตามกฎกติกาได้ 
๔. บอกสาเหตุและการป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากการเล่นได้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
๑. บอกลักษณะหน้าท่ีและวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายในได้ 
๒. บอกพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมได้ 
๓. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่มได้ 
๔. ปฏิบัติตนตามสุขอนามัยส่วนบุคคลได้ 
๕. บอกช่ือยาสามัญประจำบ้านและใช้ยาตามคำแนะนำได้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
๑. บอกปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตได้ 
๒. อธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนได้ 
๓. ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ข้อตกลงและเลือกวิธีการออกกำลังกายได้เหมาะสมกับจุดเด่น  จุดด้อย  และ
ข้อจำกัดของตนเองได้ 
๔. เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสมตามธงโภชนาการได้ 
๕. แปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธีได้ 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 
๑.  บอกความสำคัญและวิธีการดูแลกล้ามเนื้อกระดูกและข้อได้ 
๒.  ปฏิบัติตนตามเพศได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
๓.  ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  การเล่นเกม  กีฬาพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 
๔.  อธิบายและรู้จักควบคุมสภาวะอารมณ์  ความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่อสุขภาพได้ 
๕.  อธิบายความสำคัญของการใช้ยาได้อย่างถูกวิธี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 



๘ 
 

๑. บอกความสำคัญและวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายได้ 
๒. ปฏิบัติตนและแก้ปัญหาทางเพศได้อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 
๓. ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  การเล่นเกม  กีฬาไทยกีฬาสากลได้อย่างถูกต้อง 
๔. ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคท่ีพบบ่อยในชีวิตประจำวันได้ 
๕. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยาและหลีกเล่ียงสารเสพติดได้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  
๑.  บอกความสำคัญและวิธีดูแลระบบสืบพันธ์  ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจได้ 
๒. หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงท่ีอาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  การติดเช้ือเอดส์และการตั้งครรภ์                   
ก่อนวัยอันควรได้ 
๓.  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  การเล่นกีฬา ประเภทบุคคลและประเภททีมได้อย่างถูกต้อง 
๔. บอกความสำคัญ  การป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพได้ 
๕.  วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเล่ียงสารเสพติดได้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑. อธิบายความสำคัญและวิธีดูแลรักษาระบบประสาท  ระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ  การ
เจริญเติบโต  และพัฒนาการของวัยรุ่นได้ 
๒. อธิบายลักษณะและวิธีการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย  จิตใจและพัฒนาการทางเพศได้
อย่างเหมาะสม 
๓. ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงตามชนิดกีฬาท่ีเลือกเล่น 
๔. เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย 
๕. อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติดสารเสพติด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
๑.  อธิบายการเปล่ียนแปลงและระบุปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุน่ได้ 
๒.  วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสมพันธ์ในวัยเรียน 
๓.  มีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นกีฬาท่ีเลือก 
๔.  เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
๕.  อธิบายวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์เส่ียง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
๑.  เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงตามพัฒนาการด้านต่าง ๆในแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์ได้ 
๒.  อธิบายอนามัยแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตามท่ีเหมาะสมได้ 
๓.  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาท่ีเลือกและนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
๔.  เสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
๕. หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 

ส่วนที่  ๒ 



๙ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา 
 

ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางกาย   ทางจิต  ทางสังคม  

และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องสำคัญ  เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของ
ชีวิต ซึ ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู ้เร ื ่องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  มีเจตคติ   
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม   รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย  อันจะส่งผลให้
สังคมโดยรวมมีคุณภาพ 

 สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพท่ีมีเป้าหมาย เพื่อการดำรงสุขภาพ การสร้าง
เสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน 

สุขศึกษา   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม  และการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน  

พลศึกษา   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกมและ
กีฬา  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม   สติปัญญา  รวมท้ัง
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา  
 สาระท่ีเป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบด้วย 

• การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์   ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต  ความสัมพันธ์เช่ือมโยงในการ
ทำงานของระบบต่าง ๆของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการท่ีสมวัย 

• ชีวิตและครอบครัว  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของตนเองและครอบครัว  การปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ  การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่น สุขปฏิบัติทางเพศ  และทักษะในการดำเนินชีวิต 

• การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล  ผู ้เรียนได้
เรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ   การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล 
และประเภททีมอย่างหลากหลายท้ังไทยและสากล   การปฏิบัติตามกฎ  กติกา ระเบียบ และข้อตกลง
ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย   และกีฬา    และความมีน้ำใจนักกีฬา 

• การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลัก
และวิธีการเลือกบริโภคอาหาร   ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ   การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  
และการป้องกันโรคท้ังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

• ความปลอดภัยในชีวิต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ 
ท้ังความเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด  รวมถึงแนวทาง
ในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิต 



๑๐ 
 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
สาระที่  ๒      ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
สาระที่  ๓  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ ๓.๑  เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
มาตรฐาน  พ ๓.๒  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  

มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน   และช่ืน
ชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระที่  ๔      การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การป้องกัน

โรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
สาระที่  ๕      ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา 
 สารเสพติด และความรุนแรง 
 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 

• มีความรู้  และเข้าใจในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยท่ีมีผลต่อ            
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 

• มีสุขนิสัยท่ีดีในเรื่องการกิน  การพักผ่อนนอนหลับ  การรักษาความสะอาดอวัยวะทุกส่วน
ของร่างกาย  การเล่นและการออกกำลังกาย 

• ป้องกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การใช้สารเสพติด  การล่วงละเมิดทางเพศและ
รู้จักปฏิเสธในเรื่องท่ีไม่เหมาะสม 

• ควบคุมการเคล่ือนไหวของตนเองได้ตามพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ  มีทักษะการ
เคล่ือนไหวขั้นพื้นฐานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ  และเกม  ได้อย่างสนุกสนาน  และปลอดภัย 

• มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร  ของเล่น  ของใช้  ที่มีผลดีต่อสุขภาพ  หลีกเลี่ยงและ
ป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุได้ 

• ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเม่ือมีปัญหาทางอารมณ์  และปัญหาสุขภาพ 



๑๑ 
 

• ปฏิบัติตนตามกฎ  ระเบียบข้อตกลง  คำแนะนำ  และขั้นตอนต่างๆ  และให้ความร่วมมือ
กับผู้อื่นด้วยความเต็มใจจนงานประสบความสำเร็จ 

• ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่นในการเล่นเป็นกลุ่ม 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 

• เข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการทำงานของระบบต่าง ๆ  ของร่างกาย  และรู้จักดูแล
อวัยวะท่ีสำคัญของระบบนั้น ๆ 

• เข้าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  แรงขับทางเพศ
ของชายหญิง  เมื่อย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นและวัยรุ่น  สามารถปรับตัวและจัดการได้อย่างเหมาะสม 

• เข้าใจและเห็นคุณค่าของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุ่น  และเป็นสุข 

• ภูมิใจและเห็นคุณค่าในเพศของตน  ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศได้ถูกต้องเหมาะสม 

• ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ  
ความรุนแรง  สารเสพติดและการล่วงละเมิดทางเพศ 

• มีทักษะการเคล่ือนไหวพื้นฐานและการควบคุมตนเองในการเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน 

• รู้หลักการเคล่ือนไหวและสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  เกม  การละเล่นพื้นเมือง  
กีฬาไทย  กีฬาสากลได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน  มีน้ำใจนักกีฬา  โดยปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิ  
และหน้าท่ีของตนเอง  จนงานสำเร็จลุล่วง 

• วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
ได้ตามความเหมาะสมและความต้องการเป็นประจำ 

• จัดการกับอารมณ์  ความเครียด  และปัญหาสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

• มีทักษะในการแสวงหาความรู้  ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ 
 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

• เข้าใจและเห็นความสำคัญของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการท่ีมี
ต่อสุขภาพและชีวิตในช่วงวัยต่าง ๆ 

• เข้าใจ  ยอมรับ  และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
ความรู้สึกทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื ่น   และตัดสินใจ
แก้ปัญหาชีวิตด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 

• เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสม ได้สัดส่วน ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
ตามวัย 

• มีทักษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ  เพื่อน  ครอบครัว  ชุมชนและวัฒนธรรมที่มีต่อ
เจตคติ  ค่านิยมเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิต  และสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม 



๑๒ 
 

• ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ  
การใช้ยา  สารเสพติด  และความรุนแรง  รู้จักสร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่ตนเอง  ครอบครัว  และ
ชุมชน 

• เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  โดยนำหลักการของทักษะกลไกมาใช้ได้อย่างปลอดภัย  สนุกสนาน  
และปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอตามความถนัดและความสนใจ 

• แสดงความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การดำรง
สุขภาพ  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  การออกกำลังกายและการเล่นกีฬากับการมีวิถีชีวิตท่ีมี
สุขภาพดี 

• สำนึกในคุณค่า  ศักยภาพและความเป็นตัวของตัวเอง 

• ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  หน้าท่ีความรับผิดชอบ  เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น   ให้ความ
ร่วมมือในการแข่งขันกีฬาและการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ  ด้วยความมุ่งมั่นและมีน้ำใจนักกีฬา จน
ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายด้วยความช่ืนชม และสนุกสนาน 
 
 
 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระท่ี  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์

มาตรฐาน พ ๑.๑  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๑ ๑. อธิบายลักษณะและหน้าท่ี      
ของอวัยวะภายนอก 

 ลักษณะและหน้าท่ีของอวัยวะภายนอกท่ีมี
การเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย 
-  ตา หู  คอ  จมูก  ผม มือ  เท้า  เล็บ  ผิวหนัง  
ฯลฯ 
-  อวัยวะในช่องปาก (ปาก ล้ิน  ฟัน เหงือก) 

 ๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะ
ภายนอก           

 การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก 
-  ตา หู คอ จมูก  ปาก ล้ิน  ฟัน  ผม  มือ  เท้า 
เล็บ  ผิวหนัง ฯลฯ 
- อวัยวะในช่องปาก  (ปาก  ล้ิน ฟัน  เหงือก) 

ป. ๒ ๑. อธิบายลักษณะ  และหน้าท่ี 
ของอวัยวะภายใน 

 ลักษณะ และหน้าท่ีของอวัยวะภายในท่ีมีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย (สมอง  
หัวใจ ตับ  ไต  ปอด  กระเพาะอาหาร  ลำไส้ 
ฯลฯ) 

 ๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะ
ภายใน 

 การดูแลรักษาอวัยวะภายใน 
-  การระมัดระวังการกระแทก 
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-  การออกกำลังกาย 
-  การกินอาหาร    (มีความพอประมาณในการ
รับประทานอาหาร) 

 ๓. อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์  ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนตาย 
ป.๓ ๑.    อธิบายลักษณะและการ

เจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ 
 ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์      
ท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล 
-  ลักษณะรูปร่าง 
-  น้ำหนัก 
-  ส่วนสูง 

๒.  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 

 เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต ของเด็กไทย 

 ๓.   ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโต    

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต 
-  อาหาร  (รับประทานอาหารท่ีพอประมาณ) 
-  การออกกำลังกาย 
-  การพักผ่อน  

ป. ๔ ๑. อธิบายการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและจิตใจ      

  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย
และจิตใจ ตามวัย (ในช่วงอายุ ๙ – ๑๒ ปี) 
 

 ๒. อธิบายความสำคัญของกล้ามเนื้อ 
กระดูกและข้อท่ีมีผลต่อสุขภาพ  การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ 

  ความสำคัญของกล้ามเนื้อ  กระดูกและข้อ  
ท่ีมีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ 

 ๓. อธิบายวิธีดูแลกล้ามเนื้อ  กระดูก  
และข้อ  ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  วิธีดูแลรักษากล้ามเนื้อ  กระดูกและข้อให้
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ป. ๕ ๑.  อธิบายความสำคัญของระบบย่อย
อาหาร และระบบขับถ่ายท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ  การเจริญเติบโต  และ
พัฒนาการ 

  ความสำคัญของระบบย่อยอาหารและระบบ
ขับถ่ายท่ีมีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการ 

 ๒.  อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหาร
และระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ 

   วิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบ
ขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ 

ป.๖ ๑. อธิบายความสำคัญของระบบ
สืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิตและ
ระบบหายใจ  ท่ีมีผลต่อสุขภาพ  การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ 

  ความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต  และระบบหายใจท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ   การเจริญเติบโตและพัฒนาการ       
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 ๒. อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบ
สืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิต    และ
ระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ 

  วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์   ระบบ
ไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให้ทำงาน
ตามปกติ 

ม.๑ ๑. อธิบายความสำคัญของระบบ
ประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผล
ต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และ
พัฒนาการของวัยรุ่น 

  ความสำคัญของระบบประสาท   และระบบ
ต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต  
และพัฒนาการของวัยรุน่ 

๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบ
ประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อให้
ทำงานตามปกติ 

  วิธีดูแลรักษาระบบประสาท    และระบบ
ต่อมไร้ท่อ ให้ทำงานตามปกติ 

 ๓.  วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทาง
ร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 

  การวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโต   
ตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๔.   แสวงหาแนวทางในการพัฒนา
ตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 

  แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต
สมวัย 

ม. ๒ ๑. อธิบายการเปล่ียนแปลงด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และ
สติปัญญาในวัยรุ่น 

  การเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น 

 ๒. ระบุปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโต และพัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ในวัยรุ่น 

  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม  
และสติปัญญา 
- พันธุกรรม 
-  ส่ิงแวดล้อม 
-  การอบรมเล้ียงดู 

ม. ๓ ๑. เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
สังคม  และสติปัญญา  แต่ละช่วง   
ของชีวิต 

  การเปล่ียนแปลง ด้านร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์ สังคม  และสติปัญญาในแต่ละวัย 
-  วัยทารก 
-  วัยก่อนเรียน 
-  วัยเรียน 
-  วัยรุ่น 
-  วัยผู้ใหญ่ 
-  วัยสูงอายุ 

 ๒. วิเคราะห์อิทธิพลและความ
คาดหวังของสังคมต่อการเปล่ียนแปลง
ของวัยรุ่น 

  อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อ
การเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น 
(ส่ิงแวดล้อมท่ีดีและไม่ดีส่งผลต่อวัยรุ่น) 
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 ๓. วิเคราะห์ ส่ือ  โฆษณา  ท่ีมี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น 

  ส่ือ โฆษณา  ท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของวัยรุน่ 
(ความพอดีในการใช้ส่ือ) 
 -  โทรทัศน์              -  วิทยุ 
-  ส่ือส่ิงพิมพ์           -  อินเทอร์เน็ต    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่  ๒     ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๑ ๑. ระบุสมาชิกในครอบครัวและ

ความรักความผูกพันของสมาชิกท่ีมีต่อ
กัน 

   สมาชิกในครอบครัว 
   ความรักความผูกพันของสมาชิกใน
ครอบครัว 

 ๒. บอกส่ิงท่ีช่ืนชอบ และภาคภูมิใจ
ในตนเอง 

  ส่ิงท่ีช่ืนชอบและความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง (จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง) 
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 ๓. บอกลักษณะความแตกต่าง

ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง 
  ลักษณะความแตกต่างของเพศชาย  เพศ
หญิง 
-  ร่างกาย 
-  อารมณ์ 
-  ลักษณะนิสัย 

ป. ๒ ๑. ระบุบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
และสมาชิกในครอบครัว 

  บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว 
-  ตนเอง 
-  พ่อ แม่ 
-  พี่น้อง 
-  ญาติ(ทำหน้าท่ีตามบทบาทอย่างมีคุณธรรม) 

 ๒. บอกความสำคัญของเพื่อน   ความสำคัญของเพื่อน (เช่น พูดคุย ปรึกษา  
เล่น ฯลฯ) 

 ๓. ระบุพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศ   พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศ 
-  ความเป็นสุภาพบุรุษ 
-  ความเป็นสุภาพสตรี 

 ๔. อธิบายความภาคภูมิใจในความ
เป็นเพศหญิง หรือเพศชาย 

  ความภาคภูมิใจในเพศหญิง  หรือเพศชาย 

ป. ๓ ๑. อธิบายความสำคัญ  และความ
แตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตนเอง 

  ความสำคัญของครอบครัว  ความแตกต่าง
ของแต่ละครอบครัว 
-  เศรษฐกิจ 
-  สังคม 
-  การศึกษา(ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดำเนินชีวิต) 
 

 ๒. อธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพใน

ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 

  วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและ

กลุ่มเพื่อน 

 ๓. บอกวิธีหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ี

นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ 

  พฤติกรรมท่ีนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ 

(การแต่งกาย  การเท่ียวกลางคืน  การคบเพื่อน  

การเสพสารเสพติด ฯลฯ) 

    วิธีหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีนำไปสู่การล่วง

ละเมิดทางเพศ (ทักษะปฏิเสธและอื่น ๆ ) 
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ป. ๔ ๑. อธิบายคุณลักษณะของความเป็น

เพื่อนและสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 

  คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิก

ท่ีดีของครอบครัว 

 ๒. แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับ

เพศของตนตามวัฒนธรรมไทย 

  พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศของตนตาม

วัฒนธรรมไทย 

 ๓. ยกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธการ

กระทำท่ีเป็นอันตรายและไม่เหมาะสม

ในเรื่องเพศ 

  วิธีการปฏิเสธการกระทำท่ีเป็นอันตรายและ

ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ 

(ความมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกัน) 

ป. ๕ ๑. อธิบายการเปล่ียนแปลงทางเพศ  

และปฏิบัติตนได้เหมาะสม 

   การเปล่ียนแปลงทางเพศ  การดูแลตนเอง 

   การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตาม

วัฒนธรรมไทย (ความพอประมาณ) 

 ๒. อธิบายความสำคัญของการมี

ครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย 

  ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตาม

วัฒนธรรมไทย (ครอบครัวขยาย  การนับถือ

ญาติ) (คุณธรรมครอบครัว) 

 ๓. ระบุพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และ

ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 

  พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ 

ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว 

(คุณธรรมครอบครัว เช่น ซื่อสัตย์สุจริต  ความ

รับผิดชอบ) 

ป. ๖ ๑. อธิบายความสำคัญของการสร้าง

และรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น 

    ความสำคัญของการสร้างและรักษา

สัมพันธภาพกับผู้อื่น 

    ปัจจัยท่ีช่วยให้การทำงานกลุ่มประสบ

ความสำเร็จ 

-  ความสามารถส่วนบุคคล 

-  บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่ม 

-  การยอมรับความคิดเห็น  และความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

-  ความรับผิดชอบ 

  

 ๒. วิเคราะห์พฤติกรรมเส่ียงท่ีอาจ
นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเช้ือ
เอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

  พฤติกรรมเส่ียงท่ีนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  
การติดเช้ือเอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัย 
อันควร (การมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้ มีคุณธรรม) 



๑๘ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. ๑ ๑. อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการ

เปล่ียนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์  
และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม 

  การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ 
-  ลักษณะการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ 
อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ 
-  การยอมรับและการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  และ
พัฒนาการทางเพศ 
-  การเบ่ียงเบนทางเพศ   

 ๒. แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อ
ป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ 

  ทักษะปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ 
(ความพอเพียง) 

ม. ๒ ๑. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ เจต
คติในเรื่องเพศ 

  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ 
-  ครอบครัว              -  วัฒนธรรม 
- เพื่อน                      -  ส่ือ 

๒. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบท่ี
เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

  ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

 ๓. อธิบายวิธีป้องกันตนเองและ
หลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  เอดส์  และการตั้งครรภ์
โดยไม่พึงประสงค์ 

    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
    โรคเอดส์ 
 
    การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 
(การมีภูมิคุ้มกัน) 
 

 ๔. อธิบายความสำคัญของความ
เสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่าง
เหมาะสม 

    ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ 
    การวางตัวต่อเพศตรงข้าม 
    ปัญหาทางเพศ 
    แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศ 

ม.๓ ๑. อธิบายอนามัยแม่และเด็ก       
การวางแผนครอบครัว และวิธีการ
ปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม 

  องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ ์
-  อนามัยแม่และเด็ก 
-  การวางแผนครอบครัว 

 ๒. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ
การตั้งครรภ์ 

  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 
-  แอลกอฮอล์ 
-  สารเสพติด 
-  บุหรี่ 



๑๙ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

-  สภาพแวดล้อม 
-  การติดเช้ือ 
-  โรคท่ีเกิดจากภาวการณ์ต้ังครรภ์ 

สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ ๓.๑   เข้าใจ  มีทักษะในการเคล่ือนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๑ ๑. เคล่ือนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี  
เคล่ือนท่ีและใช้อุปกรณ์ประกอบ 

  ธรรมชาติของการเคล่ือนไหวร่างกายใน
ชีวิตประจำวัน 
-  แบบอยู่กับท่ี  เช่น นั่ง  ยืน  ก้มเงย  เอียง  ซ้าย 
ขวา  เคล่ือนไหวข้อมือ  ข้อเท้า  แขน  ขา  
-  แบบเคล่ือนท่ี เช่น เดิน  วิ่ง  กระโดด  กล้ิงตัว 
-  แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น จับ โยน  เตะ  
เคาะ 

 ๒. เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายท่ีใช้การเคล่ือนไหว
ตามธรรมชาติ  

  กิจกรรมทางกายท่ีใช้ในการเคล่ือนไหวตาม
ธรรมชาติ 
-  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด(มีความซื่อสัตย์สุจริตใน
การเล่นเกมท่ีถูกต้อง) 

ป. ๒ ๑. ควบคุมการเคล่ือนไหวร่างกาย  
ขณะอยู่กับท่ี  เคล่ือนท่ี และใช้อุปกรณ์
ประกอบ 

    ลักษณะและวิธีการของการเคล่ือนไหว
ร่างกาย   แบบอยู่กับท่ี  เช่น  กระโดด  บิดตัว  
ดึง  ผลัก  แบบเคล่ือนท่ี  เช่น  กระโดดเขย่ง  ก้าว
ชิดก้าว  วิ่งตามทิศทางท่ีกำหนด  และแบบใช้
อุปกรณ์ประกอบ เช่น คีบ  ขว้าง  ตี 

 ๒. เล่มเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายท่ีวิธีเล่น อาศัยการ
เคล่ือนไหวเบ้ืองต้นท้ังแบบอยู่กับท่ี  
เคล่ือนท่ีและใช้อุปกรณ์ประกอบ 

  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  และเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกายท่ีวิธีเล่นอาศัยการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นท้ัง
แบบอยู่กับท่ี  เคล่ือนท่ี  และใช้อุปกรณ์ประกอบ 

ป. ๓ ๑. ควบคุมการเคล่ือนไหวร่างกาย  
ขณะอยู่กับท่ี  เคล่ือนท่ีและใช้อุปกรณ์
ประกอบอย่างมีทิศทาง 

    การเคล่ือนไหวร่างกายแบบอยู่กับท่ี  
เช่น  ย่อยืด  เขย่ง  พับตัว  เคล่ือนไหวลำตัว  การ
เคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี เช่น เดินต่อเท้า เดิน
ถอย-หลัง  กระโจน  และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ
โดยมีการบังคับทิศทาง  เช่น  ดีด  ขว้าง  โยน     
และรับ 
    วิธีการควบคุมการเคล่ือนไหวร่างกายแบบ
ต่างๆ  อย่างมีทิศทาง 



๒๐ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๒. เคล่ือนไหวร่างกายท่ีใช้ทักษะการ
เคล่ือนไหวแบบบังคับทิศทาง     ใน
การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

    กิจกรรมทางกายท่ีใช้ทักษะการเคล่ือนไหว
แบบบังคับทิศทาง ในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

ป. ๔ ๑. ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะ           
การเคล่ือนไหวในลักษณะผสมผสานได้
ท้ังแบบอยู่กับท่ี  เคล่ือนท่ี  และใช้
อุปกรณ์ประกอบ 

    การเคล่ือนไหวร่างกายแบบผสมผสานท้ัง
แบบอยู่กับท่ี เช่น กระโดดหมุนตัว  กระโดด-เหยียด
ตัว   แบบเคล่ือนท่ี เช่น  ซิกแซ็ก วิ่งเปล่ียนทิศทาง  
ควบม้า  และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ  เช่น  บอล  
เชือก 

 ๒. ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่า
ประกอบจังหวะ 

    กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ 

 ๓. เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรม
แบบผลัด 

   เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด 
(การเล่นเกมตามกติกาท่ีถูกต้อง) 

 ๔.    เล่นกีฬาพื้นฐานได้อย่างน้อย            
๑ ชนิด 

    กีฬาพื้นฐาน เช่น แชร์บอล  แฮนด์บอล            
ห่วงข้ามตาข่าย 

ป. ๕ ๑. จัดรูปแบบการเคล่ือนไหว          
แบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อ
ใช้ทักษะการเคล่ือนไหว           ตาม
แบบท่ีกำหนด 
 

    การจัดรูปแบบการเคล่ือนไหวร่างกาย แบบ
ผสมผสาน  และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายท้ังแบบ
อยู่กับท่ี  เคล่ือนท่ี  และใช้อุปกรณ์ประกอบตามแบบ
ท่ีกำหนด  เช่น การฝึกกายบริหาร  ยืดหยุ่นขั้น
พื้นฐาน  เป็นต้น 

