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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

        โรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัย และมี
ทักษะพื้นฐานในด้านเกม กีฬา โดยคาดหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีใน
เรื่องธรรมชาติ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์การสร้างเสริมสุขภาพและการด ารงสุขภาพท่ีดีขึ้นให้
ยั่งยืน มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและสมรรถภาพเป็นกิจนิสัย รวมท้ังปลูกฝ่ังให้เป็นผู้เรียนรับผิดชอบ มี
ระเบียบวินัย ใฝุรู้ใฝุเรียน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย จัดการเรียนรู้ท่ีเกิดการบูรณาการ ก่อให้เกิด
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนท้ังด้านคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรม 

หลักการ 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจถูกต้อง มีเจตคติและ

ค่านิยมท่ีดีในเรื่องธรรมชาติการเจริญเติบโต และพัฒนาการชองมนุษย์ สร้างเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้
และทักษะออกก าลังกายและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. สร้างเสริมสุขภาพและการด ารงชีวิตท่ีดีให้ยั่งยืนมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจ
นิสัยสร้างเสริมให้ผู้เรียนท างานอย่างมีกลยุทธ์ เน้นกระบวนการจัดการและแก้ปัญหาเป็นส าคัญ โดยใช้
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังให้เป็นผู้รับผิดชอบมีระเบียบวินัย ใฝุรู้ใฝุเรียน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท่ีดี
งามของไทย 

4. สร้างเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
5. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้

เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย 
6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านสุขศึกษาและพลศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
7. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้เอื้อต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ 

จุดหมาย 

สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพท่ีมีเปูาหมาย เพื่อการด ารงสุขภาพ การสร้างเสริม
สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน 

สุขศึกษา   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม  และ             
การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน  

พลศึกษา  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกมและกีฬา  เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม   สติปัญญา  รวมท้ังสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพและกีฬา  
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้

ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเป็นระบบ  เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น   
ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน  และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
           5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 จากข้อสรุปของผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาสรุปได้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นลักษณะของคนดี
คือ คนท่ีด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรมและได้สรุปสาระคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ดังนี้ 
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 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามค าส่ังสอน
ของศาสนาเคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ 
 2. ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริงประพฤติ
ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่นรวมตลอดท้ังต่อหน้าท่ีการงานและค ามั่นสัญญา 
ความประพฤติท่ีตรงไปตรงมาและจริงใจในส่ิงท่ีถูกท่ีควร ถูกต้องตามท านองคลองธรรมรวมไปถึงการไม่คิดคด
ทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวงนอกจากนี้แล้วความซื่อสัตย์สุจริตยังรวมไปถึงการรักษาค าพูดหรือค ามั่น
สัญญาและการปฏิบัติหน้าท่ีการงานของตนเองด้วยความรับผิดชอบและด้วยความซื่อสัตย์ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องด้วยการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตนี้จะด าเนินไป
ด้วยความต้ังใจจริงเพื่อท าหน้าท่ีของตนเองให้ส าเร็จลุล่วง ด้วยความระมัดระวัง และเกิดผลดีต่อตนเองและ
สังคม 
 3. มีวินัย หมายถึง  การควบคุมความประพฤติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ข้อบังคับ 
ข้อตกลง กฎหมายและศีลธรรมการรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับระเบียบแบบ
แผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามย่อมน ามาซึ่งความสงบสุขในชีวิตของตนความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติ 
 4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง  การค้นคว้าหาความรู้หรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
 5. อยู่อย่างพอเพียงหมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใช้ทรัพยากรและเวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ค านึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ คิดก่อนใช้จ่ายตามความเหมาะสมรู้จักการเพิ่มพูนทรัพย์ ด้วยการเก็บ
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดูแลรักษาบูรณทรัพย์ของตนเอง มีการเก็บออมเงินไว้ตามสมควร 
 6. มุ่งม่ันในการท างาน หมายถึง  การศึกษาเรียนรู้เพื่อหาข้อเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความจริงใน
ส่ิงท่ีต้องการเรียนรู้ หรือต้องการหาค าตอบเพื่อน าค าตอบท่ีได้