 ๒. เล่มเกมนำไปสู่กีฬาท่ีเลือกและ
กิจกรรมการเคล่ือนไหวแบบผลัด 

    เกมนำไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัดท่ีมีการตี  
เขี่ย   รับ – ส่งส่ิงของ  ขว้าง  และวิ่ง   

 ๓. ควบคุมการเคล่ือนไหวในเรื่องการ
รับแรง การใช้แรงและความสมดุล 

  การเคล่ือนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช้แรงและ
ความสมดุล 

 ๔. แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา 

   ทักษะกลไกท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมทาง
กายและเล่นกีฬา 

 ๕. เล่นกีฬาไทย และกีฬาสากล
ประเภทบุคคลและประเภททีมได้อย่าง
ละ ๑ ชนิด 

   การเล่นกีฬาไทย  เช่น  ตะกร้อวง     วิ่งชักธง  
และกีฬาสากล เช่น กรีฑาประเภทลู่ แบดมินตัน  เป
ตอง  ฟุตบอล  เทเบิลเทนนิส  ว่ายน้ำ 

๖. อธิบายหลักการ  และเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการ  อย่างน้อย           
๑ กิจกรรม 

  หลักการและกิจกรรมนันทนาการ 

ป. ๖ ๑. แสดงทักษะการเคล่ือนไหว
ร่วมกับผู้อื่นในลักษณะแบบผลัดและ

   การเคล่ือนไหวร่วมกับผู้อื่นแบบผลัดในลักษณะ
ผสมผสาน ในการร่วมกิจกรรมทางกาย เช่น  
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

แบบผสมผสานได้ตามลำดับท้ังแบบอยู่
กับท่ี  เคล่ือนท่ี  และใช้อุปกรณ์
ประกอบ  และการเคล่ือนไหวประกอบ
เพลง 

กิจกรรมแบบผลัด  กายบริหารประกอบเพลง  
ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานท่ีใช้ท่าต่อเนื่อง  และการต่อตัวท่า
ง่าย ๆ  

 ๒. จำแนกหลักการเคล่ือนไหวในเรื่อง
การรับแรง  การใช้แรง  และความสมดุล
ในการเคล่ือนไหวร่างกายในการเล่น
เกม  เล่นกีฬา  และนำผลมาปรับปรุง  
เพิ่มพูนวิธีปฏิบัติของตนและผู้อื่น 

    การเคล่ือนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช้แรง  
และความสมดุล กับการพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหว   
ในการเล่นเกมและกีฬา 

 ๓. เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภท
บุคคลและประเภททีมได้อย่างละ ๑ 
ชนิด 
 

    การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  ประเภทบุคคล
และประเภททีม  เช่น กรีฑาประเภทลู่  และลาน        
เปตอง  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส  วอลเลย์บอล  
ฟุตบอล  ตะกร้อวง 

 ๔. ใช้ทักษะกลไก  เพื่อปรับปรุงเพิ่มพูน
ความสามารถของตนและผู้อื่นในการ
เล่นกีฬา 

    การใช้ข้อมูลด้านทักษะกลไกเพือ่ปรับปรุงและ
เพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย 
และเล่นกีฬา 

 ๕.  ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 
๑ กิจกรรม แล้วนำความรู้และหลักการ
ท่ีได้ไปใช้เป็นฐานการศึกษาหาความรู้
เรื่องอื่น ๆ 

    การนำความรู้และหลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใช้เป็นฐานการศึกษาหาความรู้ 
(หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

ม. ๑ ๑. เพิ่มพูนความสามารถของตน  
ตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะ
กลไกและทักษะพื้นฐานท่ีนำไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 

    หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคล่ือนไหว
ท่ีใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานท่ีนำไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 

 ๒. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล
ประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะ
พื้นฐานตามชนิดกีฬา  อย่างละ ๑ 
ชนิด 

    การเล่นกีฬาไทย  และกีฬาสากลท่ีเลือก เช่น  
กรีฑาประเภทลู่และลาน  บาสเกตบอล  กระบี่    เท
เบิลเทนนิส  เทนนิส  ว่ายน้ำ   

 ๓. ร่วมกิจกรรมนนัทนาการอย่าง
น้อย ๑ กิจกรรมและนำหลักความรู้ท่ี
ได้ไปเช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น 

    การนำความรู้และหลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใช้เช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น 

ม. ๒ ๑. นำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
ทักษะกลไกและทักษะการเคล่ือนไหว

  การนำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและ
ทักษะการเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูล



๒๒ 
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ในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีท่ีเหมาะสม
ในบริบทของตนเอง 

ท่ีหลากหลายมาสรุปเป็นวิธีท่ีเหมาะสมในบริบทของ
ตนเองในการเล่นกีฬา 

 ๒. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล            
ท้ังประเภทบุคคลและทีมได้อย่างละ          
๑ ชนิด   
 
 

    การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลตามชนิดกีฬาท่ี
เลือก เช่น กรีฑาประเภทลู่และลาน  บาสเกตบอล  
กระบี่  เทนนิส  ตระกร้อลอดบ่วง  ฟุตซอล    ว่ายน้ำ    
เทควันโด 
(การประมาณตนเองในการเลือกชนิดกีฬา) 

 ๓. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการ
เล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 

    ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีส่งผล
ต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 

 ๔. ร่วมกิจกรรมนนัทนาการอย่าง
น้อย ๑ กิจกรรม และนำความรู้และ
หลักการท่ีได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบ 

    การนำประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม
นันทนาการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
(ความพอเพียง/ความซื่อสัตย์สุจริต/ส่ิงแวดล้อม) 

ม. ๓ ๑.   เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล            
ได้อย่างละ ๑ ชนิดโดยใช้เทคนิค           
ท่ีเหมาะสมกับตนเองและทีม 

    เทคนิคและวิธีการเล่น  กีฬาไทยและกีฬาสากล
ท่ีเลือก  เช่น กรีฑาประเภทลู่และลาน  วอลเลย์บอล  
บาสเกตบอล  ดาบสองมือ  เทนนิส  ตะกร้อข้ามตาข่าย  
ฟุตบอล 

 ๒.   นำหลักการ  ความรู้และทักษะ 
ในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  
การเล่นกม  และการเล่นกีฬาไปใช้         
สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง      
เป็นระบบ 

   การนำหลักการ  ความรู้ ทักษะในการเคล่ือนไหว  
กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  การเล่นกีฬาไปใช้
เป็นระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
(การมีภูมิคุ้มกันตนเองให้ปราศจากโรค) 

 ๓.   ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่าง
น้อย ๑ กิจกรรมและนำหลักความรู้
วิธีการไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับผู้อื่น 

    การจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้อื่น 

 
สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ ๓.๒   รักการออกกำลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ   
มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และช่ืนชม  
ในสุนทรียภาพของการกีฬา 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ออกกำลังกาย  และเล่นเกม  

ตามคำแนะนำ  อย่างสนุกสนาน 
    การออกกำลังกาย และการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด 

 ๒. ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  
ข้อตกลงในการเล่นเกมตามคำแนะนำ 

    กฎ  กติกา  ข้อตกลงในการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด (มีความซื่อสัตย์สุจริตในการเล่นเกม) 

ป.๒ ๑. ออกกำลังกาย และเล่นเกม  ได้
ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน 

    การออกกำลังกาย และเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
    ประโยชน์ของการออกกำลังกายและการ
เล่นเกม(มีความพอเพียงในการออกกำลังกาย) 

 ๒. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและ
ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 

    กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 

ป. ๓ ๑. เลือกออกกำลังกาย  การละเล่น
พื้นเมือง  และเล่นเกม       ท่ี
เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย และ
ข้อจำกัดของตนเอง 

    แนวทางการเลือกออกกำลังกาย 
การละเล่นพื้นเมืองและเล่นเกมท่ีเหมาะสมกับ
จุดเด่น    จุดด้อยและข้อจำกัดของแต่ละบุคคล 

 ๒. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและ
ข้อตกลงของการออกกำลังกาย  การ
เล่นเกม  การละเล่นพื้นเมืองได้ด้วย
ตนเอง 

    การออกกำลังกาย  เกม  และการละเล่น
พื้นเมือง 
    กฎ  กติกาและข้อตกลงในการออกกำลัง
กาย  การเล่นเกม  และการละเล่นพื้นเมือง 

ป. ๔ ๑. ออกกำลังกาย  เล่นเกม  และ
กีฬาท่ีตนเองชอบและมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของ
ตนเองตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของ
ผู้อื่น 

    การออกกำลังกาย  เล่นเกม  ตาม
ความชอบของตนเองและเล่นกีฬาพื้นฐาน
ร่วมกับผู้อื่น 
    การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองใน
การออกกำลังกาย  เล่นเกมและเล่นกีฬา  ตาม
ตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อื่น 
    คุณค่าของการออกกำลังกาย    เล่นเกม  
และเล่นกีฬา  ท่ีมีต่อสุขภาพ 

 ๒. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่น
กีฬาพื้นฐาน  ตามชนิดกีฬาท่ีเล่น 

-  การปฏิบัติตามกฎ  กติกา  การเล่นกีฬา
พื้นฐานตามชนิดกีฬาท่ีเล่น (ความซื่อสัตย์) 

ป. ๕ ๑. ออกกำลังกายอย่างมีรูปแบบ  
เล่นเกมท่ีใช้ทักษะการคิดและตัดสินใจ   

    หลักการและรูปแบบการออกกำลังกาย 
    การออกกำลังกาย  และการเล่นเกม  เช่น 
เกมเบ็ดเตล็ด  เกมเลียนแบบ  เกมนำ  และ
การละเล่นพื้นเมือง   
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒. เล่นกีฬาท่ีตนเองชอบอย่าง

สม่ำเสมอ  โดยสร้างทางเลือกในวิธี
ปฏิบัติของตนเองอย่างหลากหลาย  
และมีน้ำใจนักกีฬา 

    การเล่นกีฬาไทย  และกีฬาสากลประเภท
บุคคลและทีมท่ีเหมาะสมกับวัยอย่างสม่ำเสมอ 
    การสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติในการเล่น
กีฬาอย่างหลากหลาย และมีน้ำใจนักกีฬา 

 ๓. ปฏิบัติตามกฎกติกา  การเล่นเกม  
กีฬาไทย และกีฬาสากล  ตามชนิด
กีฬาท่ีเล่น 

   กฎ  กติกาในการเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬา
สากลตามชนิดกีฬาท่ีเล่น 
    วิธีการรุกและวิธีป้องกันในการเล่นกีฬา
ไทยและกีฬาสากลท่ีเล่น 

 ๔. ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง  ไม่
ละเมิดสิทธิผู้อื่นและยอมรับในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกม 
และกีฬาไทย  กีฬาสากล 

   สิทธิของตนเองและผู้อื่นในการเล่นเกมและ
กีฬา (คุณธรรมในการเล่นเกม/กีฬา) 
    ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกม 
และกีฬา 

ป. ๖ ๑. อธิบายประโยชน์และหลักการ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ
ทางกายและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ 

    ประโยชน์และหลักการออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพ  สมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริม
บุคลิกภาพ (ความพอดีในการออกกำลัง) 

 ๒. เล่นเกมท่ีใช้ทักษะการวางแผน  
และสามารถเพิ่มพูนทักษะการออก
กำลังกายและเคล่ือนไหวอย่างเป็น
ระบบ 

    การเล่นเกมท่ีใช้ทักษะการวางแผน 
    การเพิ่มพูนทักษะการออกกำลังกายและ
การเคล่ือนไหวอย่างเป็นระบบ 
 

 ๓. เล่นกีฬาท่ีตนเองช่ืนชอบและ
สามารถประเมินทักษะการเล่นของตน
เป็นประจำ 

    การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและประเภท
ทีมท่ีช่ืนชอบ 
    การประเมินทักษะการเล่นกีฬาของตน 

 ๔. ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ตามชนิด
กีฬาท่ีเล่น  โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น 

    กฎ  กติกาในการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล
ตามชนิดกีฬาท่ีเล่น 

 ๕. จำแนกกลวิธีการรุก  การป้องกัน  
และนำไปใช้ในการเล่นกีฬา 

    กลวิธีการรุก  การป้องกันในการเล่นกีฬา 

 ๖. เล่นเกมและกีฬา  ด้วยความ
สามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา 

    การสร้างความสามัคคีและความมีน้ำใจ
นักกีฬาในการเล่นเกมและกีฬา 

ม. ๑ ๑. อธิบายความสำคัญของการออก
กำลังกายและเล่นกีฬา   จนเป็นวิถี
ชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 

    ความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่น
กีฬา  จนเป็นวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
    การออกกำลังกาย เช่น กายบริหาร 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
๒. ออกกำลังกายและเลือกเข้าร่วม
เล่นกีฬาตามความถนัด  ความสนใจ
อย่างเต็มความสามารถ  พร้อมท้ังมี
การประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น 

แบบต่างๆ  เต้นแอโรบิก  โยคะ  รำมวยจีน   
    การเล่นกีฬาไทย  และกีฬาสากล   
ท้ังประเภทบุคคลและทีม 
    การประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและ
ผู้อื่น (ความพอเพียง) 

 ๓. ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และ
ข้อตกลงตามชนิดกีฬาท่ีเลือกเล่น 

    กฎ  กติกา การเล่นเกมและการแข่งขัน
กีฬาท่ีเลือกเล่น 

 ๔. วางแผนการรุกและการป้องกันใน
การเล่นกีฬาท่ีเลือกและนำไปใช้ในการ
เล่นอย่างเป็นระบบ 

    รูปแบบ  วิธีการรุกและป้องกันในการเล่น
กีฬาท่ีเลือก 

 ๕. ร่วมมือในการเล่นกีฬา  และการ
ทำงานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน 

    การเล่น การแข่งขันกีฬา และการทำงาน
เป็นทีม 

 ๖. วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬา
ของตนเองกับผู้อื่น 

   การยอมรับความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา 
 

ม. ๒ ๑. อธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลง
ทางกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม        
และสติปัญญา  ท่ีเกิดจากการ              
ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจำ
จนเป็นวิถีชีวิต 

    สาเหตุการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย  
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากการ
ออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ          
จนเป็นวิถีชีวิต 
    การสร้างวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี  โดยการ
ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำ 

 ๒. เลือกเข้าร่วมกิจกรรม                    
การออกกำลังกาย  เล่นกีฬาตาม           
ความถนัดและความสนใจพร้อมท้ัง
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง 

    การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาไทย  
กีฬาสากลท้ังประเภทบุคคลและประเภททีม 
    การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการรว่มกิจกรรม
การออกกำลังกายและเล่นกีฬา 

 ๓. มีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  
และข้อตกลงในการเล่นกีฬาท่ีเลือก 

    วินัยในการฝึก  และการเล่นกีฬา  ตามกฎ  
กติกาและข้อตกลง 

 ๔. วางแผนการรุกและการป้องกันใน
การเล่นกีฬาท่ีเลือกและนำไปใช้ ใน
การเล่นอย่างเหมาะสมกับทีม 

    รูปแบบ  กลวิธีการรุก  การป้องกันในการ
เล่นกีฬาเป็นทีม 
   ประโยชน์ของการเล่นและการทำงาน         
เป็นทีม 
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   หลักการให้ความร่วมมือในการเล่น          
การแข่งขันกีฬาและการทำงานเป็นทีม 

 ๕.  นำผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬา
มาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง
ด้วยความมุ่งมั่น 
  

    การพัฒนาวิธีเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกับ
ตนเอง 
-  การเลือกวิธีเล่น 
-  การแก้ไขข้อบกพร่อง 
-  การเพิ่มทักษะ 
    การสร้างแรงจูงใจและการสร้างความ
มุ่งมั่นในการเล่นและแข่งขันกีฬา 

ม. ๓ ๑. มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา
ด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา 

    มารยาทในการเล่นและการดูกีฬาด้วย
ความมีน้ำใจนักกีฬา 

 ๒. ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่าง
สม่ำเสมอและนำแนวคิดหลักการจาก
การเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

   การออกำลังกายและการเล่นกีฬาประเภท
บุคคล และประเภททีม 
    การนำประสบการณ์  แนวคิดจากการ   
ออกกำลังกายและเล่นกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ๓. ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และ
ข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาท่ี
เลือกและนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของตนในสังคม 

    กฎ  กติกาและข้อตกลงในการเล่นกีฬาท่ี
เลือกเล่น 
    การประยุกต์ประสบการณ์การปฏิบัติตาม
กฎ  กติกา  ข้อตกลงในการเล่นกีฬาไปใช้พัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนในสังคม 

 ๔. จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกัน  
และใช้ในการเล่นกีฬาท่ีเลือกและ
ตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไป
ใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 

    วิธีการประยุกต์ใช้กลวิธีการรุกและการ
ป้องกันในการเล่นกีฬาได้ตามสถานการณ์ของ
การเล่น 

 ๕. เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของ
ตนเองท่ีเกิดจากการออกกำลังกาย 
และการเล่นกีฬาเป็นประจำ 

  การพัฒนาสุขภาพตนเองท่ีเกิดจากการออก
กำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจำ 

 
สาระที่ ๔    การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

มาตรฐาน พ ๔.๑    เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การป้องกันโรค 
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 



๒๗ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ

แห่งชาติตามคำแนะนำ 
  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 

 ๒. บอกอาการเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้นกับ
ตนเอง 

  ลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
-  ปวดศีรษะ 
-  ตัวร้อน 
-  มีน้ำมูก 
-  ปวดท้อง 
-  ผ่ืนคัน (หนังศีรษะ  ผิวหนัง) 
-  ฟกช้ำ ฯลฯ 

 ๓. ปฏิบัติตนตามคำแนะนำเมื่อมี
อาการเจ็บป่วย 

  วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง 

ป. ๒ ๑. บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี   ลักษณะของการมีสุขภาพดี 
-  ร่างกายแข็งแรง 
-  จิตใจ  ร่าเริง  แจ่มใส 
-  มีความสุข 
- มีความปลอดภัย(รักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
ท่ีดี) 

 ๒. เลือกกินอาหารท่ีมีประโยชน์   อาหารท่ีมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ 
 ๓. ระบุของใช้และของเล่นท่ีมีผลเสีย

ต่อสุขภาพ 
  ของใช้และของเล่นท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ 

 ๔. อธิบายอาการและวิธีป้องกันการ
เจ็บป่วย การบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้น 

  อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย 
-  ตาแดง  ท้องเสีย  ฯลฯ 
  อาการและวิธีป้องกันการบาดเจ็บ 
-  ถูกของมีคม  แมลงสัตว์กัดต่อย หกล้ม ฯลฯ 

 ๕. ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยและบาดเจ็บ 

  วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 
 
 
 

ป. ๓ ๑. อธิบายการติดต่อและวิธีการ
ป้องกันการแพร่กระจายของโรค 

  การติดต่อและวิธีการป้องกันการ
แพร่กระจายของโรค 

 ๒. จำแนกอาหารหลัก ๕ หมู่   อาหารหลัก ๕ หมู่(กินอาหารให้ครบ5หมู่
และกินอย่างพอประมาณ) 



๒๘ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๓. เลือกกินอาหารท่ีหลากหลายครบ 

๕ หมู่  ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
  การเลือกกินอาหารท่ีเหมาะสม 
-  ความหลากหลายของชนิดอาหารในแต่ละหมู่ 
-  สัดส่วนและปริมาณของอาหาร (ตามธง
โภชนาการ) 

 ๔. แสดงการแปรงฟันให้สะอาดอย่าง
ถูกวิธี 

  การแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี 
(ครอบคลุมบริเวณขอบเหงือกและคอฟัน) 

 ๕. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้
ตามคำแนะนำ 

  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ 
-  วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-  วิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  
โดยการออกกำลังกาย การพักผ่อน  และ
กิจกรรมนันทนาการ 

ป. ๔ ๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ 

  ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ   
   การจัดส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและ 
เอื้อต่อสุขภาพ 

 ๒. อธิบายสภาวะอารมณ์  ความรู้สึก
ท่ีมีผลต่อสุขภาพ 

   สภาวะอารมณ์และความรู้สึก  เช่นโกรธ  
หงุดหงิด  เครียด  เกลียด  เสียใจ  เศร้าใจ  
วิตกกังวล  กลัว  ก้าวร้าว  อิจฉา  ริษยา  เบื่อ
หน่าย  ท้อแท้ ดีใจ  ชอบใจ  รัก ช่ืนชม  สนุก   
สุขสบาย  
   ผลท่ีมีต่อสุขภาพ 
ทางบวก :  สดช่ืน  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส   ร่าเริง 
ฯลฯ 
ทางลบ :  ปวดศีรษะ  ปวดท้อง   
                  เบื่ออาหาร  อ่อนเพลีย ฯลฯ 
 

  

 ๓. วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อการเลือกบริโภค 

  การวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 ๔. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการตรวจสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 



๒๙ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๕ ๑. แสดงพฤติกรรมท่ีเห็นความสำคัญ

ของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 

  ความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 

 ๒. ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้าง
เสริมสุขภาพ 

  แหล่งและวิธีค้นหาข้อมูลข่าวสารทาง
สุขภาพ 
  การใช้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริม
สุขภาพ 

 ๓. วิเคราะห์ส่ือโฆษณาในการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างมีเหตุผล 

  การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (อาหาร เครื่องสำอาง  ผลิตภัณฑ์ดูแล
สุขภาพในช่องปาก ฯลฯ) 

 ๔. ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคท่ีพบ
บ่อยในชีวิตประจำวัน 

การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคท่ีพบบ่อยใน
ชีวิตประจำวัน 
- ไข้หวัด 
- ไข้เลือดออก 
-  โรคผิวหนัง 
-  ฟันผุและโรคปริทันต์  
         ฯลฯ 

 ๕. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย   

ป. ๖ ๑. แสดงพฤติกรรมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ 

  ความสำคัญของส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ 
  ปัญหาของส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพ 

    การป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมี
ผลต่อสุขภาพ 

 ๒. วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ระบาดของโรคและเสนอแนวทางการ
ป้องกันโรคติดต่อสำคัญท่ีพบใน
ประเทศไทย 

  โรคติดต่อสำคัญท่ีระบาดในปัจจุบัน 
  ผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของโรค 
  การป้องกันการระบาดของโรค 

 ๓. แสดงพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึง   
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม 

 พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพของส่วนรวม 



๓๐ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๔. สร้างเสริมและปรับปรุง

สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

 วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทาง
กายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ม. ๑ ๑. เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย   หลักการเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย 
 ๒. วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการ

ภาวะโภชนาการท่ีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

  ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการ 
-  ภาวะการขาดสารอาหาร 
-  ภาวะโภชนาการเกิน 

 ๓. ควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 

  เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย 
  วิธีการควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๔. การสร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบ 

  วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  วิธีสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ   ทาง
กายตามผลการทดสอบ 
 
 

ม. ๒ ๑. เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมี
เหตุผล 

  การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ 

 ๒. วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยี
ท่ีมีต่อสุขภาพ 

  ผลกระทบของเทคโนโลยี ท่ีมีต่อสุขภาพ 

 ๓. วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ 

  ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ 

 ๔. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะ
สมดุลระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

  ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

 ๕. อธิบายลักษณะอาการเบ้ืองต้น
ของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 

  ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

 ๖. เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการ
กับอารมณ์และความเครียด 

  วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 

 ๗. พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเอง
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

  เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย 
  การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 



๓๑ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. ๓ ๑. กำหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสม

กับวัยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความ
ประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ 

  การกำหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย         
ต่าง ๆ   
    วัยทารก  วัยเด็ก (วัยก่อนเรียน วัยเรียน)  
วัยรุ่น  วัยผู้ใหญ่  วัยสูงอายุ  โดยคำนึงถึงความ
ประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ 

 ๒. เสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็น
สาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการ
ตายของคนไทย 

  โรคท่ีเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและ
การตายของคนไทย   
โรคติดต่อ เช่น 
-  โรคท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ 
-  โรคเอดส์ 
-  โรคไข้หวัดนก  
      ฯลฯ 
โรคไม่ติดต่อ เช่น 
-  โรคหัวใจ       
- โรคความดันโลหิตสูง 
-  เบาหวาน 
-  มะเร็ง  
       ฯลฯ 

 ๓. รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทาง 
แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

    ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
    แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

 ๔. วางแผนและจัดเวลาในการออก
กำลังกาย  การพักผ่อนและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย 

   การวางแผนและจัดเวลาในการ                    
ออกกำลังกาย  การพักผ่อน และการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย 

 ๕. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
และพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

  การทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบต่าง ๆ 
และการพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

 
 
สาระที่ ๕    ความปลอดภัยในชีวิต 

มาตรฐาน พ ๕.๑   ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง  พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา   
สารเสพติด  และความรุนแรง 



๓๒ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๑ ๑. ระบุส่ิงท่ีทำให้เกิดอันตราย        

ท่ีบ้าน โรงเรียน  และการป้องกัน 
    ส่ิงท่ีทำให้เกิดอันตรายภายในบ้านและ
โรงเรียน 
    การป้องกันอันตรายภายในบ้านและ
โรงเรียน 

 ๒. บอกสาเหตุและการป้องกัน
อันตรายท่ีเกิดจากการเล่น 

   อันตรายจากการเล่น 
-  สาเหตุท่ีทำให้เกิดอันตรายจากการเล่น 
-  การป้องกันอันตรายจากการเล่น 

 ๓. แสดงคำพูดหรือท่าทางขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายท่ี
บ้านและโรงเรียน 

  การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายท่ีบ้าน
และโรงเรียน 
-  บุคคลท่ีควรขอความช่วยเหลือ 
-  คำพูดและท่าทางการขอความช่วยเหลือ 

ป. ๒ ๑. ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุ
ท่ีอาจเกิดขึ้นทางน้ำ  และทางบก 

  อุบัติเหตุทางน้ำ  และทางบก 
-  สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ำและทางบก 
-  วิธีการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและทางบก 

 ๒. บอกช่ือยาสามัญประจำบ้าน  
และใช้ยาตามคำแนะนำ 

  ยาสามัญประจำบ้าน 
-  ช่ือยาสามัญประจำบ้าน 
-  การใช้ยาตามความจำเป็นและลักษณะอาการ 

 ๓. ระบุโทษของสารเสพติด  สาร
อันตรายใกล้ตัวและวิธีการป้องกัน 

  สารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว 
-  โทษของสารเสพติด  และสารอันตรายใกล้ตัว 
-  วิธีป้องกัน 

 ๔. ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และป้าย
เตือนของส่ิงของหรือสถานท่ีท่ีเป็น
อันตราย 

  สัญลักษณ์และป้ายเตือนของส่ิงของหรือ
สถานท่ีท่ีเป็นอันตราย 
-  ความหมายของสัญลักษณ์และป้ายเตือน 

 ๕. อธิบายสาเหตุ  อันตราย  วิธี
ป้องกันอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ 

  อัคคีภัย 
-  สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย 
-  อันตรายซึ่งได้รับจากการเกิดอัคคีภัย 
-  การป้องกันอัคคีภัย  และการหนีไฟ 
 

ป. ๓ ๑. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบ้าน  โรงเรียน  และการ
เดินทาง 

  วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ในบ้าน  โรงเรียนและการเดินทาง 



๓๓ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒. แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจาก

บุคคลและแหล่งต่าง ๆ  เมื่อเกิด
เหตุร้าย  หรืออุบัติเหตุ 

  การขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่ง
ต่างๆ  เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ 

 ๓. แสดงวิธีปฐมพยาบาล  เมื่อ
บาดเจ็บจากการเล่น 

  การบาดเจ็บจากการเล่น 
-  ลักษณะของการบาดเจ็บ 
-  วิธีปฐมพยาบาล (บาดเจ็บ   ห้ามเลือด ฯลฯ) 

ป. ๔ ๑. อธิบายความสำคัญของการใช้ยา
และใช้ยาอย่างถูกวิธี 

    ความสำคัญของการใช้ยา 
    หลักการใช้ยา 

 ๒. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับ
อันตรายจากการใช้ยาผิด  สารเคมี  
แมลงสัตว์กัดต่อย  และการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา 

  วิธีปฐมพยาบาล 
-  การใช้ยาผิด 
-  สารเคมี 
-  แมลงสัตว์กัดต่อย 
-  การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 

 ๓. วิเคราะห์ผลเสียของการสูบบุหรี่  
และการดื่มสุรา ท่ีมีต่อสุขภาพและการ
ป้องกัน 

  ผลเสียของการสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  และ
การป้องกัน 

ป. ๕ ๑. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ใช้สารเสพติด 

  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด  (สุรา 
บุหรี่ ยาบ้า สารระเหย  ฯลฯ) 
-  ครอบครัว  สังคม  เพื่อน 
-  ค่านิยม  ความเช่ือ 
-  ปัญหาสุขภาพ 
-  ส่ือ ฯลฯ 

  

 ๒. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ยา 
และสารเสพติด  ท่ีมีผลต่อร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา 

  ผลกระทบของการใช้ยา และสารเสพติดท่ีมี
ต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และ
สติปัญญา 

 ๓. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
การใช้ยาและหลีกเล่ียงสารเสพติด 

  การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก 
การใช้ยา 
  การหลีกเล่ียงสารเสพติด 
 

 ๔. วิเคราะห์อิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ 

    อิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อพฤติกรรม สุขภาพ 
(อินเทอร์เน็ต  เกม ฯลฯ) 



๓๔ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๕. ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตราย

จากการเล่นกีฬา 
    การปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากการ
เล่นกีฬา 

ป. ๖ ๑. วิเคราะห์ผลกระทบจากความ
รุนแรงของภัยธรรมชาติท่ีมีต่อร่างกาย  
จิตใจ  และสังคม 

  ภัยธรรมชาติ 
-  ลักษณะของภัยธรรมชาติ 
-  ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติ
ท่ีมีต่อร่างกาย  จิตใจ และสังคม 

 ๒. ระบุวิธีปฏิบัติตน เพื่อความ
ปลอดภัยจากธรรมชาติ  

   การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ 

 ๓. วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติด 
และชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเล่ียงสารเสพติด 

    สาเหตุของการติดสารเสพติด 
    ทักษะการส่ือสารให้ผู้อื่นหลีกเล่ียงสารเสพติด 

ม. ๑ ๑. แสดงวิธีปฐมพยาบาลและ
เคล่ือนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 

  การปฐมพยาบาลและเคล่ือนย้ายผู้ป่วยอย่าง
ปลอดภัย 
-  เป็นลม                -  บาดแผล 
-  ไฟไหม้               -  กระดูกหัก 
-  น้ำร้อนลวก  ฯลฯ 

 ๒. อธิบายลักษณะอาการของผู้ติด
สารเสพติดและการป้องกันการติดสาร
เสพติด 

    ลักษณะของผู้ติดสารเสพติด 
    อาการของผู้ติดสารเสพติด 
    การป้องกันการติดสารเสพติด 

 ๓. อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้
สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ 

  ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการ
เกิดโรค  และอุบัติเหตุ 

 ๔. แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด  
ละ  เลิกสารเสพติด     โดยใช้ทักษะ
ต่าง ๆ  

     ทักษะท่ีใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด  ละ  
เลิกสารเสพติด 
-  ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
-  ทักษะการส่ือสาร 
-  ทักษะการตัดสินใจ 
-  ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ 

ม. ๒ ๑. ระบุวิธีการ  ปัจจัยและแหล่งท่ี
ช่วยเหลือ  ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด 

  วิธีการ ปัจจัยและแหล่งท่ีช่วยเหลือ   ฟื้นฟู 
ผู้ติดสารเสพติด 

 ๒. อธิบายวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรม
เส่ียงและสถานการณ์เส่ียง 

  การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและ 
สถานการณ์เส่ียง 
-  การมั่วสุม       
-  การทะเลาะวิวาท 



๓๕ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  การเข้าไปในแหล่งอบายมุข 
-  การแข่งจักรยานยนต์บนท้องถนน  
     ฯลฯ 

 ๓. ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง
และหลีกเล่ียงสถานการณ์คับขันท่ีอาจ
นำไปสู่อันตราย 

  ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง (ทักษะ
ปฏิเสธ  ทักษะการต่อรอง  ฯลฯ)  และ
หลีกเล่ียงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่
อันตราย 
 

ม. ๓ ๑. วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง และ
พฤติกรรมเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพและ
แนวทางป้องกัน 

    ปัจจัยเส่ียง  และพฤติกรรมเส่ียงต่อ
สุขภาพ 
    แนวทางการป้องกันความเส่ียงต่อสุขภาพ 

 ๒. หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงและ
ชักชวนเพื่อนให้หลีกเล่ียงการใช้ความ
รุนแรงในการแก้ปญัหา 

    ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความ
รุนแรง 
    วิธีหลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรง 

 ๓. วิเคราะห์อิทธิพลของส่ือต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 

    อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพและ
ความรุนแรง (คลิปวิดีโอ  การทะเลาะวิวาท  
อินเทอร์เน็ต  เกม ฯลฯ) 
 

 ๔. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่ม
เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ
และการเกิดอุบัติเหตุ 

    ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 
 

 ๕. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่าง
ถูกวิธี 
 

   วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
    ๑. หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๒. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๐ ๐ ๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๓. ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๔. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๕. คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๑. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๒. ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๓. กิจกรรมชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
     ๔. กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด   ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
 



๓๗ 
 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ภาษาไทย ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     คณิตศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนา และ     
     วัฒนธรรม 

๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 

     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     ศิลปะ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     การงานอาชีพ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐  (๒๑นก.) ๘๔๐  (๒๑นก.) ๘๔๐  (๒๑นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม  
    ๑.  หน้าท่ีพลเมือง ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๒.  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๓.  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๔.  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๕. คอมพิวเตอร์ ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๒๔๐ชม.(๖ นก.) ๒๔๐ ชม. (๖ นก.) ๒๔๐ ชม. (๖ นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๒.  ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๓.  กิจกรรมชุมนุม ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
   ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 



๓๘ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ระดับประถมศึกษา 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 

 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายป ี

ช้ัน ป. ๑ พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๒ พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๓ พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๔ พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๕ พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 
ช้ัน ป. ๖ พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายป ี

ช้ัน ม. ๑ 

พ  ๒๑๑๐๑ 
พ  ๒๑๑๐๒ 

สุขศึกษา ๑ 
พลศึกษา  ๑ 

๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์(๐.๕ หน่วยกิต) 
๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์(๐.๕ หน่วยกิต) 

พ  ๒๑๑๐๓ 
พ  ๒๑๑๐๔ 

สุขศึกษา ๒ 
พลศึกษา  ๒ 

๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์(๐.๕ หน่วยกิต) 
๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์(๐.๕ หน่วยกิต) 

ช้ัน ม. ๒ 

พ  ๒๒๑๐๑ 
พ  ๒๒๑๐๒ 

สุขศึกษา ๓ 
พลศึกษา  ๓ 

๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์(๐.๕ หน่วยกิต) 
๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์(๐.๕ หน่วยกิต) 

พ  ๒๒๑๐๓ 
พ  ๒๒๑๐๔ 

สุขศึกษา ๔ 
พลศึกษา  ๔ 

๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์(๐.๕ หน่วยกิต) 
๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์(๐.๕ หน่วยกิต) 

ช้ัน ม. ๓ 

พ  ๒๓๑๐๑ 
พ  ๒๓๑๐๒ 

สุขศึกษา ๕ 
พลศึกษา  ๕ 

๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์(๐.๕ หน่วยกิต) 
๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์(๐.๕ หน่วยกิต) 

พ  ๒๓๑๐๓ 
พ  ๒๓๑๐๔ 

สุขศึกษา ๖ 
พลศึกษา  ๖ 

๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์(๐.๕ หน่วยกิต) 
๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์(๐.๕ หน่วยกิต) 

 
 



๓๙ 
 

ส่วนที่ ๓ 
คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 

 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา ๔๐ ช่ัวโมง / ปี   ๑  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 รู้หน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ป้องกันดูแลรักษาอวัยวะของร่างกาย พัฒนาการด้านร่างกาย  
เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อ และ ไม่ติดต่อ เช่น ไวรัสโคโรนา (Covid-19)   
มีสุขนิสัยท่ีดีตาม สุขบัญญัติแห่งชาติ จุดดี จุดด้อย ระมัดระวังอุบัติเหตุการณ์ใช้ยาผิด สารพิษ สารเสพ
ติด ออกกำลังกาย พักผ่อน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่ม
ข้อมูล   เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการดำเนินชีวิตเป็นผู้มีสุขบัญญัติท่ีดี มีจิตสำนึกในการดูแล 
และรับผิดชอบต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เป็นแบบอย่างท่ีดี
ด้านสุขภาพ จัดการกับความขัดแย้ง ความเครียด และปัญหาทางอารมณ์ มีการแสวงหา เลือก และใช้
ข้อมูลขา่วสารด้านสุขภาพ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมด้วยการพฒันา
ศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย บูรณาการทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และสามารถเคล่ือนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี เคล่ือนท่ี เช่น เดิน วิ่ง กระโดด 
ปีน ห้อยโหน ไต่ราว กล้ิงตัว ม้วนตัว ลอด เป็นต้น ระเบียบแถว เคล่ือนไหวร่างกายให้เข้ากับจังหวะ
และเพลง ออกกำลังกาย เล่นเกม การละเล่นของเด็กไทย เล่นเกมเบ็ดเตล็ด เล่นเกมแบบผลัด กาย
บริหาร สร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค่า ศึกษาหาความรู้ องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวร่างกายข้ันพื้นฐาน เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ร่วมกิจกรรมทางกาย
อย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาตามกฎ กติกา 
อย่างมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี มีความมั่นใจ เคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่ืนชมผลงานของผู้อื่น ให้ความร่วมมือ 
เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้ตามคำแนะนำ 
ตัวชี้วัด   

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   

รวมทั้งสิ้น  ๑๕  ตัวชี้วัด 



๔๐ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                                                   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
รายวิชา สุขศึกษา เวลา ๔๐ ช่ัวโมง / ปี   ๑  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

รู้หน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ป้องกันดูแลและรักษาความสะอาดอวัยวะของร่างกายพัฒนาการ 
ทางกายและจิตใจ รู้จักตนเองและธรรมชาติของตน ป้องกันโรคติดต่อ และ ไม่ติดต่อ เช่น ไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ มีสุขนิสัยท่ีดีตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  จุดดีจุดด้อย  
ระมัดระวงัการเจ็บป่วย  สาเหตุ  วิธีป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและทางบก  การใช้ยาสามัญประจำบ้าน  
โทษของ สารเสพติด สารอันตรายใกล้ตัว  ความหมายของสัญลักษณ์และป้ายเตือนของส่ิงของหรือ
สถานท่ีท่ีเป็นอันตราย สาเหตุ อันตรายและการป้องกันอัคคีภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปฏิบัติตน
ในการสร้างเสริมสุขภาพ   

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการดำเนินชีวิตเป็นผู้มีสุขบัญญัติท่ีดี มีจิตสำนึกในการดูแล 
และรับผิดชอบต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เป็นแบบอย่างท่ีดี
ด้านสุขภาพ จัดการกับความขัดแย้ง ความเครียด และปัญหาทางอารมณ์ มีการแสวงหา เลือก และใช้
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมด้วยการพฒันา
ศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย  บูรณาการทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และสามารถเคล่ือนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี เคล่ือนท่ี ใช้อุปกรณ์ประกอบ 
เช่น ขว้าง กล้ิง ตี เหวี่ยง ปา โยน เดิน วิ่ง กระโดด ปีน ห้อยโหน ไต่ราว ทรงตัว ระเบียบแถว 
เคล่ือนไหวร่างกายประกอบจังหวะและเพลง เช่น ซอยเท้าอยู่กับท่ี เดินซอยเท้า กายบริหารประกอบ
จังหวัดและเพลง เป็นต้น เล่นเกมและกีฬา การละเล่นของเด็กไทย เล่นเกมเบ็ดเตล็ด เล่นเกมแบบผลัด 
ออกกำลังกาย สร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค่า ศึกษาหาความรู้ องค์ประกอบของ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวร่างกายข้ันพื้นฐาน เห็นคุณค่าของตนเองและ
ผู้อื่น มีระเบียบ วินัย เคารพสิทธิ กฎ และกติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี มี
ความมั่นใจ รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม   
ตัวชี้วัด   

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   

รวมทั้งสิ้น   ๒๑  ตัวชี้วัด 



๔๑ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
รายวิชา สุขศึกษา เวลา ๔๐ ช่ัวโมง / ปี   ๑  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

แสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกาย  เกณฑ์มาตรฐาน
ของการเจริญเติบโตของเด็กไทย  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต   ป้องกันโรคติดต่อ และ ไม่ติดต่อ 
เช่น ไวรัสโคโรนา (Covid-19)  เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และยาสามัญประจำบ้าน มีสุขนิสัย
ท่ีดีตาม สุขบัญญัติแห่งชาติ รู้จักตนเองและธรรมชาติของตนเอง ระมัดระวังการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ 
โรคติดต่อในท้องถิ่น อุบัติเหตุ การใช้ยาผิด สารพิษ สารเสพติด การล่วงละเมิดทางเพศ กำหนดแนว
ปฏิบัติของตนในการสร้างเสริมสุขภาพ 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่ม
ข้อมูล   เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการดำเนินชีวิตเป็นผู้มีสุขบัญญัติท่ีดี มีจิตสำนึกในการดูแล 
และรับผิดชอบต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เป็นแบบอย่างท่ีดี
ด้านสุขภาพ จัดการกับความขัดแย้ง ความเครียด และปัญหาทางอารมณ์ มีการแสวงหา เลือก และใช้
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม พึ่งตนเองและมี
วิสัยทัศน์ในการดูแลสุขภาพและการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านสุขภาพในท้องถิ่น ภูมิใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านภูมิปัญญาไทย พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT  
มีส่ือเช่น Youtube  นำไปสู่การเรียนรู้ท่ีทันสมัย บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21
และสามารถเคล่ือนไหวร่างกาย ขณะอยู่กับท่ี เคล่ือนท่ี ระเบียบแถว กิจกรรมประกอบจังหวะและเพลง 
เกมเบ็ดเตล็ด เกมนำไปสู่กีฬา ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน กีฬา กิจกรรมนันทนาการ กายบริหาร การละเล่น
ของเด็กไทย เกมแบบผลัด ออกกำลังกาย สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต ทดสอบ
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ โดยการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและ
เห็นคุณค่า ศึกษาหาความรู้ องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหว
ร่างกายข้ันพื้นฐาน เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาตามกฎ กติกา อย่างมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจ
นักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี มีความมั่นใจ เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่ืนชมผลงานของผู้อื่น ให้ความร่วมมือ เสียสละและคำนึงถึง
ส่วนรวม และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้ตามคำแนะนำ 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

ตัวชี้วัด  
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   

รวมทั้งสิ้น  ๑๘  ตัวชี้วัด 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
รายวิชา สุขศึกษา เวลา ๔๐ ช่ัวโมง / ปี   ๑  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจริญเติบโต  การป้องกันดูแลรักษา พัฒนาการด้านต่าง ๆ  
ของร่างกายช่วงอายุ ๙ - ๑๒ ปี  ความสำคัญของกล้ามเนื้อ  กระดูก  ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย  
ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต เลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเหมาะสมกับวัยและ
กลุ่มบุคคลต่าง ๆ สุขอนามัยทางเพศ ระมัดระวังอบุัติเหตุ การใช้ยา  การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับ
บาดเจ็บจากการเล่น  การใช้ยาผิด  สารเคมี  ผลเสียของการสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  และป้องกัน
โรคติดต่อ และ ไม่ติดต่อ เช่น ไวรัสโคโรนา (Covid-19) เลือกออกกำลังกาย พักผ่อน ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ กำหนดแนวปฏิบัติของตนในการสร้างเสริมสุขภาพ  
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล   
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการดำเนินชีวิตเป็นผู้มีสุขบัญญัติท่ีดี มีจิตสำนึกในการดูแล และ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เป็นแบบอย่างท่ีดีด้าน
สุขภาพ จัดการกับความขัดแย้ง ความเครียด และปัญหาทางอารมณ์ มีการแสวงหา เลือก และใช้ข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม พรอ้มด้วยการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย เช่น ส่ือYoutube ,Google นำไปสู่
การเรียนรู้ท่ีทันสมัย บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และสามารถเคล่ือนไหว
ร่างกาย ขณะอยู่กับท่ี เคล่ือนท่ี ระเบียบแถว กิจกรรมประกอบจังหวะและเพลง เกมนำไปสู่กีฬา 
ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน กีฬาไทย กีฬาสากล กิจกรรมนันทนาการ กายบริหาร การละเล่นของเด็กไทย เกม
แบบผลัด ออกกำลังกาย สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต ทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  
โดยการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค่า ศึกษาหาความรู้ 
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวร่างกายข้ันพื้นฐาน เห็นคุณค่า
ของตนเองและผู้อื่น ร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออก
กำลังกาย และการเล่นกีฬาตามกฎ กติกา อย่างมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี มี
ความมั่นใจ เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน 
ช่ืนชมผลงานของผู้อื่น ให้ความร่วมมือ เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม  
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

ตัวชี้วัด   
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         

รวมทั้งสิ้น  ๑๙ ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๕             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
รายวิชา สุขศึกษา เวลา ๔๐ ช่ัวโมง / ป ี  ๑  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
                 คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับตน และผลกระทบท่ีมีต่อสุขภาพ คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค์เกี่ยวกับสุขภาพบนพื้นฐานความเป็นจริงเกี่ยวกับระบบต่าง ๆในร่างกายท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโต   วิธีป้องกันดูแลรักษาอวัยวะในระบบต่าง ๆ เลือกบริโภคอาหาร  ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี
เหมาะสมกับวัยและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ สุขอนามัยทางเพศโรคท่ีพบบ่อยในชีวิตประจำวันและการป้องกัน
โรคติดต่อ และ ไม่ติดต่อ เช่น ไวรัสโคโรนา (Covid-19)   และภัยธรรมชาติ  ระมัดระวังอุบัติเหตุ  
การใช้ยาผิด สารพิษ สารเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และ  หลีกเล่ียงปัญหาการต้ังครรภ์ เลือก
ออกกำลังกาย พักผ่อน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กำหนดแนวปฏิบัติของตนในการสร้างเสริมสุขภาพ
มีทักษะการดำเนินชีวิตเป็นผู้มีสุขบัญญัติท่ีดี มีจิตสำนึกในการดูแล และรับผิดชอบต่อสุขภาพ และ
ความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านสุขภาพ จัดการกับความ
ขัดแย้ง ความเครียด และปัญหาทางอารมณ์ พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ 
ICT เช่น Youtube ,Google นำไปสู่การเรียนรู้ท่ีทันสมัย มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย บูรณาการทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และสามารถเคล่ือนไหวร่างกาย ขณะอยู่กับท่ี เคล่ือนท่ี ระเบียบ
แถว กิจกรรมเข้าจังหวะ ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน กีฬาไทย กีฬาสากล กีฬายอดนิยม กิจกรรมนันทนาการ 
กายบริหาร การละเล่นของเด็กไทย เกมแบบผลัด ออกกำลังกาย สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและ
ทางจิต ทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  โดยการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย 
ความสำคัญและเห็นคุณค่า ศึกษาหาความรู้ องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะ
การเคล่ือนไหวร่างกายข้ันพื้นฐาน เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ 
มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาตามกฎ กติกา อย่างมีระเบียบ 
วินัย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี มีความมั่นใจ เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น รับผิดชอบ
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่ืนชมผลงานของผู้อื่น ให้ความร่วมมือ เสียสละและ
คำนึงถึงส่วนรวม และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้ตามคำแนะนำ 
 
ตัวชี้วัด   

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   

รวมทั้งสิ้น   ๒๕  ตัวชี้วัด 



๔๖ 
 

   คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                                                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
รายวิชา สุขศึกษา เวลา ๔๐ ช่ัวโมง / ปี   ๑  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

หาคำตอบ อธิบาย แลกเปล่ียนข้อมูล คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับตน และผลกระทบท่ีมีต่อสุขภาพ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์เกี่ยวกับสุขภาพบนพื้นฐานความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องโครงสรา้ง
และหน้าท่ีการทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย การป้องกันดูแลรักษาอวัยวะในระบบต่าง ๆ  
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อ และ ไม่ติดต่อ เช่น ไวรัสโคโรนา (Covid-19)  
โรคติดต่อสำคัญท่ีระบาดในปัจจุบัน  ภัยธรรมชาติ  การใช้ยาผิด สารพิษ สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร และหลีกเล่ียงปัญหาการต้ังครรภ์ เลือกออกกำลังกาย พักผ่อน ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ กำหนดแนวปฏิบัติของตนในการสร้างเสริมสุขภาพ  มีทักษะการดำเนินชีวิตเป็นผู้มีสุขบัญญัติ
ท่ีดี มีจิตสำนึกในการดูแล และรับผิดชอบต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และ
ส่วนรวม เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านสุขภาพ จัดการกับความขัดแย้ง ความเครียด และปัญหาทางอารมณ์  
มีการแสวงหา เลือก และใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม
จริยธรรม พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น Youtube ,Google 
Site หรือบทเรียนออนไลน์และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย  บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ท่ี 21  และสามารถเคล่ือนไหวร่างกาย ขณะอยู่กับท่ีเคล่ือนท่ี ระเบียบแถว กิจกรรมเข้า
จังหวะ ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน กีฬาไทย กีฬาสากล กีฬายอดนิยม กิจกรรมนันทนาการ กายบริหาร 
การละเล่นของเด็กไทย เกมแบบผลัด ออกกำลังกาย สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต ทดสอบ
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  โดยการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและ
เห็นคุณค่า ศึกษาหาความรู้ องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหว
ร่างกายข้ันพื้นฐาน เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาตามกฎ กติกา อย่างมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจ
นักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี มีความมั่นใจ เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่ืนชมผลงานของผู้อื่น ให้ความร่วมมือ เสียสละและคำนึงถึง
ส่วนรวม และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้ตามคำแนะนำ 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

ตัวชี้วัด   
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     

รวมทั้งสิ้น  ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๑๑๐๑     สุขศึกษา ๑                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑     ภาคเรียนที่  ๑                เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 วิเคราะห์เกี่ยวกับระบบประสาท และต่อมไร้ท่อ และดูแลรักษา  ภาวะการเจริญเติบโตตาม
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาการของวัยรุน่  วธิีการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ
อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ ทักษะการปฏิเสธการถูกล่อลวงละเมิดทางเพศ  โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้  การสำรวจ  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึก เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ความหมาย
ของระบบประสาท และต่อมไร้ท่อ และดูแลรักษา  ภาวะการเจริญเติบโตตามตามเกณฑ์มาตรฐาน  
และพัฒนาการของวัยรุน่  วิธีการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจอารมณ์และพัฒนาการ
ทางเพศ ทักษะการปฏิเสธการถูกล่อลวงละเมิดทางเพศ  ป้องกันโรคติดต่อ และ ไม่ติดต่อ เช่น ไวรัสโค
โรนา (Covid-19) มีทักษะการปฏิเสธ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิต ประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีค่านิยมท่ีเหมาะสมและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม  พร้อมด้วยการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น Youtube ,Google Site หรือบทเรียนออนไลน์และมี
ส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย  บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และปรับตัวตาม EEC 
ได้อย่างเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด   

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

รวมทั้งหมด  ๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๑๑๐๒  พลศึกษา ๑                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑      ภาคเรียนที่  ๑          เวลา  ๒๐  ชั่วโมง     จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

  เพิ่มพูนความสามารถของตนเองตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐาน 
ท่ีนำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาท้ังกีฬาไทย กีฬาสากล  ประเภทบุคคลและประเภททีม  
เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ความหมาย  ความสำคัญ  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  ศึกษาหา
ความรู้  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวในชีวิตประจำวัน  
มีทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นมีระเบียบวินัยเคารพสิทธิกฎและกติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่าง
สม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา  
เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร  เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม มีจิต
วิญญาณในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย มีจิตสำนึกในการใช้
เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมด้วยการพฒันาศักยภาพผู้เรียนผ่านการ
เรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น Youtube บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21 และปรับตัว
ตาม EEC ได้อย่างเหมาะสม 

 
 

ตัวชี้วัด  พ ๓.๑ ม. ๑/๑, ม. ๑/๒, ม. ๑/๓     
รวมทั้งสิ้น  ๓  ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๐ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๑๑๐๓  สุขศึกษา  ๒                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑     ภาคเรียนที่  ๒          เวลา  ๒๐  ชั่วโมง     จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 วิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกอาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย  ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะ
โภชนาการ  การควบคุมน้ำหนัก  รู้วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  ลักษณะและวิธีการป้องกันการติดสาร
เสพติด  แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การ
สำรวจ  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึกเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  การเลือกอาหารและโภชนาการท่ี
เหมาะสมกับวัย  ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการ  การควบคุมน้ำหนัก  รู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
ลักษณะและวิธีการป้องกันการติดสารเสพติด  แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด    
มีทักษะการปฏิเสธ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีเหมาะสม 
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการ
เรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น Youtube ,Google Site หรือบทเรียนออนไลน์และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย  
บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21 และปรับตัวตาม EEC ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
ตัวชี้วัด   

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

รวมทั้งสิ้น   ๗  ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๑๑๐๔  พลศึกษา ๒                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑     ภาคเรียนที่  ๒    เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 รู้ความสำคัญของการออกกำลังกาย  การเล่นกีฬา  รูปแบบการเล่น  ความแตกต่างของวิธีการ
เล่น  เลือกเข้าร่วมกีฬาตามความถนัดและความสนใจ  ปฏิบัติตาม กฎ กติกา และข้อตกลง  ร่วมมือใน
การเล่นกีฬาและการทำงานเป็นทีม กาย ยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการ
เล่นกีฬา  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  เพื่อให้มีความรู้  ควาเข้าใจ  ความหมาย  ความสำคัญ  เห็น
คุณค่าของตนเองและผู้อื่น  ศึกษาหาความรู้  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะ
การเคล่ือนไหวในชีวิตประจำวัน มีทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นมีระเบียบวินัยเคารพสิทธิกฎและกติกา 
เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกายและ
การเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร  เสียสละ
และคำนึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย มีจิตสำนึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของ
ตนเอง พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น Youtube บูรณาการทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และปรับตัวตาม EEC ได้อย่างเหมาะสม 
 

 
ตัวชี้วัด  พ ๓.๒  ม. ๑/๑, ม. ๑/๒, ม. ๑/๓     
รวมทั้งสิ้น   ๓  ตัวชี้วัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา  ๓                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒    ภาคเรียนที่  ๑            เวลา  ๒๐  ชั่วโมง   จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 วิเคราะห์เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาในวัยรุ่น  ปัจจัยท่ี
มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ  วิธีป้องกัน
ตนเองและหลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวได้อย่าง
เหมาะสม ป้องกันโรคติดต่อ และ ไม่ติดต่อ เช่น ไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้  การสำรวจ  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึกเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา ในวัยรุ่น  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ  วิธีป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวได้อย่างเหมาะสม  ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีเหมาะสม นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม
จริยธรรม พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น Youtube ,Google 
Site หรือบทเรียนออนไลน์และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย  บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ท่ี 21และปรับตัวตาม EEC ได้อย่างเหมาะสม 

 
 

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

รวมทั้งสิ้น   ๗  ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

พ ๒๒๑๐๒  พลศึกษา ๓                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒       ภาคเรียนที่  ๑         เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 เพิ่มพูนความสามารถของตนเองตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและทักษะเคล่ือนไหว
ในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเองในการเล่น
กีฬาท้ังกีฬาไทย กีฬาสากล  ประเภทบุคคลและประเภททีม  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ี
ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจวัตรประจำวัน นำประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมนันทนาการไปใช้ใน
ชีวิตประจำ  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ความหมาย  ความสำคัญ  เห็นคุณค่าของตนเองและ
ผู้อื่น  ศึกษาหาความรู้  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวใน
ชีวิตประจำวัน มีทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นมีระเบียบวินัยเคารพสิทธิกฎและกติกา เข้าร่วมกิจกรรม
ทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา มี
น้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร  เสียสละและคำนึงถึง
ส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย มี
จิตสำนึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น Youtube บูรณาการทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และปรับตัวตาม EEC ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
ตัวชี้วัด   

พ ๓.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓, ม. ๒/๔      
รวมทั้งสิ้น    ๔  ตัวชี้วัด    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

พ ๒๒๑๐๓   สุขศึกษา  ๔                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒      ภาคเรียนที่  ๒          เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 อธิบายเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการทางสุขภาพ  ผลกระทบของเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ  ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตอาการเบ้ืองของผู้มี
ปัญหาสุขภาพจิต  วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการอารมณ์และความเครียด  วิธีการปัจจัยและแหล่งท่ีช่วยเหลือ 
ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด  การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์เส่ียง  ทักษะชีวิตในการป้องกัน
ตนเองและหลีกเล่ียงสถานการณ์ขับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
การสำรวจ  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึกเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการเลือกใช้บริการทาง
สุขภาพ  ผลกระทบของเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ  ความสมดุล
ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต อาการเบื้องของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต  วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการ
อารมณ์และความเครียด  วิธีการปัจจัยและแหล่งท่ีช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด  การหลีกเล่ียง
พฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์เส่ียง  มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงสถานการณ์ขับขัน
ท่ีอาจนำไปสู่อันตราย  นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีเหมาะสม นำความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ 
ICT เช่น Youtube ,Google Site หรือบทเรียนออนไลน์และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย  บูรณาการ
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และปรับตัวตาม EEC ได้อย่างเหมาะสม 

 
 

ตัวชี้วัด   
พ ๔.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓, ม. ๒/๔, ม. ๒/๕, ม. ๒/๖   
พ ๕.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓    

รวมทั้งสิ้น   ๙  ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๕๕ 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๒๑๐๔    พลศึกษา ๔                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒      ภาคเรียนที่  ๒     เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 รู้ความสำคัญของสาเหตุการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญา
จากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ  ออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัดและ
ความสนใจ  ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง วินัย ปฏิบัติตามกฎ  
กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาท่ีเลือก  วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือก
นำไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสมกับทีมอย่างมุ่งมั่น  พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเอง ใช้กระบวนการ
ปฏิบัติ การสำรวจ  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึก เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ
เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  ศึกษาหาความรู้  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  
มีทักษะการเคล่ือนไหวในชีวิตประจำวัน มีทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นมีระเบียบวินัยเคารพสิทธิกฎ
และกติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลัง
กายและการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร
เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าท่ี 
ท่ีได้รับมอบหมาย มีจิตสำนึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ และพยายามแก้ไข
ข้อบกพร่องของตนเอง พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น Youtube 
บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และปรับตัวตาม EEC ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
ตัวชี้วัด   

พ ๓.๒  ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓, ม. ๒/๔, ม. ๒/๕   
พ ๔.๑  ม. ๒/๗     

รวมทั้งสิ้น   ๖  ตัวชี้วัด    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕๖ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

พ ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา  ๕                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓    ภาคเรียนที่  ๑            เวลา  ๒๐  ชั่วโมง   จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
      รู้และเข้าใจป้องกันโรคติดต่อ และ ไม่ติดต่อ เช่น ไวรัสโคโรนา (Covid-19) และการเปล่ียนแปลง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาในแต่ละวัย  อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงของวัยรุ่น ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของวัยรุน่  
องค์ประกอบของอนามัยเจริญพนัธุ์ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์  สาเหตุและเสนอแนวทาง
ป้องกันแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวเข้าใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สติปัญญาในแต่ละวัย  อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น ส่ือ
โฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของวัยรุ่น องค์ประกอบของอนามัยเจริญพนัธุ์ 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการต้ังครรภ์  สาเหตุและเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว  
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีเหมาะสม นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มี
คุณธรรมจริยธรรม พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น Youtube 
,Google Site หรือบทเรียนออนไลน์และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย  บูรณาการทักษะกระบวนการเรยีนรู้
ในศตวรรษ ท่ี 21  และปรับตัวตาม EEC ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
ตัวชี้วัด   

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

รวมทั้งสิ้น    ๖  ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



๕๗ 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๓๑๐๒  พลศึกษา  ๕                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓     ภาคเรียนที่  ๑             เวลา  ๒๐  ชั่วโมง   จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 ใช้เทคนิคและวิธีการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลท่ีเหมาะสมกับตนเองและทีม  ความรู้และ
ทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬาไปใช้เป็นระบบสร้างเสริม
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง  การจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้อื่น 

ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ  เห็นคุณค่าใช้เทคนิคและวิธีการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลท่ี
เหมาะสมกับตนเองและทีม  ความรู้และทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และ
การเล่นกีฬาไปใช้เป็นระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  การจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้อื่น  เข้า
ร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ  มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพของ
กีฬา เอื้ออาทร  เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ 
รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย มีจิตสำนึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ 
และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง พร้อมดว้ยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ 
ICT เช่น Youtube บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และปรับตัวตาม EEC ได้
อย่างเหมาะสม 
 
 
ตัวชี้วัด  พ ๓.๑ ม. ๓/๑, ม. ๓/๒, ม. ๓/๓      
รวมทั้งสิ้น    ๓  ตัวชี้วัด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕๘ 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๓๑๐๓  สุขศึกษา  ๖         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓      ภาคเรียนที่  ๒        เวลา  ๒๐  ชั่วโมง     จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 กำหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โรคท่ีเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการ
ตายของคนไทย  ปัญหาสุขภาพในชุมชน  วางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย  การพักผ่อนและ
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  ปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน  
หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา  อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  
ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ  วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ
อย่างถูกวิธี  ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึกเพื่อให้มี
ความรู้  ความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการกำหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย
ต่าง ๆ โรคท่ีเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  ปัญหาสุขภาพในชุมชน  
วางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย  การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  ปัจจัย
เส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน  หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา  
อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ  วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี  นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยมท่ีเหมาะสม นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม
จริยธรรม พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น Youtube ,Google 
Site หรือบทเรียนออนไลน์และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย  บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ท่ี 21  และปรับตัวตาม EEC ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
ตัวชี้วัด   

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

รวมทั้งสิ้น    ๙  ตัวชี้วัด    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

พ ๒๓๑๐๔  พลศึกษา  ๖                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓    ภาคเรียนที่  ๒               เวลา  ๒๐  ชั่วโมง      จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
             เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมารยาทในการเล่นและการดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา  ออกกำลัง
กายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ  นำแนวคิดหลักการจากการเล่นท้ังประเภทบุคคลและประเภททีม กฎ 
กติกาและข้อตกลงในการเล่นกีฬา  วิธีการประยุกต์ใช้กลวีในการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาได้
ตามสถานการณ์ของการเล่น  พัฒนาสุขภาพตนเองท่ีเกิดจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา  
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  มีทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นมีระเบียบวินัย เคารพสิทธิกฎและกติกา 
เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกายและ
การเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร  เสียสละ
และคำนึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย มีจิตสำนึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของ
ตนเอง พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น Youtube ,Google บูรณา
การทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และปรับตัวตาม EEC ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
ตัวชี้วัด   

พ ๓.๒ ม. ๓/๑, ม. ๓/๒, ม. ๓/๓, ม. ๓/๔, ม. ๓/๕  
พ ๔.๑ ม. ๓/๕         

รวมทั้งสิ้น    ๖  ตัวชี้วัด    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



๖๐ 
 

ส่วนที่ ๔ 
 โครงสร้างรายวชิาสขุศึกษาและพลศกึษา 

 
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

พ ๑๑๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๑            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                  เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
รายวิชาสุขศึกษา  (๔๐  ช่ัวโมง) 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ เจริญกาย  เจริญวัย 
- ลักษณะและหน้าท่ีของอวัยวะ
ภายนอก 
-  การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก 
-  การดูแลรักษาอวัยวะในช่องปาก 

พ ๑.๑ ป.๑/๑, ป. ๑/๒   ๘ ๑๕ 

๒ สายใยครอบครัว 
-  สมาชิกในครอบครัว(อาเซียน) 
-  จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง 
-  ลักษณะความแตกต่างในเรื่องเพศ 

พ ๒.๑ ป. ๑/๒, ป. ๑/๒  ป. ๑/๓ ๘ ๑๕ 

๓ ถ้วนทั่วสุขภาพดี 
-  สุขบัญญัติแห่งชาติ 
-  การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วย 
-  อยู่อย่างปลอดภัยจากไวรัสโควิด-
19 

พ ๔.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒, ป. ๑/๓ ๑๒ ๒๐ 

๔ ทุกชีวีปลอดภัย 
-  การป้องกันอันตรายภายในบ้าน 
โรงเรียนและจากการเล่น 
-  การขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานในท้องถิ่น(อาเซียน) 

พ ๕.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒, ป. ๑/๓ ๑๒ ๒๐ 

รวมตลอดปี ๔๐ ๗๐ 
 
 
 
 



๖๑ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๑๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๑            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                 เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
รายวิชาพลศึกษา  (๔๐  ช่ัวโมง) 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ สนุกกับการเคลื่อนไหว 
-  การเคล่ือนไหวร่างกาย 
-  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
(อาเซียน) 

 พ ๓.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒   ๑๕ ๑๐ 

๒ ใส่ใจออกกำลังกาย 
-  กายบริหารและกิจกรรม
นันทนาการ 

พ ๓.๒ ป. ๑/๑ ๑๕ ๑๐ 

๓ ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา 
- กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่น 

พ ๓.๒  ป. ๑/๒ ๑๐ ๑๐ 

รวมตลอดปี ๔๐ ๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๒๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๒               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๒                                                เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
รายวิชาสุขศึกษา  (๔๐  ช่ัวโมง) 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ เจริญกาย  เจริญวัย 
- ลักษณะและหน้าท่ีของ
อวัยวะภายใน 
-  การดูแลรักษาอวัยวะ
ภายใน 
-  ธรรมชาติชีวิตมนุษย์ 

พ ๑.๑ ป.๒/๑, ป. ๒/๒   ๘ ๑๕ 

๒ สายใยครอบครัว 
-  บทบาทหน้าท่ีของสมาชิก 
ในครอบครัว (อาเซียน) 
-  ความสำคัญของเพื่อน 
- พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับ
เพศ 

 ๘ ๑๕ 

๓ ถ้วนทั่วสุขภาพดี 
- การเลือกรับประทานอาหาร 
- การเลือกของใช้ ของเล่น 
- การป้องกันการเจ็บป่วย  
-  อยู่อย่างปลอดภัยจากไวรัส
โควิด-19  

พ ๔.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓ ๑๒ ๒๐ 

๔ ทุกชีวีปลอดภัย 
- การป้องกันอุบัติเหตุ 
- การใช้ยาสามัญประจำบ้าน 
- การป้องกันสารเสพติด 
- ความหมายและสัญลักษณ์ 
ของป้ายเตือน(อาเซียน) 

พ ๕.๑ ป ๒/๑,ป ๒/๒,  ป ๒/๓ ๑๒ ๒๐ 

รวมตลอดปี ๔๐ ๗๐ 
 
 
 



๖๓ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๒๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๒            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                 เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
รายวิชาพลศึกษา  (๔๐  ช่ัวโมง) 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ สนุกกับการเคลื่อนไหว 
-  การเคล่ือนไหวร่างกาย 
-  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

พ ๓.๒ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒   ๑๕ ๑๐ 

๒ ใส่ใจออกกำลังกาย 
-  กายบริหารและกิจกรรม
นันทนาการ 

พ ๓.๒ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ ๑๕ ๑๐ 

๓ ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา 
- กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่น 

พ ๓.๒ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ ๑๐ ๑๐ 

รวมตลอดปี ๔๐ ๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๓๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๓                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                 เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
รายวิชาสุขศึกษา  (๔๐  ช่ัวโมง) 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ เจริญกาย  เจริญวัย 
- การเจริญเติบโตและเกณฑ์
มาตรฐานของเด็กไทย 

พ ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓   ๘ ๑๕ 

๒ สายใยครอบครัว 
- สัมพันธภาพในครอบครัว
และเพื่อน(อาเซียน) 
- การล่วงละเมิดทางเพศ 

พ ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ ๘ ๑๕ 

๓ ถ้วนทั่วสุขภาพดี 
- การป้องกันโรคติดต่อ 
- อาหารหลัก ๕ หมู่(อาเซียน) 
- การแปรงฟันท่ีถูกวิธี 
-  อยู่อย่างปลอดภัยจากไวรัส
โควิด-19 

พ ๔.๑ ป๓/๑, ป ๓/๒, ป ๓/๓, 
 ป. ๓/๔, ป. ๓/๕   

๑๒ ๒๐ 

๔ ทุกชีวีปลอดภัย 
- การป้องกันอุบัติเหตุ 
- การขอความช่วยเหลือ
หน่วยงานในท้องถิ่น 
- วิธีปฐมพยาบาล 

พ ๕.๑ ป.๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓ ๑๒ ๒๐ 

รวมตลอดปี ๔๐ ๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๓๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๓          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                 เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
รายวิชาพลศึกษา  (๔๐  ช่ัวโมง) 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ สนุกกับการเคลื่อนไหว 
- การเคล่ือนไหวในชีวิตประจำวัน 
- เกมเบ็ดเตล็ด 

พ ๓.๒ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒   ๑๕ ๑๐ 

๒ ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา 
- การออกกำลังกาย 
- กฎ กติกาในการเล่นเกม 
- การละเล่นพื้นเมือง(อาเซียน) 

พ ๓.๒ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒   ๑๕ ๑๐ 

๓ พัฒนาสมรรถภาพกาย 
- การทดสอบสมรรถภาพกาย 

พ ๔.๑ ป. ๓/๔   ๑๐ ๑๐ 

รวมตลอดปี ๔๐ ๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๔๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                 เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
รายวิชาสุขศึกษา  (๔๐  ช่ัวโมง) 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ เจริญกาย  เจริญวัย 
- การเจริญเติบโต(ช่วงวัย ๙- 
๑๒ ปี) 
- กระดูกและข้อ 

พ ๑.๑ ป.๔/๑, ป. ๔/๒, ป. ๔/๓   ๑๐ ๑๕ 

๒ สายใยครอบครัว 
- สมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
- พฤติกรรมทางเพศ 

พ ๒.๑ ป.๔/๑, ป. ๔/๒, ป. ๔/๓   ๘ ๑๕ 

๓ ถ้วนทั่วสุขภาพดี 
- ส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ 
-อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
-  อยู่อย่างปลอดภัย จากไวรัส
โควิด-19 

พ ๔.๑ ป.๔/๑, ป. ๔/๒, ป. ๔/๓   ๑๐ ๒๐ 

๔ ทุกชีวีปลอดภัย 
- การใช้ยา  
-การปฐมพยาบาล 
-บุหรี่และสุรา 

พ ๕.๑ ป.๔/๑, ป. ๔/๒, ป. ๔/๓   ๑๒ ๒๐ 

รวมตลอดปี ๔๐ ๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๔๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                 เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
รายวิชาพลศึกษา  (๔๐  ช่ัวโมง) 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ สนุกกับการเคลื่อนไหว 
- การเคล่ือนไหวแบบ
ผสมผสาน 
- การเล่นเกมเลียนแบบ 

พ ๓.๒ ป.๔/๑, ป. ๔/๒ ๑๐ ๑๐ 

๒ ออกกำลังกายด้วยกัน 
- กายบริหาร 
- การละเล่นพื้นเมือง
(อาเซียน) 

พ ๓.๒ ป. ๔/๑ ๑๐ ๕ 

๓ สุขสันต์กับกีฬา 
- แชร์บอล 

พ ๓.๒ ป. ๔/๒ ๑๒ ๑๐ 

๔ พัฒนาสมรรถภาพกาย 
- การทดสอบสมรรถภาพกาย 

พ ๔.๑ ป.๔/๑, ป. ๔/๒ ๘ ๕ 

รวมตลอดปี ๔๐ ๓๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๕๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๕           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
รายวิชาสุขศึกษา  (๔๐  ช่ัวโมง) 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ เจริญกาย  เจริญวัย 
- ระบบย่อยอาหาร 
- ระบบขับถ่าย 

พ ๑.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒   ๘ ๑๕ 

๒ สายใยครอบครัว 
- การเปล่ียนแปลงทางเพศ 
- ครอบครัวที่อบอุ่น 

พ ๒.๑ ป.๕/๒, ป. ๕/๒, ป.๕/๓ ๘ ๑๕ 

๓ ถ้วนทั่วสุขภาพดี 
- สุขบัญญัติแห่งชาติ 
- ข่าวสารด้านสุขภาพ 
- การเลือกซื้ออาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
- การป้องกันโรคท่ีพบบ่อย ๆ 
-  อยู่อย่างปลอดภัย จากไวรัส
โควิด-19 

พ ๔.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓ ๑๒ ๒๐ 

๔ ทุกชีวีปลอดภัย 
- สารเสพติด 
- ส่ือท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
-การป้องกันอันตรายจากการ
เล่นกีฬา 

พ ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ ๑๒ ๒๐ 

รวมตลอดปี ๔๐ ๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๕๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๕             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                 เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
รายวิชาพลศึกษา  (๔๐  ช่ัวโมง) 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ สนุกกับการเคลื่อนไหว 
- การเคล่ือนไหวแบบ
ผสมผสาน 

พ ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒   ๘ ๕ 

๒ ออกกำลังกายด้วยกัน 
- -เกมแบบผลัด 

พ ๓.๒ ป.๕/๑   ๘ ๕ 

๓ สุขสันต์กับกีฬา 
- ตะกร้อ (อาเซียน) 
- กรีฑา 

พ ๓.๒ ป.๕/๒   ๑๒ ๑๕ 

๔ พัฒนาสมรรถภาพกาย 
- ทดสอบสมรรถภาพกาย 

พ ๔.๑ ป.๕/๕ ๑๒ ๕ 

รวมตลอดปี ๔๐ ๓๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๖๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๖             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                  เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
รายวิชาสุขศึกษา  (๔๐  ช่ัวโมง) 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ ระบบในร่างกาย 
-ระบบสืบพันธ์ 
-ระบบไหลเวียนโลหิต 
-ระบบหายใจ  

พ ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒   ๑๒ ๑๕ 

๒ ใส่ใจเรื่องรอบตัว 
- สัมพันธภาพกับผู้อื่น 
- เพศสัมพันธ์ เช้ือเอดส์ และ
การตั้งครรภ์ 

พ ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒   ๘ ๑๕ 

๓ ถ้วนทั่วสุขภาพดี 
- การป้องกันปัญหา
ส่ิงแวดล้อม 
-การป้องกันโรคติดต่อ 
-  อยู่อย่างปลอดภัย จากไวรัส
โควิด-19 

พ ๔.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/
๔ 

๘ ๒๐ 

๔ ทุกชีวีปลอดภัย 
- ภัยธรรมชาติ 
- สารเสพติด 

พ ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ ๑๒ ๒๐ 

รวมตลอดปี ๔๐ ๗๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๗๑ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๑๖๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๖                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                  เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
รายวิชาพลศึกษา  (๔๐  ช่ัวโมง) 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ สนุกกับการเคลื่อนไหว 
-เคล่ือนไหวแบบผลัดและแบบ
ผสมผสาน 
- การใช้แรง การรับแรง 

 พ ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
 

๑๐ ๕ 

๒ ออกกำลังกายด้วยกัน 
- การออกกำลังกาย 

พ ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒   ๑๐ ๕ 

๓ สุขสันต์กับกีฬา (อาเซียน) 
- ฟุตซอล 
- วอลเลย์บอล 

พ ๓.๒ ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕,ป.๖/๖ ๑๒ ๑๕ 

๔ พัฒนาสมรรถภาพกาย 
- ทดสอบสมรรถภาพกาย 

พ ๔.๑ ป..๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ ๘ ๕ 

รวมตลอดปี ๔๐ ๓๐ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๒๑๑๐๑     สุขศึกษา ๑               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑     ภาคเรียนที่  ๑           เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ ระบบในร่างกาย 
- ระบบประสาท 
- ระบบต่อมไร้ท่อ 

พ ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒ ๖ ๓๐ 

๒ พัฒนาให้สมวัย 
- การเจริญเติบโตกับเกณฑ์
มาตรฐาน 
- การพัฒนาตนเอง 

พ ๑.๑ ม.๑/๓, ม.๑/๔ ๔ ๓๐ 

๓  รู้ทันในเร่ืองเพศ 
- การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง 
- ทักษะการปฏิเสธ 

พ ๒.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒,  ๑๐ ๔๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๒๑๑๐๒     พลศึกษา ๑           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑         ภาคเรียนที่  ๑      เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ หลักการเคลื่อนไหว 
- การเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะ
กลไก 
- ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬา 

พ ๓.๑ ม.๑/๑ ๖ ๓๐ 

๒ ส่งเสริมกีฬาไทย (ตะกร้อ) 
- ตะกร้อ (อาเซียน) 

พ ๓.๑ ม.๑/๒ ๑๐ ๕๐ 

๓ นำไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ 
- กิจกรรมนันทนาการ 

พ ๓.๑ ม.๑/๓ ๔ ๒๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

                                                 โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๒๑๑๐๓     สุขศึกษา ๒          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑       ภาคเรียนที่  ๒         เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ ภาวะโภชนาการ 
- การเลือกกินอาหาร(อาเซียน) 
- ภาวะโภชนาการ 
- เกณฑ์มาตรฐานการ
เจริญเติบโต 

พ ๔.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔  ๘ ๔๐ 

๒ ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
- การปฐมพยาบาล 
- การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 

พ ๕.๑ ม.๑/๑ ๔ ๒๐ 

๓  ป้องกันตนจากสารเสพติด 
- การป้องกันการติดสารเสพติด 
- ความสัมพันธ์ของการใช้สาร
เสพติดกับการเกิดโรคและ
อุบัติเหตุ 
- การใช้ทักษะในการละ  
ลดเลิกสารเสพติด 

พ ๕.๑ ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔ ๘ ๔๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๒๐ ๑๐๐ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๒๑๑๐๔     พลศึกษา ๒                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑    ภาคเรียนที่ ๒          เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ ออกกำลังกายสุขสันต์ 
- ความสำคัญของการออก
กำลังกาย 
- การออกกำลังกาย 

พ ๓.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒ ๕ ๒๕ 

๒ รู้ทันกฎ กติกา 
- กฎ กติกาในการเล่นกีฬา 
- รูปแบบวิธีการรุกและ
ป้องกันในการเล่นกีฬา 
- การยอมรับความสามารถ 
และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

พ ๓.๒ ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๖ ๗ ๔๐ 

๓ เล่นกีฬาสนุกสนาน 
- ฟุตบอล 

พ ๓.๒ ม.๑/๕ ๕ ๒๐ 

๔ การพัฒนาสมรรถภาพกาย 
- การทดสอบสมรรถภาพกาย 

พ ๔.๑ ม.๑/๔ ๓ ๑๕ 

รวมตลอดภาคเรียน ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

                                          โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๒๒๑๐๑     สุขศึกษา ๓                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒       ภาคเรียนที่ ๑          เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ พัฒนาการของวัยรุ่น 
- การเปล่ียนแปลงในด้าน 
ต่าง ๆของวัยรุ่น 
- ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ
พัฒนาการในวัยรุน่ 

พ ๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒ ๑๐ ๕๐ 

๒ เพศสัมพันธใ์นวัยเรียน 
- ปัจจัยท่ีมีผลในเรื่องเพศ 
- เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

พ ๒.๑ ม. ๒/๑, ม.๒/๒ ๔ ๒๐ 

๓ หลีกเลี่ยงโรคติดต่อ 
- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
- การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

พ ๒.๑ ม.๒/๓, ม.๒/๔  ๓ ๑๕ 

๔ ความเสมอภาคทางเพศ 
- ความเสมอภาคทางเพศ 

พ ๒.๑ ม. ๒/๔ ๓ ๑๕ 

รวมตลอดภาคเรียน ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๒๒๑๐๒     พลศึกษา ๓            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒       ภาคเรียนที่ ๑           เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชัว่โมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ หลักการเคลื่อนไหวดี 
- ทักษะในการเล่นกีฬา 

พ ๓.๑ ม.๒/๑ ๓ ๑๕ 

๒ กีฬาที่สนใจ  
- ฟุตซอล 

พ ๓.๑ ม.๒/๒ ๑๐ ๕๐ 

๓ นำไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ 
- กิจกรรมนันทนาการ 

พ ๓.๑ ม.๒/๓, ม. ๒/๔ ๗ ๓๕ 

รวมตลอดภาคเรียน ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๒๒๑๐๓     สุขศึกษา ๔            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒       ภาคเรียนที่ ๒          เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชัว่โมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ สุขภาพดีถ้วนหน้า 
- การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ 
- เทคโนโลยีกับสุขภาพ 
- การแพทย์กับสุขภาพ(อาเซียน) 

พ ๔.๑ ม.๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓ ๔ ๒๐ 

๒ ลดปัญหาสุขภาพจิต 
- สุขภาพกายกับสุขภาพจิต 
- อารมณ์กับความเครียด 

พ ๔.๑ ม. ๒/๔, ม. ๒/๕, ม. ๒/๖, 
 

๖ ๓๐ 

๓ ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด 
- การช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด 

พ ๕.๑ ม. ๒/๑  ๓ ๑๕ 

๔ ทักษะชีวิตในการป้องกันตน 
- การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง 
- ทักษะชีวิตในการป้องกันตน 

พ ๕.๑ ม. ๒/๒, ม. ๒/๓  ๗ ๓๕ 

รวมตลอดภาคเรียน ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๒๒๑๐๔     พลศึกษา ๔            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒        ภาคเรียนที่ ๒         เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชัว่โมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ สุขภาพดี มีสุข 
- สุขภาพดีจากการเล่นกีฬา 

พ ๓.๒ ม.๒/๑ ๔ ๑๕ 

๒ สนุกกับกีฬาสากล 
- ฟุตซอล 

พ ๓.๒ ม. ๒/๒ , ม. ๒/๓, ม.๒/๔ ๘ ๕๐ 

๓ ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา 
- พัฒนาวิธีเล่นกีฬา  

พ ๓.๒ ม.๒/๕ ๔ ๑๕ 

๔ พัฒนาสมรรถภาพกาย 
- ทดสอบสมรรถภาพกาย 

พ ๔.๑ ม.๒/๗ ๔ ๒๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๒๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๒๓๑๐๑     สุขศึกษา ๕            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓        ภาคเรียนที่ ๑         เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ พัฒนาการแต่ละวัย 
- พัฒนาการแต่ละวัย 
- ความคาดหวังของสังคมต่อวัยรุ่น 

พ ๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒ ๗ ๓๕ 

๒ ใส่ใจเรื่องวัยรุ่น 
- อิทธิพลของส่ือต่อวัยรุ่น 

พ ๑.๑ ม.๓/๓ ๓ ๑๕ 

๓ อบอุน่แม่และเด็ก 
- อนามัยแม่และเด็ก 
- การวางแผนครอบครัว 

พ ๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒  ๔ ๒๐ 

๔ ลดความขัดแย้งในครอบครัว 
- ความขัดแย้งในครอบครัว 

พ ๒.๑ ม.๓/๓ ๖ ๓๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๒๓๑๐๒     พลศึกษา ๕            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓        ภาคเรียนที่ ๑         เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ สนุกกับการเล่นกีฬา 
- เทคนิคและวิธีการเล่นกีฬา 

พ ๓.๑ ม.๓/๑ ๘ ๔๐ 

๒ นำมาสร้างเสริมสุขภาพ 
- ระบบสร้างเสริมสุขภาพ 

พ ๓.๑ ม.๓/๒ ๔ ๒๐ 

๓ ร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
- กิจกรรมนันทนาการ 

พ ๓.๑ ม.๓/๓ ๘ ๔๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๒๓๑๐๓     สุขศึกษา ๖              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓        ภาคเรียนที่ ๒         เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ โภชนาการวัยต่าง ๆ 
- อาหารท่ีเหมาะสมกับวัย 

พ ๔.๑ ม.๓/๑ ๓ ๑๕ 

๒ แนวทางป้องกันโรค 
- โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ(อาเซียน)  

พ ๔.๑ ม.๓/๒ ๔ ๑๕ 

๓ สุขภาพในชุมชน 
- ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
- การวางแผนการออกกำลังกาย 

พ ๔.๑ ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕  ๓ ๑๕ 

๔ ปฏิบัติตนลดความเสี่ยง 
- ความเส่ียงต่อสุขภาพ 
- การหลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรง 
- อิทธิพลของส่ือต่อสุขภาพ 

พ ๕.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓ ๓ ๒๐ 

๕ หลีกเลี่ยงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
- ความสัมพันธ์ของเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ 

พ ๕.๑ ม.๓/๔  ๓ ๒๐ 

๖ ต่อชีวิตอย่างถูกวิธี 
- การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 

พ ๕.๑  ม.๓/๕ ๔ ๑๕ 

รวมตลอดภาคเรียน ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
พ ๒๓๑๐๔     พลศึกษา ๖              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓        ภาคเรียนที่ ๒          เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ กีฬาพัฒนาคน 
- มารยาทในการเล่นและดูกีฬา 
- กีฬา (อาเซียน) 
- กฎ กติกาในการเล่นกีฬา 

พ ๓.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, 
 ม.๓/๔ 

๑๒ ๕๐ 

๒ เสนอผลการออกกำลังกาย 
- การพัฒนาสุขภาพ 

พ ๓.๒ ม.๓/๕ ๔ ๒๕ 

๓ เสริมสมรรถภาพให้แข็งแรง 
- ทดสอบสมรรถภาพ 

พ ๔.๑ ม.๓/๕ ๔ ๒๕ 

รวมตลอดภาคเรียน ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

ส่วนที่ ๕  
การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

   ๑.๑  ความนำ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ใน
หมวด ๔  โดยมีสาระสำคัญท่ีการศึกษาต้องยึดถือ ดังนี้ 

 มาตรา ๒๒  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ิงเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

 มาตรา ๒๓  การจัดการศึกษา  ท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ต้องเน้นความสำคัญท้ังความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 

 ๑. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม  ได้แก่  ครอบครัว  ชุมชน  
ชาติ  และสังคมโลก  รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ  การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 ๓. ความรู้เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปัญญาไทย  และการประยุกต์ใช้ 
ภูมิปัญญา 
 ๔. ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา  เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข   

มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 
 จัดเนื้อหาและสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  
โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ๑. ฝึกทักษะ  กระบวนการ  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง   

๒. ฝึกการปฏิบัติ ให้ทำได้  คิดเป็น  ทำเป็น รักการอ่าน  และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๓. จัดการเรียนการสอนผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน   
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 



๘๕ 
 

 ๔. ส่งเสริมสนับสนุน  สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  ส่ือการเรียนและอำนวยความ
สะดวกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้  ท้ังนี้  ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิชาการ
ประเภทต่าง ๆ 
 ๕. จัดการเรียนรู้ให้เรียนรู้ได้ทุกเวลา  ทุกสถานท่ี  มีการประสานความร่วมมือกับบิดา  มารดา  
ผู้ปกครอง  และบุคลากรทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนพร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่าน
การเรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น Youtube ,Google บทเรียนออนไลน์ มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย บูรณาการ
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21 
  มาตรา ๒๘  รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  
ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  สวนสัตว์  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร์  
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์การกีฬาและนันทนาการ  แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่น
อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
  มาตรา ๒๘  หลักสูตรการศึกษารายวิชาต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสำหรับบุคคลตาม
มาตรา ๑๐  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคส่ี  ต้องมีลักษณะหลากหลายท้ังนี้ให้จัดตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ 
  สาระของหลักสูตรท้ังท่ีเป็นวิชาการและวิชาชีพ  ต้องมุ่งพฒันาคนให้มีความสมดุล  ท้ังด้าน
ความรู้  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  และความรับผิดชอบต่อสังคม 
  สำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา  นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
แล้ว   ยังมีความมุ่งหมายเฉพาะท่ีจะพัฒนาวิชาการ  วิชาชีพช้ันสูงและการค้นคว้า  วิจัย  เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้และพัฒนาสังคม 
  มาตรา ๒๙ ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบัน
สังคม   อื่น ๆ  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  
 มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล  ข่าวสาร  และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ  เพื่อพัฒนา
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ  รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน 
  มาตรา ๓๐  ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
  เนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ท่ีมุ่งเน้นเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพเป็น
สำคัญ  ดังนั้น  การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนจึงควรให้ความสำคัญกับเรื่องของทักษะ
กระบวนการโดยผสมผสานเข้ากับเรื่องของความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  สัมฤทธิ์ผลของ
หลักสูตรจะเห็นได้จากผลท่ีเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนคือ  สามารถปฏิบัติได้หรือเป็นพฤติกรรมท่ีปฏิบัติเป็น
ประจำ  สม่ำเสมอคงทน  ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยการคิดเป็นและมีคุณธรรม  จริยธรรม  



๘๖ 
 

ตลอดจนค่านิยมท่ีดีสะท้อนออกมาให้เห็นถึงการมีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี  มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม  ชุมชน  และสังคม 
  ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา  การรู้คิดอย่างมีเหตุผลในเรื่องของสุขภาพให้อยู่เหนือกว่าการรู้คิดท่ีก่อความ
เสียหายต่อสุขภาพของบุคคล  ซึ่งนำไปสู่การมีวิถีการดำรงชีวิตท่ีมีความสุขสมบูรณ์ได้ 
  การรู้คิดท่ีมีอยู่ในตัวตนเราแต่ละคนนั้นมี  ๓  ฝ่าย  ได้แก่  การรู้คิดท่ีสร้างสรรค์มีเหตุผลฝักใฝ่
ทางดี  มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  การรู้คิดท่ีเป็นกลาง ๆ และการรู้คิดท่ีใช้อารมณ์ตัดสินใจแทนการใช้
ปัญญา  การรู้คิดท้ัง  ๓ ฝ่ายนี้จะขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นการสอนใดท่ีสามารถให้ผู้เรียนแต่ละ
คนสามารถใช้การรู้คิดอย่างมีสติปัญญาเอาชนะการรู้คิดตัดสินใจด้วยอารมณ์ของตนเองได้จึงเป็นการ
สอนท่ีถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุด 
  ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ท่ีกำหนดขึ้นจำเป็นต้องพิจารณาควบคู่ไปกับเนื้อหาในหลักสูตร  ดังนั้น
จึงใคร่ขอเสนอการจัดกลุ่มสาระเนื้อหาใหม่เป็น  ๓  กลุ่ม  เพื่อให้เอื้อต่อการคัดเลือกยุทธศาสตร์การ
เรียนรู้ให้เหมาะสมมากขึ้น  เนื้อหากลุ่มแรกเป็นเรื่องแนวคิดหลักการทางทฤษฎีท่ีจำเป็นต้องฟังบรรยาย
หรือศึกษาด้วยตนเอง  เนื้อหาส่วนท่ีสองเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลท่ีใช้กระบวนการฝึกทักษะ
นำไปสู่ข้อสรุปท่ีเป็นหลักการและค่านิยมในการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์  เนื้อหาท่ีสามเป็นเรื่อง
ของปัญหาพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลท่ีก่อผลกระทบเป็นปัญหาสังคมและสาธารณสุข  สำหรับเนื้อหา
ส่วนนี้จำเป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ท่ีสามารถสร้างความรู้สึก  ค่านิยม ต่อคุณค่าของตนเองได้จึง
เหมาะสม 
  มีปัจจัยหลายอย่างท่ีมีส่วนกำหนดพฤติกรรมสุขภาพในวิถีการดำรงชีวิตของบุคคล  เช่น  
ปัจจัยทางส่ิงแวดล้อม  การเมือง  สังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  ชุมชน  ท้องถิ่น  กลุ่มเพื่อน  
ครอบครัว  คุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล  และยังมีปัจจัยอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  และวิถีการดำรงชีวิตของบุคคลได้  ปัจจัยเหล่านั้นเช่น  ลักษณะ
เฉพาะตัวบุคคลทางชีววิทยา  ครอบครัว  พันธุกรรม  อาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ  สังคม  เป็นต้น  
ดังนั้นจึงควรนำปัจจัยดังกล่าวมาเป็นพื้นบ้านในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยจงึจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรได้ง่าย           
                   ๑.๒  แนวคิด 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ทางด้าน
จิตใจ  ร่างกาย  สติปัญญา  และสังคม  โดยอาจใช้ยุทธศาสตร์ได้หลายอย่าง เช่น 

๑. การตั้งคำถาม  และการถามตนเอง 
๒. การใช้แผนท่ีความคิด 
๓. การเรียนรู้แบบปรึกษาหารือ 
๔. การบันทึกการเรียนรู ้
๕. การตั้งปัญหา 
๖. การประเมินตนเองตามสภาพจริง 



๘๗ 
 

๗. การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
๘. การสืบค้น 

   ๑.๓  เป้าหมาย 
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษาในด้าน
ความรู้  ด้านทักษะ  กระบวนการ  และด้านคุณธรรม  และค่านิยม  คือ 

๓.๑    พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  มุ่งให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจคิดวิเคราะห์  คิด
สร้างสรรค์  ประเมินค่าและตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย 

๓.๒   พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะ / กระบวนการ  มุ่งให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อื่น  ตระหนักในความสำคัญเรื่องสุขภาพ  มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติตน  มีสุขนิสัยท่ีดีท้ังส่วนตน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 

   ๑.๔  รูปแบบของยุทธศาสตร์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 เป้าหมายสำคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษาคือ  การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  เพราะการเรียนรู้ของมนุษย์เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต  ท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม  โดยการใช้
ยุทธศาสตร์  จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการวางแผนกำหนดวิธีการเรียนรู้  รู้จักควบคุม
ตนเอง  เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้  ดังนั้น  
ครูผู้สอนจึงจำเป็นต้องศึกษา  ค้นคว้า  หาวิธีการท่ีหลากหลายนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

แนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเนื่องจาก 

๑. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาวิชา  และฝึกทักษะด้านการเรียนได้สะดวก  รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

๒. ช่วยให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับตนเอง  สอดคล้องกับมาตรฐานและ
สาระการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว ้

๓. เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดีต่อการเรียนด้านสุขภาพ 
รูปแบบในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ท่ีนำเสนอนี้  สามารถนำมาประยุกต์ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งเนน้ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม  ได้สัมผัสกับแนวคิด  เหตุการณ์และส่ิงท่ี
เกิดขึ้นจริง    ได้คิดได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์  รวมถึงการให้โอกาสเพื่อนำส่ิงท่ีเรียนไปประสานกับ
ส่ิงท่ีเคยเรียนมาก่อน  เน้นการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น  รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน 

๔. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย เช่น 
บทเรียนออนไลน์ ส่ือวิดิทัศน์ออนไลน์ หรือแอพพลิเคช่ันท่ีทันสมัย เพื่อใช้ในการเพิ่มความ



๘๘ 
 

สนใจในการเรียนรู้ พร้อมบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 

   ๑.๕  ยุทธศาสตร์กระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบถ้วนนั้น  จำเป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทุกด้านเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจ  ร่างกาย  สติปัญญา  สังคม  
และจิตวิญญาณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้กำหนดกรอบการใช้ยุทธศาสตร์
กระบวนการเรียนการสอน  ๓  ประการคือ 

๑. ยุทธศาสตร์กระบวนการคิด 
๒. ยุทธศาสตร์กระบวนการปฏิบัติ 
๓. ยุทธศาสตร์กระบวนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม 

ยุทธศาสตร์กระบวนการเรียนการสอน 

พัฒนาสมอง 

กระบวนการคิด 

(ด้านความรู้) 

พัฒนากาย 

กระบวนการปฏิบัติ 

(ด้านทักษะ/กระบวนการ) 

พัฒนาจิต 

กระบวนการพัฒนา 

(ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยม) 

มาตรฐาน  ๓  ข้อ มาตรฐาน  ๔  ข้อ มาตรฐาน  ๒  ข้อ 

• คิดไตร่ตรอง 

• คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

• คิดสร้างสรรค์ 

• ปฏิบัติจริง 

• มีส่วนร่วม 

• บันทึกผลปฏิบัติ 

• ประเมินตนเอง 

• รายงานผล 

• ทักษะชีวิต 

• สงบจิต  สมาธิ 

• จินตนาการ 

• สุนทรีย์ 

• ปฏิบัติจริง 
 

ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขนิสัยที่ดี  เปน็คนเก่ง  คนดี  และมีความสุข 
แนวทางการพัฒนางานสุขภาพในสถานศึกษา 
  เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีเด็กมีโอกาสเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและประสบการณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดของหลักสูตรการศึกษ 
าขั้นพื้นฐานต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนหรือในชุมชน  ด้วยเหตุนี้
การเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษา  โรงเรียนจึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมและประสบการณ์ท่ีหลากหลายและ
กว้างขวางให้แก่เด็ก  ไม่ใช่จำกัดอยู่เฉพาะแต่ในห้องเรียนเท่านั้น  หลักสูตรวิชาสุขศึกษาจึงครอบคลุม  
ท้ังเรื่องส่ิงแวดล้อมทางสุขภาพ  บริการทางสุขภาพ  และการเรียนการสอนสุขศึกษา  ซึ่งรวมกันเรียกว่า  



๘๙ 
 

“งานสุขภาพในโรงเรียน”   ท้ังนี้ก็เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพได้เต็มตาม
ศักยภาพของตน  อันจะส่งผลให้มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจได้อย่างแท้จริง 
 เพื่อให้วิชาสุขศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐานทางวิชาการและสามารถ
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในเชิงปฏิบัติมากท่ีสุด  จึงเสนอแนวทางการพัฒนา
งานสุขภาพในโรงเรียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

๑. เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนางานสุขภาพในโรงเรียนให้มีผลในเชิงปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์
ท้ังผลทางสุขภาพ  ผลทางการศึกษา  และผลทางการบริหาร 
 ๒. เพื่อเป็นคู่มือหรือแนวทางให้โรงเรียนสามารถรักษาระดับมาตรฐานสูงสุดของงานสุขภาพใน
โรงเรียนได้อย่างถูกต้อง  เป็นระบบ  และถาวรยั่งยืนตลอดไป 
 ๓. เพื่อเป็นดัชนีและเครื่องช้ีวัดท่ีช่วยกระตุ้นให้โรงเรียนท่ียังไม่สามารถดำเนินงานไปถึงระดับ
มาตรฐานสูงสุดได้สำรวจตรวจสอบและมองเห็นทิศทางในการพัฒนางานสุขภาพได้อย่างชัดเจน 
 ๔. เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบท่ีสำคัญส่วนหนึ่งในการประเมินคุณภาพท้ังการศึกษาโรงเรียนท่ัวไป 
ท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
หลักในการพิจารณาและตรวจสอบ 
 การจัดระดับมาตรฐานของงานสุขภาพในโรงเรียนนี้จำเป็นต้องตรวจสอบและพิจารณาจากผล
การปฏิบัติงานสุขภาพท่ีปรากฏขึ้นจริงตามรูปธรรม  และสามารถรับรู้พฤติกรรมสุขภาพได้ตามรายการ
ขององค์ประกอบ  ๔  ประการ  ดังต่อไปนี้ 

๑. การจัดส่ิงแวดล้อมทางสุขภาพในโรงเรียน 
๒. การจัดบริการสุขภาพในโรงเรียน 
๓. การเรียนการสอนสุขศึกษา 
๔. การบริหารงานสุขภาพในโรงเรียน 

รายการที่ใช้ประเมินงานในแต่ละองค์ประกอบ 
 การจัดส่ิงแวดล้อมทางสุขภาพในโรงเรียน 

   ๑.  การดูแลรักษาอาคารและสถานท่ีท่ัวไปให้สะอาดเรียบร้อยและสวยงาม 
๒. การจัดน้ำด่ืม  น้ำใช้  และท่ีล้างมือให้นักเรียนอย่างเพียงพอ 
๓. การจัดห้องน้ำ  ห้องส้วม  ให้เพียงพอและดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
๔. การจัดวางท่อหรือวงระบายน้ำเพื่อกำจัดน้ำเสียอย่างเป็นระบบ 
๖. การจัดทำบ่อกักไขมันเพื่อกำจัดไขมันจากโรงครัวและโรงอาหาร 
๗. การจัดทำบ่อซึมหรือบ่อเกรอะเพื่อกำจัดน้ำท้ิงหรือน้ำเสีย 
๘. การกำจัดมลภาวะและส่ิงรบกวนหรือเหตุรำคาญภายในโรงเรียน 
๙. การจัดการจัดโต๊ะเรียน ม้านั่ง  และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ถูกสุขลักษณะ 
๑๐.การสร้างบรรยากาศและสัมพันธภาพอันดีเพื่อให้เด็กเรียนอย่างมีคุณภาพ 
๑๑.การดูแลแก้ไขปัญหาการจราจรภายในโรงเรียนให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย 
๑๒.การวางมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภายในโรงเรียน 
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๑๓.การจัดให้มีคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียน 
   ๑๔.การจัดให้มีเครื่องมือสำหรับดับเพลิงเตรียมพร้อมไว้ตามจุดต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 
  ๑๕. การจัดสนามกีฬาและบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้สะอาดเรียบร้อยและปลอดภัย 
  ๑๖.การจัดเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับทำความสะอาดโรงเรียนอย่างครบถ้วน 

         ๑๗.การร่วมรณรงค์กับชุมชนในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและสาธารณสถาน 
         ๑๘.การปรับปรุงดูแลแก้ไขห้องเรียนและห้องกิจกรรมอื่น ๆ ให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
 

การจัดบริการสุขภาพในโรงเรียน 

๑. การจัดให้นักเรียนทุกคนมีบัตรสุขภาพและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
๒. การตรวจสุขภาพนักเรียนโดยครูประจำช้ันอย่างสม่ำเสมอ 
๓. การตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าท่ีแพทย์หรือพนักงานสาธารณสุขเป็นครั้งคราว 
๔. การช่ังน้ำหนักและวัดส่วนสูงนักเรียนตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
๕. การทดสอบสายตานักเรียนพร้อมท้ังการให้คำแนะนำและแก้ไข 
๖. การจัดห้องพยาบาลหรือมุมพยาบาลเพื่อให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน 
๗. การจัดให้มีบริการการตรวจฟันและรักษาโรคฟันผุโดยทันตแพทย์หรือทันตมัย 
๘. การจัดให้มีบริการตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการแก่นักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
๙. การขจัดโครงการตรวจสุขภาพจิตและการทดสอบทางด้านจิตวิทยา 
๑๐. การสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่นักเรียนตามความจำเป็นในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
๑๑. การจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
๑๒.การจัดบริการแนะแนวสุขภาพและให้คำแนะนำแก่นักเรียน 
๑๓.การติดตามผลการรักษาพยาบาลนักเรียนท่ีได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 
๑๔.การร่วมมือรณรงค์กับชุมชนในการป้องกันส่ิงเสพย์ติดให้โทษ 
๑๕.การร่วมมือรณรงค์กับชุมชนในการป้องกันโรคเอดส์ 
๑๖.การเตรียมแผนและส่ิงอำนวยความสะดวกในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
๑๗.การจัดโครงการช่วยเหลือเด็กพิการหรือมีความบกพร่องทางสุขภาพ 
 
การเรียนการสอนสุขศึกษา 
๑. การใช้วิธีสอนหรือกิจกรรมท่ีหลากหลายสอนวิชาสุขศึกษา 
๒. การเตรียมแผนการสอนและใช้ส่ือสุขศึกษาท่ีเหมาะสม 
๓. การบูรณาการเนื้อหาสาระทางสุขภาพผสมผสานเข้าไปในวิชาอื่น 
๔. การสอนสุขศึกษาโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วม 
๕. การใช้ส่ือการสอนประเภทส่ือออนไลน์เช่น youtube, google site, บทเรียนออนไลน์

และส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีหลากหลายประกอบการสอน 
๖. การใช้อุปกรณ์ประเภทเทคโนโลยีท่ีทันสมัยประกอบการสอน 
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๗. การใช้แหล่งวิชาการทางด้านสาธารณสุขในชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการสอน 
๘. การพานักเรียนไปทัศนศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานนอกสถานท่ีในชุมชน 
๙. การเชิญวิทยากรในท้องถิ่นมาบรรยายหรือสาธิตในบทเรียนท่ีเกี่ยวข้อง 
๑๐. การใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อส่งเสริมการสอนสุขศึกษา 
๑๑. การให้นักเรียนจัดทำโครงงานทางด้านสุขภาพเพื่อเสริมการสอนสุขศึกษา 

 ๑๒. การสอนให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตจริงอย่างได้ผล 
 ๑๓. การวัดผลประเมินผลการสอนสุขศึกษาตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
 ๑๔. การจัดนิทรรศการทางด้านสุขภาพให้สอดคล้องกันความต้องการของนักเรียน 
 ๑๕. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
 ๑๖. การจัดส่ิงแวดล้อมและบริการสุขภาพให้เอื้ออำนวยต่อการสอนสุขศึกษา 
 ๑๗. การให้นักเรียนทำแฟ้มสะสมงานประกอบการเรียนการสอนสุขศึกษา 
 
การบริหารงานสุขภาพในโรงเรียน 

๑. การจัดให้มีครูทำหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบงานสุขศึกษาในโรงเรียนโดยเฉพาะ 
๒. การมีคณะกรรมการสุขภาพในโรงเรียนท่ีประกอบด้วยบุคคลท้ังในและนอกโรงเรียน 
๓. การจัดงานสุขภาพในโรงเรียนทุกด้านรวมเข้าด้วยกันเป็นโปรแกรมหรือองค์รวม 
๔. การมีครูอนามัยมีวุฒิสุขศึกษาหรือวุฒิพยาบาลดูแลเรื่องสุขภาพประจำโรงเรียน 
๕. การจัดครูวุฒิการศึกษาโดยตรงทำการสอนสุขศึกษามีจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึง่ 
๖. การร่วมมือจากทางบ้านและชุมชนเพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียน 
๗. การติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 
๘. การส่งเสริมกลุ่มนักเรียนหรือชมรมท่ีทำกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิภาพ 
๙. การติดตามและประเมินผลงานสุขภาพของโรงเรียนและนำมาปรับปรุงแก้ไข 
๑๐. การสนใจและการเอาใจใส่เรื่องงานสุขภาพในโรงเรียนของคณะครูอาจารย์ 
๑๑. การสนับสนุนให้ครูอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาหรือประชุมปฏิบัติการทางด้านสุขศึกษา 

 ๑๒. การสนับสนุนทางด้านสุขภาพจากสมาคมผู้ปกครองและครู 
 ๑๓. การสนับสนุนทางด้านสุขภาพของคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน 
 ๑๔. การสนับสนุนและช่วยเหลือจากหน่วยงานสาธารณสุขภายในท้องถิ่น 
เกณฑ์การตรวจสอบระดับมาตรฐานของผลงาน 

 โรงเรียนท่ัวไปท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสามารถจะปรับปรุงหรือพัฒนาสุขภาพ
ในโรงเรียนของตนให้เข้าข่ายมาตรฐานระดับใดระดับหนึ่ง  ซึ่งจัดเป็นโรงเรียนพฒันาสุขภาพได้ใน  ๓  
ระดับ  โดยพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีมีท้ังข้อบังคับ  และตัวเลือกท่ีกำหนดขึ้นสำหรับโรงเรียนท่ีมีงาน
สุขภาพไม่เข้าข่ายในท้ัง  ๓  ระดับท่ีกำหนดไว้  ให้จัดอยู่ในประเภทโรงเรียนท่ียังไม่เข้าระดับ 
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➢ โรงเรียนพฒันาสุขภาพระดับ ๑  ได้แก่  โรงเรียนท่ีสามารถพัฒนางานสุขภาพโรงเรียนได้
ตามข้อบังคับท่ีมีเครื่องหมาย    ครบทุกข้อ  รวมทั้งข้ออื่น ๆ ท่ีเป็นตัวเลือกไม่น้อยกว่า 
๒๕ ข้อ 

➢ โรงเรียนพฒันาสุขภาพระดับ ๒ ได้แก่  โรงเรียนท่ีสามารถพัฒนางานสุขภาพโรงเรียนได้
ตามข้อบังคับท่ีมีเครื่องหมาย    ครบทุกข้อ  รวมทั้งข้ออื่น ๆ ท่ีเป็นตัวเลือกไม่น้อยกว่า 
๒๐ ข้อ 

➢ โรงเรียนพฒันาสุขภาพระดับ ๓  ได้แก่  โรงเรียนท่ีสามารถพัฒนางานสุขภาพโรงเรียนได้
ตามข้อบังคับท่ีมีเครื่องหมาย    ครบทุกข้อ  รวมทั้งข้ออื่น ๆ ท่ีเป็นตัวเลือกไม่น้อยกว่า 
๑๕ ข้อ 

แนวทางการพัฒนาพลศึกษาในโรงเรียน 

 การพัฒนาพลศึกษาในสถานศึกษาควรจัดดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนางานสุขภาพใน
โรงเรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยนื  ดังนี ้

๑. การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
๒. การจัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 
๓. การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างสถานศึกษา 
๔. การจัดนันทนาการ 
๕. การจัดการเรียนการสอนพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 

๑.  แนวทางการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในโรงเรียน 
 สถานศึกษาต้องจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  ปัญหาความต้องการของ
ท้องถิ่น  และผู้เรียน  มีการบริหารการให้หลักสูตรเพื่อผู้เรียนบรรลุตามความคาดหวังของหลักสูตร  
ดังนี ้

๑. การจัดช่ัวโมงเวลาเรียน  ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนต้องวางแผนจัดการเรียนรู้
ร่วมกัน  จัดเวลาให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  และจัดกิจกรรมเสริมตามความสนใจ
ความต้องการของผู้เรียน 

๒. การจัดบุคลากร  ต้องมีบุคลากรเพียงพอและเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ  และได้รับการ
ฝึกฝนมาทางพลศึกษาโดยตรง  สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องตามความต้องการ  เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ 

๓. การจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ  ปลอดภัย  พร้อมเพียงพอ
สำหรับการบริการและให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีดี  เกี่ยวกับการออกกำลังกายและ
เล่นกีฬาเพื่อการมีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี 

๔. แหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ควรจัดวัสดุอุปกรณ์  ส่ือต่าง ๆ ท่ีสะดวกเพียงพอ  
ทันสมัย  สำหรับการศึกษาค้นคว้า  เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเอง  ตลอดจนมีการดูและ
รักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้  และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
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๕. กิจกรรมการเรียนรู้ต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ  ประสบการณ์  วุฒิภาวะ  มีคุณค่า         
มีประโยชน์  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสนุกสนาน  ปลอดภัย  โดยเฉพาะ
กิจกรรมการทำโครงงานควรเป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนทุกคนได้จัดทำโครงงานของตนเองเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

๖. กระบวนการเรียนรู้ของพลศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนได้นำหลักการแข่งขัน  และความ
ร่วมมือมาใช้ในการดำเนินชีวิต  และเข้าใจกระบวนการแข่งขันที่ถูกต้อง  และร่วมกิจกรรม
การแข่งขันด้วยความมีน้ำใจนักกีฬาตามวิถีประชาธิปไตย 

๗. การวัดผลประเมินผล  ควรอำนวยความสะดวก  จัดวัสดุอุปกรณ์  ส่ือทางพลศึกษา  ท่ี
ผู้เรียนสามารถวัดและประเมินผลได้ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ  ตลอดจนมีวิธีการประเมินอย่างน้อย  ๙  อย่างดังนี้ 

๑. การทดสอบด้านการแพทย์  หรือด้านสุขภาพ 
๒. ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการเคล่ือนไหว 
๓. การทดสอบสมรรถภาพทางระบบไหลเวียนเลือด 
๔. การทดสอบสมรรถภาพทางด้านการเคล่ือนไหว 
๕. การทดสอบสมรรถภาพทางด้านทักษะ 
๖. การทดสอบความรู้ทางด้านพลศึกษา 
๗. การทดสอบทางด้านทัศนคติ 
๘. การทดสอบทางด้านสุขลักษณะและด้านพฤติกรรม 
๙. การทดสอบทางด้านการปรับตัวในสังคมและด้านอารมณ์ 

๒.  แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 
 การจัดการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ของพลศึกษานั้น  สถานศึกษาและผู้สอนต้องกำหนด
เป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนในการให้ผู้เรียนได้ร่วมการแข่งขนัท่ีแสดงให้เห็นถึงระดับ
มาตรฐานของการมีน้ำใจนักกีฬาสูงสุด  และพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน  เป็นผลจากการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ี
นำมาใช้ในสถานการณ์จริง  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริง  จำเป็นท่ีจะต้องให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการแข่งขัน  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  การดำเนินการจัดการแข่งขันมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 

๑. มีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้นำ 
ความรู้  และทักษะจากการเรียนรู้มาบูรณาการเช่ือมโยงในชีวิตจริง  ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มการจัดการ  
การแก้ปัญหา  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และคุณธรรม  จริยธรรม 

๒. สถานศึกษาต้องวางมาตรการในการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยในการร่วม 
กิจกรรมอย่างเข้มงวด  บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเข้าร่วมกิจกรรม
และดูแลรักษานักเรียนก่อนการแข่งขัน  ขณะแข่งขัน  เตรียมการป้องกันอันตรายต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น  
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ตลอดจนจัดแพทย์พยาบาลไว้ประจำสนามตลอดเวลา  สนามอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องพร้อมสำหรับการใช้  
มีความปลอดภัยท้ังด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ 
๓.  แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างสถานศึกษา 
การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างสถานศึกษามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางกีฬาสูงขึ้นตามศักยภาพของตนเอง 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในสภาพการแข่งขันที่แท้จริง 
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กีฬาและการแข่งขันเพื่อพัฒนาร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม   

สติปัญญา 
๔. ส่งเสริมความสามัคคี  ความเป็นหมู่พวก  และความมีน้ำใจนักกีฬา 

การประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑.  หลักการวัดและประเมินผลการเรียน 
 การประเมินผลการเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้  ซึ่งต้องดำเนินควบคู่กันไป  
การบูรณาการการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนหลายประการ  อาทิ  ได้ข้อมูลย้อนกลับท่ีช่วยจะติดตาม  กำกับดูแล  ความก้าวหน้าของผู้เรียน  
นำผลมาปรับแนวทางการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน  ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักใน
ความสามารถและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเนื่องและมีคุณธรรม  สามารถค้นพบความรู้ใหม่
และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร  สนองความ
ต้องการของผู้เรียน  และท้องถิ่นอย่างแท้จริง  สถานศึกษาต้องกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  โดยยึดมาตรฐานหลักสูตรเป็นสำคัญ  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ไว้  ๒  ระดับ  คือ  มาตรฐานหลักสูตรแสดงผลการเรียนเมื่อเรียนครบ  ตาม
หลักสูตร ๑๒ ปี  ทุกกลุ่มวิชา  และมาตรฐานการเรียนรู้ และตรงตัวชี้วัด  ดังนั้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ รายภาคเรียน  ตลอดจนกำหนดถึงหน่วยการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  รวมทั้ง
กำหนดวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงนั่นคือผู้สอนจะต้องพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
และการวัดผลประเมินผลการเรียนให้บูรณาการผสมกลมกลืน  ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น  ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้
สอดคล้องกับมาตรา ๒๖  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยคำนึงถึงหลักการ 
ดังนี ้
 ๑.  เน้นกระบวนการประเมินพฒันาผู้เรียน  และประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน  ครอบคลุม
ท้ังด้านพุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย  หรือตามปรัชญาของวิชา  โดยให้ความสำคัญ  ท้ังความรู้  
คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และการบูรณาการความรู้ตามความเหมาะสม 
 ๒.  เน้นการนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของตน  และกระบวนการเรียนของผู้เรียน  เพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายของหลักสูตร 
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 ๓.  เน้นการประเมินด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้หลากหลาย
ตามสภาพจริง  สะท้อนความสามารถและการแสดงออกของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
 ๔.  เน้นการบูรณาการประเมินผลควบคู่ไปกับการเรียนการสอนและกระบวนการของการเรียน
ของผู้เรียน  โดยประเมินจากคุณภาพของงานและกระบวนการทำงานของผู้เรียน 
 ๕.  เน้นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การประเมิน  ส่งเสริมให้มีการประเมิน
ตนเอง  ประเมินโดยเพื่อนและกลุ่มเพื่อน  และประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๖.  เน้นการประเมินผู้เรียนท่ีต้องพิจารณาอย่างครอบคลุมจากพัฒนาการของผู้เรียน  ความ
ประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม  และการทดสอบ  ตามความเหมาะสมใน
แต่ละกลุ่มวิชาและระดับช้ัน 

7.  เน้นการประเมินผู้เรียนพร้อมด้วยการพฒันาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT มี
ส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย เช่น google form, google site, บทเรียนออนไลน์, หรือ แอพพลิเคช่ัน ต่างๆ 
บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21 

 
๒.  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 จากตัวช้ีวัด   สาระแกนกลางและ  มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้   ซึ่งกำหนดไว้  
ครอบคลุมท้ังด้านความรู้  ด้านทักษะ  และด้านคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม  ผู้สอนจะต้องนำมา
กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้รายปี  รายภาค  ตลอดจนกำหนดตัวชี้วัดในการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้  ซึ่งจะต้องครอบคลุมท้ัง  ๓  ด้านดังกล่าวเช่นกัน 

ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาท้ังด้านความรู้  
ด้านทักษะ  และด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  มีหลากหลายรูปแบบ  ผู้สอนควรพิจารณาเลือกใช้
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
        ก.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ความรู้ท่ีผู้เรียนได้รับจากการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษามีท้ังความรู้เชิงเนื้อหา  
ความรู้เชิงกระบวนการ  และความรู้เชิงบริบท 

- ตัวอย่างความรู้เชิงเนื้อหา  เช่น  ลักษณะของโรคชนิดต่าง ๆ  พัฒนาการตามวัย 
ของมนุษย์  ความสำคัญของการพักผ่อนและนันทนาการ  กติกาการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ รูปแบบ
การออกกำลังกาย  ชนิดกีฬา  หลักการดูและสุขภาพ 
 -  ตัวอย่างความรู้เชิงกระบวนการ  เช่น  ระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย 
ของมนุษย์  การเคล่ือนไหวในชีวิตประจำวัน  การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องตาม
หลักวิทยาศาสตร์  วิธีการทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  วิธีการจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด  เป็นต้น 
-  ตัวอย่างความรู้เชิงบริบท  เช่น  การมีสติ  การรู้จัดและเข้าใจตนเอง 



๙๖ 
 

การส่ือสารเกี่ยวกับสุขภาพ  ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  ความปลอดภัย  การออกกำลังกายและ
การเล่นกีฬา  เป็นต้น 

เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีนิยมใช้ท่ัวไปและยังจำเป็นอยู่คือ  แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้นเอง  
ซึ่งมีท้ังแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  แบบอัตนัย  แบบเติมคำ  หรือแบบถูกผิด  ผู้สอนต้องเลือกให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 
        ข.  การวัดและประเมินผลการเรียนด้านทักษะ 
 เนื่องจากหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  วิธีการวัดและประเมินจึงควรวัด
ความสามารถในการทำงาน  และการแสดงออกของผู้เรียนภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขท่ีสอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด  โดยวัดท้ังวิธีการ  และผลงาน  ท่ีผู้เรียนกระทำและแสดงออก 
 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้มีหลายอย่างดังนี้ 

๑. การสังเกตพฤติกรรม  ( ท้ังแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ )  นิยมใช้ในลักษณะ
มาตาส่วนประมาณค่า 

๒. การทดสอบภาคปฏิบัติ  เมื่อต้องการวัดทักษะการปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานโดย
ให้ผู้เรียนเขียนตอบหรือเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 

๓. สร้างสถานการณ์จำลอง  ใช้เมื่อผู้สอนไม่สามารถนำผู้เรียนไปทดสอบภาคปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงได้  จึงต้องกำหนดสถานการณ์ขึ้นมาให้คล้ายคลึงกับสภาพความเป็นจริง
มากท่ีสุด 

๔. แฟ้มสะสมงาน  เหมาะสำหรับการประเมินในภาพรวม  เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนสามารถ
นำทักษะต่าง ๆ ไปบูรณาการใช้ได้อย่างผสมกลมกลืนเป็นธรรมชาติสอดคล้องกับชีวิตจริง 

๕. การบันทึกพฤติกรรม  การประเมินด้วยวิธีนี้ใช้เมื่อต้องการให้ผู้เขียนบรรยายพฤติกรรม
ของตนเองและเพื่อท่ีได้เข้าร่วมทำกิจกรรมในเวลาใดเวลาหนึ่ง  หรือการบันทึกเมื่อออก
ทำงานภาคสนาม  โดยให้ผู้เรียนจดบันทึกรายงานความสามารถ ความคิดเห็น  ความ
ประทับใจของตนเอง  และเพื่อนหรือกลุ่ม  การให้ผู้เรียนบันทึกพฤติกรรมช่วยฝึกทักษะ
การเขียนให้แก่ผู้เรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย 

        ค.  การวัดและประเมินผลการเรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม 
 การวัดและประเมินผลการเรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมของผู้เรียนต้องกระทำ
อย่างต่อเนื่องตลอดภาคเรียน  ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสอดคล้องกับสภาพท่ีเป็นจริงของผู้เรียนจึงควรใช้
วิธีการวัดและประเมินท่ีหลากหลาย  เน้นให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบและประเมินตนเอง  หรือโดยเพื่อนร่วม
ช้ันเรียน 
 
 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้มีหลายอย่างดังนี้ 

๑. การสังเกตพฤติกรรม  โดยกำหนดพฤติกรรมท่ีต้องการให้ผู้เรียนแสดงออกไว้ล่วงหน้า 
๒. การทดสอบ  เช่น  การวัดบุคลิกภาพและการปรับตัวของผู้เรียน 
๓. การสัมภาษณ์  ควรเน้นการพูดอย่างไม่เป็นทางการ  เน้นสัมพันธภาพท่ีดีของผู้เกี่ยวข้อง   
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       ท้ัง  ๓  ฝ่าย  คือ  ผู้เรียน  ผู้สอนและผู้ปกครอง 
๔. การวัดเจตคติ  เป็นการวัดเพื่อความโน้มเอียงของพฤติกรรมของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณธรรม  

จริยธรรม  และค่านิยมต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  โดยใช้แบบวัดท่ีผู้สอนอาจสร้างขึ้นมาเองหรือใช้
แบบวัดมาตรฐานท่ีผู้สร้างไว้แล้วก็ได้ 

๕. การสำรวจ  เน้นการมองภาพรวมจากร่องรอยของเหตุการณ์  หรือพัฒนาการท่ีจะแสดง
จุดเด่น  หรือการเรียนรู้ท่ีปรากฏให้เห็น  นิยมใช้แบบสำรวจร่องรอย 

๖. แฟ้มสะสมผลงาน  ซึ่งเป็นแหล่งแสดงความหลากหลายทางสติปัญญาของผู้เรียนใน
ภาพรวมทั้งด้านความรู้  ทักษะ  และคุณธรรม  ซึ่งครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ได้จาก
ผลงานท่ีผู้เรียนสร้างสรรค์  ความคิดเห็น  ความประทับใจ  และการแสดงออกของผู้เรียน 

จากท่ีกล่าวมาท้ังหมด  จะเห็นได้ว่า  การวัดและประเมินผลการเรียนมีความหลากหลายท้ัง
ลักษณะและวิธีการ  ผู้สอนต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพจริงและสถานการณ์  ประการ
สำคัญ  ผู้สอนควรใช้การประเมินหลาย ๆ วิธีก่อนท่ีจะตัดสินใจสรุปและตัดสินเป็นระดับผลการเรียน
ของผู้เรียน  ท้ังนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลและตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนได้ถูกต้องท่ีสุด 
๓.  การประเมินผลการเรียนรู้สุขศึกษา 
 การประเมินผลการเรียนสุขศึกษา  เป็นกระบวนการตรวจสอบการสอนสุขศึกษาอย่างมีระบบ  
คือ  เมื่อครูได้จัดระบบการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนไปแล้วด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม  ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้  
เกิดเจตคติและการปฏิบัติทางสุขภาพ  เป็นไปตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ท่ีต้ังไว้มากน้อยเพียงใด  
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของผู้เรียน  และการจัดกระบวนการเรยีน
การสอนของครูให้ดียิ่งขึ้น 
     ๓.๑  ข้ันตอนการประเมิน 

การประเมินผลการเรียนการสอนควรมีการประเมนิผลทุกครั้งท่ีทำการสอน  ซึ่งครูผู้สอน
สามารถจัดทำการประเมินได้ ๓  ขั้นตอน 
 ๑.  การประเมินก่อนการสอน  เพื่อเป็นการทดสอบความรู้เดิมของผู้เรียนว่ามีพื้นฐานความรู้
เรื่องท่ีกำลังจะสอนมากน้อยเพียงใด  และเป็นการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในช้ันว่ามี
ความแตกต่างกันหรือไม่  เพื่อจะจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ถูกต้องและเพื่อเป็นข้อสังเกตว่า
ควรเอาใจใส่หรือส่งเสริมกลุ่มใดเป็นพิเศษบ้าง 
 ๒.  การประเมินผลระหว่างทำการสอน  คือ  ระหว่างท่ีครูกำลังทำการสอนไปได้ระยะหนึ่ง
หรือหลังจากการอภิปรายไปได้ระยะหนึง่ก็มีการต้ังคำถามให้ผู้เรียนตอบ  หรือเขียนอธิบาย  หรือตอบ
ลงในกระดาษทดสอบท่ีแจกให้นักเรียนตอบคำถาม  เขียนอธิบาย  หรือตอบในแบบทดสอบแล้วครู
เฉลย  หรือให้ผู้เรียนท่ีตอบถูกอ่านคำตอบของตน  หรือแลกกันตรวจแบบทดสอบไปในเวลาเรียน  เพื่อ
ครูจะได้ทราบผลการสอนและผู้เรียนทราบผลการเรียนของตน  ท้ังครูและนักเรียนจะได้ทราบ
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนว่าได้มากน้อยเพียงใดไปพร้อม ๆ กัน 
 ๓.  การประเมินผลหลังการสอน  เมื่อทำการสอบจบไปแล้วจึงทำการประเมินผล  ซึ่งแบบ
ออกเป็น  ๒  ลักษณะ  คือ 
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 ๓.๑  การประเมินผลหลังจากจบการสอนไปใน  ๑ คาบ  หรือ  ๑  ภาคเรียน  ครูได้จัดเตรียม
เนื้อหาไว้สำหรับทำการสอบ  และเตรียมวิธีการทดสอบไว้เรียบร้อย  เมื่อสอนจบครูก็ทำการทดสอบใน
เรื่องท่ีได้จัดการเรียนการสอนไปนั้นว่าผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจหรือได้ปฏิบัติเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 
 ๓.๒  การประเมินผลเมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว  มีการทดสอบความรู้ท้ังหมดท่ีผู้เรียนได้
เรียนมาแล้ว  ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติให้ผ่านตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้หรือไม่ 
 การวัดและประเมินผลในแต่ละครั้งจะเป็นการวัดผลเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจเจตคติและ
การปฏิบัติของผู้เรียน  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อหาแนวทางให้ความรู้และส่งเสริม
สุขภาพ  และเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลพฤติกรรมสุขภาพท่ีถาวรให้กับผู้เรียนได้ถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
๔.  การประเมินผลการเรียนวิชาพลศึกษา 
 การประเมินผลการเรียนรู้เป็นการประเมินสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่ง
จะเกี่ยวข้องกับการให้คะแนนต่อไป  การประเมินผู้เรียนจะดำเนินไปตามจุดมุ่งหมายของวิชาพลศึกษาท่ี
ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านความรู้  เจตคติ  ทักษะ  สมรรถภาพทางกาย  สังคม   
โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น  การใช้แบบทดสอบทักษะทางด้านกีฬา  การใช้แบบทดสอบเจตคติ  การใช้
แบบสอบถาม  เป็นต้น 
     ๔.๑  จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการประเมินผลนักเรียน 
 ๑.  เพื่อการจัดตำแหน่ง  การวัดและประเมินผลใช้ในการจัดตำแหน่งของผู้เรียนในช้ัน  หรือใน
กลุ่มตามความสามารถ  คะแนนท่ีได้จากการวัด  เช่น  การวัดส่วนสูง  และการช่ังน้ำหนัก  ใช้ในการ
แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อการจัดโปรแกรมพลศึกษาและการสอน  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๒.  เพื่อการวินิจฉัย  การวัดและประเมินผลใช้ในการวินิจฉัยสมรรถภาพทางกาย  จุดมุ่งหมาย
ของการวินิจฉัยก็เพื่อตรวจความอ่อนแอ  และรักษาบำบัดด้วยกิจกรรมเฉพาะบุคคล  การจัดกลุ่ม
ผู้เรียนอาจทำตามผลการวินิจฉัย  คือ  การจัดแบ่งกลุ่มตามความแข็งแรง  หรือความอ่อนแอก็ได้  
วินิจฉัยจึงเป็นความพยายามอย่างยิ่งยวดในการแยกแยะลักษณะเฉพาะของนักเรียนออกมาโดยใช้
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๓.  เพื่อการประเมินผลการเรียนรู้  เป้าหมายของการวัดและประเมินผู้เรียน  คือ  เพื่อการ
ตัดสินว่าผู้เรียนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายของการสอนหรือไม่   โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานการจัดตำแหน่ง  การวินิจฉัยและการประเมินผลการเรียนรู้  โดยนำมาประกอบกันเพื่อท่ี
สรุปผลท่ีจะนำไปใช้ประโยชน์การสอนของครูต่อไป 

๔.  เพื่อการทำนาย  ครูอาจใช้ผลท่ีได้จากการวัดและประเมินผลทำนายระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนในกิจกรรมต่อ ๆ ไปในภายภาคหน้าได้ 

๕.  เพื่อการประเมินผลโปรแกรม  เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลโปรแกรมพลศึกษาท่ีจัดให้
โรงเรียน  โดยการเปรียบเทียบกับโปรแกรมของโรงเรียนอื่น ๆ  
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๖.  เพื่อการสร้างแรงจูงใจ  การวัดและประเมินผลความสามารถใช้ประโยชน์สำหรับการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน  การประสบความสำเร็จในการเรียนหรือสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียนจะนำไปใช้กระตุ้น
ผู้เรียนท่ีมีความสามารถต่ำให้อยากปรับปรุงตนเองให้มีความสามารถสูง     

๔.๒  ข้อควรคำนึงในการประเมินผลผู้เรียน 
 ๑.  ต้องต้ังจุดมุ่งหมายในการสอนอย่างชัดเจน  และเลือกจุดมุ่งหมายท่ีสำคัญ ๆ 
 ๒.  ต้องวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  ต้องกำหนดโปรแกรมการประเมินผลนักเรียนให้มีความน่าเช่ือถือ  และมีความแม่นตรง
เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 

    ๔.๓  การวางแผนประเมินผลผู้เรียน 
 ๑.  กำหนดเป้าหมายของการทดสอบ  โดยการให้เหตุผลว่าทำไมต้องมีการวัดผลส่ิงนั้นส่ิงนี้ 
 ๒.  เลือกข้อสอบย่อยอย่างระมัดระวัง  และให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวัดผล 
 ๓.  ประกาศ  วัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีจะใช้ในการทดสอบ 
 ๔.  ทำให้ผู้เรียนเข้าใจ  และเอาใจใส่ต่อเป้าหมายและความสำคัญของโปรแกรมการทดสอบ 
 ๕.  อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจในแบบทดสอบทุกข้อโดยละเอียด 
 ๖.  ควรมีการสำรวจอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต้องใช้ประกอบการทดสอบและมีการแก้ไขข้อทดสอบ   
ย่อย ๆ ให้เหมาะสมท่ีสุด 
 ๗.  มีการสำรวจสถานท่ีท่ีจะใช้ในการทดสอบและมีการเตรียมไว้ล่วงหน้า 
 ๘.  คำนึงถึงองค์ประกอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริหารข้อสอบ 

    ๔.๔  กระบวนการประเมินผู้เรียน 
 ๑.  การบริหารห้องเรียนในการทดสอบ  เพื่อป้องกันการเสียเวลาโดยไม่จำเป็น  การจัดช้ัน
เพื่อการบริหารข้อทดสอบควรคำนึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 

๑) การทดสอบผู้เรียนจำนวนมาก  ข้อสอบบางอย่างใช้ได้กับผู้เรียนจำนวนมาก ๆ 
พร้อม ๆ กัน  เช่น  ลุกนั่ง  ดันพื้น  โดยแบ่งเป็น  ๒  กลุ่ม  กลุ่มแรกทำการทดสอบส่วนอีกกลุ่มนับ 

๒) การทดสอบผู้เรียนเป็นกลุ่ม  การแบ่งกลุ่มเพื่อทำการทดสอบเป็นวิธีการบริหาร 
การทดสอบท่ีนิยมกันมาก  ผู้เรียนจะเข้าทำการทดสอบตามสถานีต่าง ๆ ทีละกลุ่ม  ผลการทดสอบ
จะบันทึกเป็นกลุ่ม ๆ  (มีระเบียบกลุ่ม) 

๓) การทดสอบเป็นรายบุคคล  ครูบางคนชอบทดสอบผู้เรียนเป็นรายบุคคลและทำ 
การบันทึกผล  หรือทำระเบียบเป็นรายบุคคล  ผู้เรียนจะเข้าทำการทดสอบตามสถานี  ต่าง ๆ ทีละ
คน     จนครบทุกสถานี  หลักจากนั้นผู้เรียนจะไปร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีครูจัดไว้ต่อไป  การทดสอบ
เป็นรายบุคคลทำให้ครูเอาใจใส่ในการทดสอบ  และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น  การจัด
กิจกรรมหลักจากการเสร็จส้ินการทดสอบจะช่วยลดปัญหาในการปกครองช้ัน  และลดอุบัติเหตุลงได้ 

๒.  การควบคุมการทดสอบ  ครูต้องบริหารการทดสอบอย่างราบรื่นและแม่นยำโดย 
๑) อธิบายถึงความสำคัญของการทดสอบ 
๒) สาธิตปฏิบัติการทดสอบให้ถูกต้อง 
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๓) เตือนให้ผู้เรียนระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย 
๔) ใช้ส่ิงจูงใจให้ผู้เรียนทำการทดสอบให้ดีท่ีสุด  โดยประกาศคะแนนผ่านเฉล่ียของ

การทดสอบไว้ใกล้ ๆ กับบริเวณท่ีสอบ 
๓.  การทำงานหลักการทดสอบ  มีดังนี้ 
 ๑)  การเก็บรวบรวมระเบียนการบันทึกให้เป็นระเบียบ  ผลการวัดปละประเมินผล

การเรียนรู้ของนกัเรียนสามารถบันทึกไว้ด้วยรูปแบบ  หรือระเบียนดังนี้ 
     ๑.๑  ระเบียนบุคคล  ครูควรมีวิธีเก็บระเบียนสะสมของผู้เรียนแต่ละคนอย่าง 

ง่าย  ๆ ระเบียบบุคคลมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ช่วยแนะแนวให้แก่ผู้เรียนและใช้เป็นข้อมูลประกอบทำ
ความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน  รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนด้วย 

 ๑.๒  ระเบียนกลุ่ม  ระเบียนกลุ่มใช้ประโยชน์ได้มาก  และกว้างขวาง  ครูบางคนจึงชอบใช้
ระเบียนกลุ่มมากกว่าระเบียนบุคคล  ระเบียนกลุ่มควรจะออกแบบให้มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้  เช่น 
ช่ือผู้เรียนในกลุ่ม  เวลามาเรียน  ผลการทดสอบ  ผลการฝึกปฏิบัติภายในกลุ่ม  การเล่นเป็นทีม  ฯลฯ 

 ๑.๓  ระเบียนถาวร  ครูและผู้บริหารควรจัดทำระเบียนถาวรท่ีมีรายละเอียดมากกว่าระเบียน
สองชนิดแรก  เช่น  มีคะแนนเรียนแต่ละปี  คะแนนท่ีได้จากการแข่งขันกีฬาภายในแต่ละปี  ข้อคิดเห็น
ของครู  และรายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งแสดงถึงส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนตลอดปี 

  ๑.๔  ระเบียนยกเว้นการเรียนภาคปฏิบัติแบบถาวร  ไม่ควรแบ่งกลุ่มผู้เรียนท่ีพิการ หรือมี
ความผิดปกติหรือมีลักษณะพิเศษอื่น ๆ  ออกจากกลุ่มผู้เรียน  แต่ควรจะแบ่งกลุ่มตามความสามารถ  
แล้วค่อยปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนพิเศษเหล่านั้น  เหตุผลเพราะแยกผู้เรียนพิเศษออกไปเรียน
ต่างหากจากกลุ่มผู้เรียนปกติโดยส้ินเชิง  อาจก่อให้เกิดปัญหาความกดดันแก่ผู้เรียนพิเศษมากขึ้น  
ตามปกติกิจกรรมพลศึกษาสำหรับผู้เรียนพิเศษโดยเฉพาะผู้ท่ีมีความบกพร่องต่าง ๆ ควรจัดขึ้นตาม
คำแนะนำของแพทย์ 
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อภิธานศัพท์ 
 
กลไกของร่างกายที่ใช้ในการเคลื่อนไหว  (Body  Mechanism) 
 กระบวนการตามธรรมชาติในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายตามลักษณะโครงสร้าง  
หน้าที่  และการทำงานร่วมกันของข้อต่อ  กล้ามเนื้อ  กระดูกและระบบประสาทที่เกี่ยวข้องภายใต้
ขอบข่าย   เงื่อนไข   หลักการ  และปัจจัยด้านชีวกลศาสตร์ท่ีมีผลต่อการเคล่ือนไหว  เช่น   ความมั่นคง  
(Stability)  ระบบคาน  (Leverage)  การเคล่ือน  (Motion)  และแรง  (Force) 
 
การเคลื่อนไหวเฉพาะอย่าง  (Specialized  Movement) 
 การผสมผสานกันระหว่างทักษะย่อยของทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานต่าง ๆ  การออกกำลังกาย  
การเล่นเกม  และการเล่นกีฬาต่าง ๆ   ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับกิจกรรมทางกาย  เช่น  การขว้างลูก
ซอฟท์บอล   ต้องอาศัยการผสมผสานของทักษะการสไลด์  (การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่) การขว้าง  
(การเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์)  การบิดตัว  (การเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อนที่)  ทักษะที่ทำ
บางอย่างยิ่งมีความซับซ้อนและต้องใช้การผสมผสานของทักษะการเคล่ือนไหวพื้นฐานหลาย ๆ   ทักษะ
รวมกัน 
 
การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน  (Daily  Movement) 
 รูปแบบหรือทักษะการเคล่ือนไหวร่างกายในอิริยาบถต่าง ๆ  ท่ีบุคคลท่ัวไปใช้ในการดำเนินชีวิต   
ไม่ว่าเพื่อการประกอบกิจวัตรประจำวัน  การทำงาน   การเดินทางหรือกิจกรรมอื่น ๆ  เช่น   การยืน  
ก้ม  นั่ง  เดิน  วิ่ง  โหนรถเมล์  ยกของหนัก  ปีนป่าย  กระโดดลงจากท่ีสูง  ฯลฯ   
 
การเคลื่อนไหวพื้นฐาน  (Fundamental  Movements) 
 ทักษะการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีจำเป็นสำหรับชีวิตและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นทักษะที่มีการพัฒนาในช่วงวัยเด็ก  และจะเป็นพื้นฐาน
สำหรับการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  เมื่อเจริญวัยสูงขึ้น   ตลอดจนเป็นพื้นฐานของการ มีความสามารถ
ในการเคลื่อนไหว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเล่นกีฬา  การออกกำลังกาย  และการประกอบกิจกรรม
นันทนาการ  การเคล่ือนไหวพื้นฐาน  สามารถแบ่งออกได้เป็น  ๓   ประเภท  คือ 
 ๑.  การเคลื ่อนไหวแบบเคล่ือนที ่   (Locomotor Movement)  หมายถึง  ทักษะการ
เคล่ือนไหว ท่ีใช้ในการเคล่ือนร่างกายจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง  ได้แก่  การเดิน  การวิ่ง  การกระโดด   
สลับเท้า  การกระโจน  การสไลด์  และการวิ่งควบม้า  ฯลฯ  หรือการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง   เช่น  การ
กระโดด   ทักษะการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการทำงานประสานสัมพันธ์ทางกลไกแบบไม่
ซับซ้อน  และเป็นการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่   
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 ๒.  การเคลื ่อนไหวแบบอยู่กับที่  (Nonlocomotor Movement)  หมายถึง  ทักษะการ
เคลื่อนไหวที่ปฏิบัติโดยร่างกายไม่มีการเคลื่อนท่ีของร่างกาย  ตัวอย่างเช่น  การก้ม  การเหยียด การ
ผลักและดัน  การบิดตัว   การโยกตัว  การไกวตัว   และการทรงตัว  เป็นต้น 
 ๓.  การเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์  (Manipulative Movement)  เป็นทักษะการ
เคลื่อนไหวที่มีการบังคับหรือควบคุมวัตถุ  ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการใช้มือและเท้า แต่ส่วนอื่น  
ของร่างกายก็สามารถใช้ได้   เช่น  การขว้าง  การตี  การเตะ  การรับ  เป็นต้น 
 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  (Emotion  and  Stress  Management) 
 วิธีควบคุมอารมณ์ความเครียดและความคับข้องใจ  ที่ไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น      
แล้วลงมือปฏิบัติอย่างเหมาะสม  เช่น  ทำสมาธิ  เล่นกีฬา    การร่วมกิจกรรม  นันทนาการ  การคลาย
กล้ามเนื้อ  (muscle  relaxation) 
 
การช่วยฟื้นคืนชีพ  (Cardiopulmonary  Resuscitation = CPR) 
 การช่วยชีวิตเบื้องต้นก่อนส่งต่อให้แพทย์ในกรณีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น  โดยการนวดหัวใจและ
ผายปอดไปพร้อม ๆ  กัน 
 
การดูแลเบื้องต้น  (First  Care) 
 การให้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยในระยะพักฟื้นและ / หรือการปฐมพยาบาล 
 
การพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable  Development) 
 การพัฒนาท่ีเป็นองค์รวมของความเป็นมนุษย์ตามแนวทางของพระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตโต)  
เป็นการพัฒนาที่เป็นบูรณาการ  คือ  ทำให้เกิดเป็นองค์รวมหมายความว่า  องค์ประกอบทั้งหลายท่ี
เกี่ยวข้อง  จะต้องประสานกันครบท้ังร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และจิตวิญญาณ  และมีดุลยภาพ  
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 
 
การละเล่นพื้นเมือง  (Folk  Plays) 
 กิจกรรมเล่นด้ังเดิมของคนในชุมชนแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตหรือวิถี
ชีวิต เพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์   ความเครียด   และสร้างเสริมให้มีกำลังกายแข็งแรง สติปัญญาดี    
จิตใจเบิกบานสนุกสนาน   อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม  เช่น   
กิจกรรมการเล่นของชุมชนท้องถิ่น  วิ่งเปี้ยว  ชักเย่อ  ขี่ม้าส่งเมือง  ตีจับ  มอญซ่อนผ้า  รีๆข้าวสาร   
วิ่งกระสอบ  สะบ้า   กระบี่กระบอง  มวยไทย  ตะกร้อวง  ตะกร้อลอดบ่วง 
 
กิจกรรมเข้าจังหวะ  (Rhythmic  Activities) 
 การแสดงออกของร่างกาย  โดยการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายให้เข้ากับอัตราความ  



๑๐๓ 
 

ช้า – เร็วของตัวโน้ต 
 
กิจกรรมนันทนาการ   (Recreation  Activities) 
 กิจกรรมท่ีบุคคลได้เลือกทำหรือเข้าร่วมด้วยความสมัครใจในเวลาว่าง  และผลท่ีได้รับเป็นความ
พึงพอใจ  ไม่เป็นภัยต่อสังคม 
 
กิจกรรมรับน้ำหนักตนเอง  (Weight  Bearing Activities)   
 กิจกรรมการออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวบนพื้น  เช่น   การเดิน   การวิ่ง   การกระโดด
เชือก   ยิมนาสติก   การเต้นรำหรือการเต้นแอโรบิก    โดยกล้ามเนื้อส่วนที่รับน้ำหนักต้องออกแรง
กระทำกับน้ำหนักของตนเองในขณะปฏิบัติกิจกรรม 
 
กีฬาไทย  (Thai  Sports) 
 กีฬาที่มีพื ้นฐานเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและสังคมไทย  เช่น  กระบี่
กระบอง   มวยไทย  ตะกร้อ 
 
กีฬาสากล  (International  Sports) 
 กีฬาท่ีเป็นท่ียอมรับจากมวลสมาชิกขององค์กรกีฬาระดับนานาชาติให้เป็นชนิดกีฬาท่ีบรรจุอยู่
ในเกมการแข่งขัน  เช่น  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล    เทนนิส  แบดมินตัน 
 
เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย  (Physical  Fitness  Reference) 
 ค่ามาตรฐานท่ีได้กำหนดขึ้น  (จากการศึกษาวิจัยและกระบวนการสถิติ)  เพื่อเป็นดัชนีสำหรับ
ประเมินเปรียบเทียบว่าบุคคลที่ได้รับคะแนน   หรือค่าตัวเลข  (เวลา จำนวน  ครั้ง  น้ำหนัก  ฯลฯ)   
จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ละรายการทดสอบนั้น   มีสมรรถภาพทางกายตามองค์ประกอบ
ดังกล่าวอยู่ในระดับคุณภาพใด  โดยท่ัวไปแล้วนิยมจัดทำเกณฑ์ใน  ๒  ลักษณะ  คือ   
 ๑.  เกณฑ์ปกติ  (Norm  Reference)  เป็นเกณฑ์ที่จัดทำจากการศึกษากลุ่มประชากร ท่ี
จำแนกตามกลุ่มเพศและวัย  เป็นหลัก  ส่วนใหญ่แล้วจะจัดทำในลักษณะของเปอร์เซ็นไทล์ 
 ๒.  เกณฑ์มาตรฐาน  (Criterion  Reference)  เป็นระดับคะแนนหรือค่ามาตรฐานท่ีกำหนดไว้
ล่วงหน้า  สำหรับแต่ละราย  การทดสอบเพื ่อเป็นเกณฑ์การตัดสินว่าบุคคลที ่ร ับการทดสอบมี
สมรรถภาพหรือความสามารถผ่านตามเกณฑ์ท่ีได้กำหนดไว้หรือไม่  มิได้เป็นการเปรียบเทียบกับบุคคล
อื่น ๆ 
 
 
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหว  (Movement  Concepts) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาด   จังหวะ  เวลา  พื้นท่ี  และทิศทางในการเคล่ือนไหวร่างกาย 



๑๐๔ 
 

 ความเข้าใจถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง   และความพอเหมาะพอดีระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ 
ในการเคล่ือนไหวร่างกายหรือวัตถุ   ด้วยห้วงเวลา  จังหวะและทิศทางท่ีเหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดของ
พื้นท่ีท่ีมีอยู่  และสามารถแปลความเข้าใจดังกล่าวทั้งหมดไปสู่การปฏิบัติการเคล่ือนไหวใน 
การเล่นหรือแข่งขันกีฬา 
 
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health  Risk) 
 การประพฤติปฏิบัติท่ีอาจนำไปสู่การเกิดอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของตนเองและผู้อื่น  เช่น  
การขับรถเร็ว  การกินอาหารสุก ๆ  ดิบ ๆ  ความสำส่อนทางเพศ  การมีน้ำหนักตัวเกิน  การขาดการ
ออกกำลังกาย   การสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  การใช้ยาและสารเสพติด 
 
ค่านิยมทางสังคม (Health  Value) 
 คุณสมบัติของสิ่งใดก็ตาม  ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นประโยชน์น่าสนใจ   สิ่งที่บุคคลยึดถือในการ
ตัดสินใจและกำหนดการกระทำของตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ 
 
คุณภาพชีวิต  (Quality  of  Life) 
 ความรับรู้หรือเข้าใจของปัจเจกบุคคลท่ีมีต่อสถานภาพชีวิตของตนเองภายใต้บริบทของระบบ
วัฒนธรรมและค่านิยมท่ีเขาใช้ชีวิตอยู่   และมีความเช่ือมโยงกับจุดมุ่งหมาย  ความคาดหวัง   มาตรฐาน  
รวมทั้งความกังวลสนใจท่ีเขามีต่อส่ิงต่าง ๆ  คุณภาพชีวิตเป็นมโนคติท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง  ครอบคลุม
เรื่องต่าง ๆ  ที่สลับซับซ้อน  ได้แก่  สุขภาพทางกาย  สภาวะทางจิต  ระดับความเป็นตัวของตัวเอง   
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ  ทางสังคม  ความเช่ือส่วนบุคคล  และสัมพันธภาพท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อม 
 
จิตวิญญาณในการแข่งขัน  (Competitive  Spiritual) 
 ความมุ่งมั่น  การทุ่มเทกำลังกาย  กำลังใจ  ความรู้  ความสามารถในการแข่งขัน  และร่วมมือ
อย่างสันติเต็มความสามารถ  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลท่ีตนเองต้องการ 
 
ทักษะชีวิต (Life  Skills) 
 เป็นคุณลักษณะหรือความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา  (Psychosocial  Competence)  และ
เป็นความสามารถทางสติปัญญา   ที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้ในการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาขึ้นได้ด้วยการฝึกและกระทำซ้ำ ๆ  ให้เกิดความ
คล่องแคล่ว  เคยชิน   จนเป็นลักษณะนิสัย  ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ  ดังนี้  คือ  การรู้จักตนเอง  
เข้าใจตนเองและเห็นคุณค่าของตนเอง  การรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์   การรู้จักคิด
ตัดสินใจและแก้ปัญหา   การรู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลความรู้   การสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
กับผู ้อ ื ่น  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  การปรับตัวท่ามกลางการเปลี ่ยนแปลงการ



๑๐๕ 
 

ตั้งเป้าหมาย  การวางแผนและดำเนินการตามแผน  ความเห็นใจผู้อื่น   ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ซาบซึ้งในส่ิงท่ีดีงามรอบตัว 
 
ธงโภชนาการ (Nutrition Flag) 
 เป็นเครื่องมือท่ีช่วยอธิบายและทำความเข้าใจโภชนบัญญัติ ๙ ประการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
โดยกำหนดเป็นภาพ “ธงปลายแหลม” แสดงกลุ่มอาหารและสัดส่วนการกินอาหารในแต่ละกลุ่ม มาก
น้อยตามพื้นท่ี  สังเกตได้ชัดเจนว่า ฐานใหญ่ด้านบนเน้นให้กินมากและปลายธงข้างล่างบอกให้กินน้อย 
ๆ เท่าท่ีจำเป็นโดยมีฐานมาจากข้อปฏิบัติการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีของคนไทย หรือโภชนบัญญัติ ๙ 
ประการ  คือ 

๑. กินอาหารครบ ๕ หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว 
๒. กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ 
๓. กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำ 
๔. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ 
๕. ด่ืมนมให้เหมาะสมตามวัย 
๖. กินอาหารท่ีมีไขมันแต่พอควร 
๗. หลีกเล่ียงการกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด 
๘. กินอาหารท่ีสะอาด ปราศจากการปนเป้ือน 
๙. งดหรือลดเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 

 
น้ำใจนักกีฬา  (Spirit) 
 เป็นคุณธรรมประจำใจของการเล่นร่วมกัน   อยู่ร่วมกันและมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
ปกติสุขและมีประสิทธิภาพ  พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความมีน้ำใจนักกีฬา เช่น  การมีวินัย  เคารพกฎกติกา  
รู้แพ้   รู้ชนะ  รู้อภัย 
 
บริการสุขภาพ  (Health  Service) 
 บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท้ังของรัฐและเอกชน 
 
ประชาสังคม  (Civil  Society) 
 เครือข่าย  กลุ่ม  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  สถาบัน  องค์กร  หรือชุมชนท่ีมีกิจกรรมการ
เคล่ือนไหวทางสังคม   เพื่อประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 
 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health  Products) 
 ยา  เครื่องสำอาง  อาหารสำเร็จรูป  เครื่องปรุงรสอาหาร  อาหารเสริม  วิตามิน 
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  (Sex  Abuse) 



๑๐๖ 
 

 การประพฤติปฏิบัติใด ๆ ท่ีไม่เป็นไปตามธรรมชาติทางเพศตนเอง  เช่น  มีจิตใจรักชอบในเพศ
เดียวกัน  การแต่งตัวหรือแสดงกิริยาเป็นเพศตรงข้าม 
 
พฤติกรรมสุขภาพ (Health  Behaviour) 
 การปฏิบัติหรือกิจกรรมใด ๆ  ในด้านการป้องกัน  การสร้างเสริม  การรักษาและการฟื้นฟู
สุขภาพ  อันมีผลต่อสภาวะทางสุขภาพของบุคคล 
 
พฤติกรรมเสี่ยง  (Risk  Behaviour) 
 รูปแบบจำเพาะของพฤติกรรม  ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่า  มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มโอกาสท่ี
จะป่วยจากโรคบางชนิดหรือการเส่ือมสุขภาพมากขึ้น 
 
พลังปัญญา  (Empowerment) 
 กระบวนการสร้างเสริมศักยภาพแก่บุคคลและชุมชนให้เป็นผู้สนใจใฝ่รู้  และมีอำนาจในการคิด  
การตัดสินใจ  การแก้ปัญหาด้วยชุมชนเองได้เป็นส่วนใหญ่  นอกจากนั้นบุคคลและชุมชน ยังสามารถ
ควบคุมสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพให้อยู่ในสภาพท่ีเอื้อต่อการสร้างเสริมและพัฒนา
สุขภาพ 
 
ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) 
 การขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก  ทำให้มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 
 
ภาวะผู้นำ  (Leadership) 
 การมีคุณลักษณะในการเป็นหัวหน้า  สามารถชักชวนและช้ีนำสมาชิกในกลุ่มร่วมมือร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
ภูมิปัญญาไทย  (Thai  Wisdom) 
 สติปัญญา  องค์ความรู้และค่านิยมที่นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม   เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์  ความรู้แขนงต่าง ๆ  ของบรรพชนไทยนับแต่อดีต   
สอดคล้องกับวิถีชีวิต   ภูมิปัญญาไทย  จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย  ท้ัง
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม ลักษณะของภูมิปัญญาไทย  มีองค์ประกอบต่อไปนี้ 
 
๑.  คติ  ความเช่ือ ความคิด  หลักการท่ีเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้ท่ีเกิดจากส่ังสมถ่ายทอดกันมา 
 ๒.  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี 
 ๓.  การประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสมัย 



๑๐๗ 
 

 ๔.  แนวคิด  หลักปฏิบัติ  และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้ในชุมชน  ซึ่งเป็นอิทธิพลของ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ตัวอย่างภูมิปัญญาไทยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ  เช่น   การแพทย์แผนไทย  สมุนไพร  อาหารไทย  
ยาไทย  ฯลฯ 
 
แรงขับทางเพศ  (Sex  Drive) 
 แรงขับท่ีเกิดจากสัญชาตญาณทางเพศ 
 
ล่วงละเมิดทางเพศ  (Sexual  Abuse) 
 การใช้คำพูด  การจับ  จูบ  ลูบ  คลำ และ / หรือร่วมเพศ  โดยไม่ได้รับการยินยอมจากฝ่าย
ตรงข้าม โดยเฉพาะกับผู้เยาว์ 
 
สติ  (Conscious) 
 ความรู้สึกตัวอยู่เสมอในการรับรู้ส่ิงต่าง ๆ   การให้หลักการและเหตุผลในการป้องกัน  ยับย้ังช่ัง
ใจ  และควบคุมตนเองเพื่อไม่ให้คิดผิดทาง  ไม่หลงลืม   ไม่เครียด  ไม่ผิดพลาด   ก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ี
ถูกต้อง  ดีงาม 
 
สมรรถภาพกลไก (Motor  Fitness) หรือสมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัติ  (Skill -  Related  Physical  
Fitness) 
 ความสามารถของร่างกายที่ช่วยให้บุคคลสามารถประกอบกิจกรรมทางกาย  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเล่นกีฬาได้ดี  มีองค์ประกอบ  ๖  ด้าน  ดังนี้ 
 ๑.  ความคล่อง  (Agility)  หมายถึง  ความสามารถในการเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ีได้อย่าง
รวดเร็วและสามารถควบคุมได้ 
 ๒.  การทรงตัว  (Balance)  หมายถึง  ความสามารถในการรักษาดุลของร่างกายเอาไว้ได้ ท้ัง
ในขณะอยู่กับท่ีและเคล่ือนท่ี 
 ๓.  การประสานสัมพันธ์  (Co – ordination)  หมายถึง  ความสามารถในการเคลื่อนไหวได้
อย่างราบรื่น  กลมกลืน  และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นการทำงานประสานสอดคล้องกันระหว่างตา-มือ-เท้า 
 ๔.  พลังกล้ามเนื้อ  (Power)  หมายถึง  ความสามารถของกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ 
หลาย ๆ   ส่วนของร่างกายในการหดตัวเพื่อทำงานด้วยความเร็วสูง   แรงหรืองานท่ีได้เป็นผลรวมของ
ความแข็งแรงและความเร็วที่ใช้ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ   เช่น  การยืนอยู่กับที่  กระโดด  การทุ่มน้ำหนัก 
เป็นต้น 
 ๕.  เวลาปฏิกิร ิยาตอบสนอง (Reaction time) หมายถึง ระยะเวลาที ่ร ่างกายใช้ในการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ  เช่น  แสง  เสียง  สัมผัส 



๑๐๘ 
 

 ๖.  ความเร็ว  (Speed)  หมายถึง    ความสามารถในการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกหนึ่งได้
อย่างรวดเร็ว 
 
สมรรถภาพทางกาย (Physical  Fitness) 
 ความสามารถของระบบต่าง ๆ  ของร่างกาย  ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดีนั้นจะสามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันไดอ้ย่าง
กระฉับกระเฉง   โดยไม่เหนื ่อยล้าจนเกินไปและยังมีพลังงานสำรองมากพอ  สำหรับกิจกรรม
นันทนาการหรือกรณีฉุกเฉิน  ในปัจจุบันนักวิชาชีพด้านสุขศึกษาและพลศึกษาได้เห็นพ้องต้องกันว่า  
สมรรถภาพทางกายสามารถจัดกลุ ่มได้เป็นสมรรถภาพทางกายเพื ่อสุขภาพ (Health – Related  
Physical Fitness)   และหรือสมรรถภาพกลไก  (Motor  Fitness)   สมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัติ  
(Skill – Related  Physical  Fitness) 
 
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  (Health – Related  Physical  Fitness) 
      ความสามารถของระบบต่าง ๆ  ในร่างกายประกอบด้วย  ความสามารถเชิงสรีรวิทยาด้านต่าง ๆ   
ท่ีช่วยป้องกันบุคคลจากโรคท่ีมีสาเหตุจากภาวะการขาดการออกกำลังกาย  นับเป็นปัจจุบันหรือตัวบ่งช้ี
สำคัญของการมีสุขภาพดี  ความสามารถหรือสมรรถนะเหล่านี้  สามารถปรับปรุงพัฒนาและคงสภาพได้  
โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพมีองค์ประกอบดังนี้ 
 ๑.  องค์ประกอบของร่างกาย  (Body Composition)  ตามปกติแล้วในร่างกายมนุษย์
ประกอบด้วย  กล้ามเนื้อ   กระดูก  ไขมัน  และส่วนอื่น ๆ   แต่ในส่วนของสมรรถภาพทางกายนั้น  
หมายถึง  สัดส่วนปริมาณไขมันในร่างกายกับมวลร่างกายที่ปราศจากไขมัน  โดยการวัดออกมาเป็น
เปอร์เซ็นต์ไขมัน (%  fat)  ด้วยเครื่อง 
 ๒.  ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต  (Cardiorespiratory  Endurance)  หมายถึง  
สมรรถนะเชิงปฏิบัติของระบบไหลเวียนโลหิต  (หัวใจ  หลอดเลือด)  และระบบหายใจในการลำเลียง
ออกซิเจนไปยังเซลล์กล้ามเนื้อ  ทำให้ร่างกายสามารถยืนหยัดที่จะทำงานหรือออกกำลังกายที่ใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นระยะเวลายาวนานได้ 
 ๓.  ความอ่อนตัวหรือความยืดหยุ่น  (Flexibility)  หมายถึง  พิสัยของการเคลื่อนไหวสูงสุด
เท่าท่ีจะทำได้ของข้อต่อหรือกลุ่มข้อต่อ 
 ๔.  ความทนทานหรือความอดทนของกล้ามเนื ้อ  (Muscular Endurance)  หมายถึง  
ความสามารถของกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุ่มกล้ามเนื้อ  ในการหดตัวซ้ำ ๆ เพื่อต้านแรงหรือ
ความสามารถในการคงสภาพการหดตัวครั้งเดียวได้เป็นระยะเวลายาวนาน 
 ๕.  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  (Muscular  Strength)  หมายถึง  ปริมาณสูงสุดของแรง ท่ี
กล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุ่มกล้ามเนื้อสามารถออกแรงต้านทานได้   ในช่วงการหดตัว  ๑  ครั้ง 
สุขบัญญัติแห่งชาติ  (National  Health  Disciplines) 



๑๐๙ 
 

 ข้อกำหนดที่เด็กและเยาวชน  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  พึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จนเป็นสุข
นิสัย  เพื่อให้มีสุขภาพดีท้ังร่างกาย  จิตใจ  และสังคม  ซึ่งกำหนดไว้  ๑๐  ประการ ดังนี้ 

๑. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 
๒. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 
๓. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย 
๔. กินอาหารสุก สะอาด  ปราศจากสารอันตราย  และหลีกเลี ่ยงอาหารรสจัด  

สีฉูดฉาด 
๕. งดบุหรี่  สุรา  สารเสพติด  การพนัน  และการสำส่อนทางเพศ 
๖. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 
๗. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท 
๘. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี 
๙. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 
๑๐.  มีสำนึกต่อส่วนรวม  ร่วมสร้างสรรค์สังคม 

สุขภาพ  (Health) 
 สุขภาวะ  (Well – Being หรือ  Wellness)  ที ่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่าง
สมดุลทั้งมิติทางจิตวิญญาณ  (มโนธรรม)  ทางสังคม  ทางกาย  และทางจิต  ซึ่งมิได้หมายถึงเฉพาะ
ความไม่พิการและความไม่มีโรคเท่านั้น 
สุนทรียภาพของการเคลื่อนไหว  (Movement  Aesthetic) 
 ศิลปะและความงดงามของท่วงท่าในการเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถต่าง ๆ  ซึ่งเป็นผลมา
จากความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวและการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ  
สามารถแสดงออกมาเป็นความกลมกลืนและต่อเนื่อง 
แอโรบิก  (Aerobic) 
 กระบวนการสร้างพลังงานแบบต้องใช้อากาศ  ซึ่งในที่นี้  หมายถึง  ออกซิเจน  (Aerobic -
energe  delivery)   ในการสร้างพลังงานของกล้ามเนื้อ   เพื่อทำงานหรือเคลื่อนไหว นั้น  กล้ามเนื้อ
จะมีวิธีการ ๓  แบบท่ีจะได้พลังงานมา 
 แบบท่ี ๑  เป็นการใช้พลังงานท่ีมีสำรองอยู่ในกล้ามเนื้อซึ่งจะใช้ได้ในเวลาไม่เกิน   ๓  วินาที 
 แบบที่ ๒  การสังเคราะห์พลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจน  (Anaerobic  energy  delivery)  ซึ่ง
ใช้ได้ไม่เกิน  ๑๐  วินาที 
 แบบท่ี ๓  การสังเคราะห์สารพลังงาน  โดยใช้ออกซิเจน  ซึ่งจะใช้พลังงานได้ระยะเวลานาน 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ๑ - ๖   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 

ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 
ค๑๑๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๒๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 

ว๑๑๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๒๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 
อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๑๓ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 

ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 
ค๑๓๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๔๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 

ว๑๓๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๔๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 
อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๑๔ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 
ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 

อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 
ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

ค๑๕๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๖๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 
ว๑๕๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๖๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๑๕ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 

ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 
อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

จ๑๑๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๒๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 
ญ๑๑๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๒๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๑๖ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 

ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 
อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

จ๑๓๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๔๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 
ญ๑๓๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๔๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๑๗ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 

ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 

ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร ์๖ 40 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 
อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

จ๑๕๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๖๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 
ญ๑๕๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๖๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๑๘ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 

ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

ศ๑๑๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๒๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๑๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๒๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๑๙ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 

ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 

ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

ศ๑๓๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๔๒๐๒ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๓๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๔๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๒๐ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 
ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 

อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

ศ๑๕๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๖๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๕๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๖๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 

ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 

ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 

อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ 40 

ส๑๑๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๒๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๑๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๒๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๒๒ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 
ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 

ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 
ส๑๓๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ 40 
ส๑๓๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๔๒๐๑ วิถีไทย 40 
ง๑๓๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๔๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 
อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 

ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 

ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 
ส๑๕๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง ๖ 40 
ส๑๕๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๖๒๐๑ วิถีไทย 40 
ง๑๕๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๖๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 
อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๑ - ๓   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 

 
ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ค21201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค21202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว21201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว21202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ2๑๒๐1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 

 
 



๑๒๖ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 

 
ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ค22201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค22202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว22201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว22202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 



๑๒๗ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  

 

 
 
 
 
 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ค23201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค23202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว23201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว23202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 



๑๒๘ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 

 
 
 
 

 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 



๑๒๙ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 

 
ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ22201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ22201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 

 

 

 



๑๓๐ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 

 
ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ23201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ23201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ศ21201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ21202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ21201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ21202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ2๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 



๑๓๒ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ศ22201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ22202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ22201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ22202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 

 

 

 

 



๑๓๓ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ศ23201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ23202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ23201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ23202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส21201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง21201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 

 

 

 
 



๑๓๕ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส22201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง22201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส23201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง23201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 

 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
ที่    ๔๘   / 2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา   
ประจำปีการศึกษา  2564 

……………………………………………………………………………………………………………… 
  เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ฉบับเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545  และแนวทางของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ )  จึงขอแต่งต้ังคณะครูโรงเรียน
บ้านสวนอุดมวิทยาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ดังต่อไปน้ี 
1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
2. นางสาวสิริพร  สารวรรณ         รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
3. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ         ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4. นายณัฐนนท์  เฟ่ืองนคร         ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  
หน้าที ่

1.  ให้คำปรึกษาแนะนำอำนวยความสะดวกในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
2.  ดูแลแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดข้ึน 

2.  คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.  นายณัฐนนท์  เฟ่ืองนคร    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 2.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

6.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๗. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1.  นายณัฐพล   โทนะพันธ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
2.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นางจิระนันท์  ศักด์ิศรีวัฒนา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 4.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๓๙ 
 

 5.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 7.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 8.  นายจีระศักด์ิ  ฉลวย   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

2.  นางปวีณา  ศรีพงษ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5.  นายกรินทร์  วังทะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
6.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
7.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘.  นายสวัสด์ิ   เพ่ิมจรัส   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๙.  นายเจษฎา  อาทร   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๐. นายกิตติศักด์ิ  สละสวัสด์ิ  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
1.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
2.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวอรอุมา   พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  นางสมพร  นิสัยสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตร ู  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.  นายทศพร  ช้างภู ่   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
3.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ลิ้ม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นายธนานพ  พ่ึงพงษ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นายธนะชาติ  บาตรโพธ์ิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) 
1. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
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2. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4. นายปิติพงศ์   พาโสมนัสสกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๖. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๗. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักด์ิ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาตะวันออก ) 
1. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
2. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔. นางสาวศศิธร  สุปิตา   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิร ิ   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๖. นายธนานพ  พ่ึงพงษ์   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

หลักสูตรปฐมวัย 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กลั่นนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1. นางปวีณา  ศรีพงษ ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
2. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

หน้าที ่
1.  วางแผนการดำเนินงานวิชาการ  กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา  และแนวการ

จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สภาพเศรษฐกจิ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของท้องถ่ิน และวิทยาการสมัยใหม่ 

2.  จัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ให้คำปรึกษา
เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  และการแนะแนวให้สอดคล้อง  
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผล  การแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร 
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4.  ผสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  และชุมชน  เพ่ือให้การใช้หลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพ 

5.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้เก่ียวข้อง  นำข้อมูล
ป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ  มาพิจารณา  เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
7.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ระดับชั้น  ระดับช่วงชั้น  และระดับกลุ่มวิชาในแต่ละปี

การศึกษา   เพ่ือปรับปรงุแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 
8.  ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาแล้วใช้ผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสตูร
ปีการศึกษาต่อไป 

9.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาบริหาร
หลักสูตร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษา  สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 

หน้าที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
1.  จัดทำเอกสารการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระโดยมีสว่นประกอบต่างๆ  ตามคู่มือกำหนดหลักสูตร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.  จัดทำหน่วยการเรียนรู้โดยให้มีการบูรณการในระดับชั้นเดียวกัน 
 3.  จัดทำคำอธิบายรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.  รวบรวมเอกสารที่ทำเสร็จส่งฝ่ายวิชาการเพ่ือตรวจแก้ไขและจัดทำรูปเล่ม 
 5.  ติดตามการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ที่รับผิดชอบ 

3. คณะกรรมการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.  นายณัฐนนท์  เฟ่ืองนคร   หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอนและหัวหน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.  นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตร ู  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ลิ้ม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๙.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
๑๐.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
1๑. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๒. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๓. นางจิระนันท์  ศักด์ิศรีวัฒนา  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา 
1๔. นายธนะชาติ  บาตรโพธ์ิ   หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา 

หน้าที ่
1.  วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551 
2.  ออกแบบเอกสารประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การอ่านประเมินผู้เรียน 
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3.  จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 

4. คณะกรรมการดำเนินการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กลั่นนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟ่ืองนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักด์ิศรีวัฒนา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักด์ิ  ฉลาย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตร ู ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู ่   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ลิ้ม   ครโูรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธ์ิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๔๓ 
 

๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิร ิ  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักด์ิ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พ่ึงพงษ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพ่ิมจรัส   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักด์ิ  สละสวัสด์ิ  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที ่

1.  วางแผนพัฒนานักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์.    
2.  จัดทำคู่มือการประเมินผู้เรียน 
3.  ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินผู้เรียน 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 
5.  สรุปรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร 

5.  คณะกรรมการด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียนสื่อความ 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กลั่นนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟ่ืองนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักด์ิศรีวัฒนา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักด์ิ  ฉลาย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๔๔ 
 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา   พิลาวุฒิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตร ู ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู ่   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ลิ้ม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธ์ิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิร ิ  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักด์ิ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พ่ึงพงษ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพ่ิมจรัส   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักด์ิ  สละสวัสด์ิ  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที ่

1.  วางแผนพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
2.  จัดทำคู่มือการประเมินผู้เรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 



๑๔๕ 
 

3.  ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินผู้เรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
4.  ดำเนินการประเมินผู้เรียน 

6.  คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล 
1.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2.  นางจิระนันท์  ศักด์ิศรีวัฒนา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 3.  นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นายธนะชาติ  บาตรโพธ์ิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นายณัฐนนท์  เฟ่ืองนคร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางสาวประภัสสร  ศรีเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสาวมัสยา  นาเรืองราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที ่

1.  วางแนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียน 
2.  ประสานงานกับกลุ่มคณะกรรมการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  ดำเนินการประเมินผลตามแนวปฏิบัติ 
4.  เสนออนุมัติผลการประเมินรายปี  หรือรายภาค 
5.  เสนอตัดสินและอนุมัติผลการผ่านช่วงชั้น 

7.  คณะกรรมการออกแบบการเรียนการสอน 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กลั่นนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟ่ืองนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักด์ิศรีวัฒนา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักด์ิ  ฉลาย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๔๖ 
 

๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตร ู ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู ่   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ลิ้ม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธ์ิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิร ิ  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักด์ิ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พ่ึงพงษ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพ่ิมจรัส   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักด์ิ  สละสวัสด์ิ  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต  ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที ่

1.  วางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการแต่ละระดับชัน้ 
2.  จัดทำโครงการบูรณการแต่ละระดับชั้น 
3.  ให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินโครงการ 
4.  สรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร 

8.  คณะกรรมการควบคุมดูแลการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 1.  นายกรินทร์  วังทะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางสาวกันตา  ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                                      

3.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                       
4.  นางสาวรุ่งทิวา   เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๔๗ 
 

 ๕.  นางสาวสุพิชญา  กลั่นนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๖.   นายเจษฎา  อาทร                     ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
 ๗.   นายกิตติศักด์ิ  สละสวัสด์ิ          ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
หน้าที ่
 1.  ให้ความรู้และอำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน 
 2.  ออกแบบการประเมินและบันทึกการใช้สื่อการเรียนการสอน 
 3.  จัดทำคู่มือสื่อการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการผลิตและการใช้สื่อประกอบการสอน 
 5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานฝ่ายบริหาร   
 
9.  คณะกรรมการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 1.  นางสาวกันตา  ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

2.  นายณัฐนนท์  เฟ่ืองนคร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางสมพร  วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๕.  นายสมควร  รุ่งรส   ตัวแทนชุมชน 
๖.  นายดุลยเดช  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  ตัวแทนผู้ปกครอง 

หน้าที ่
1.  วางแผนดำเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
2.  จัดทำเอกสารข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3.  เผยแพร่เอกสารและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการนำไปใช้ 
4.  รวบรวมสถิติ  สรุปการใช้ข้อมูลรายงานฝ่ายบริหาร 

10. คณะกรรมการวิจัยในชั้นเรียน 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา   เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๒.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3. นางสาวสุพิชญา  กลั่นนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4. นางสาวศิรประภา  ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที ่

1.  ส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน 
2.  รวบรวมข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  สรุปรายงานผู้บริหาร 

  
11. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา(หัวหน้างานวิชาการ) 
2.  นายณัฐนนท์  เฟ่ืองนคร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตร ู  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ลิ้ม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  



๑๔๘ 
 

( ภาษาอังกฤษ ) 
9.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
11. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1๒. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๓. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๔. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 

หน้าที ่
1.  กำหนดเกณฑ์และออกแบบเอกสาร  หลักฐานการเทียบโอนผลการเรียนที่เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อทุก

ข้ันตอนในการเทียบโอนผลการเรียน 
2.  พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา 

 
12. คณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา(หัวหน้างานวิชาการ) 
2.  นายณัฐนนท์  เฟ่ืองนคร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตร ู  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ลิ้ม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๙.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
๑๐.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
11. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1๒. นางปวีณา  ศรีพงษ๋   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๓. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๔. นายพัฒนพงษ์   จันทลา   งานแผนการศึกษา 
1๕. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 

หน้าที ่
1.  ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะ  และเมื่อสิ้นสุดการใช้หลักสูตร 
2.  สรุปรายงานผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

 
                       ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา                
 
                               สั่ง  ณ  วันที่   ๒๓   เมษายน   พ.ศ.  256๔ 
 
 
 
              

( นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 


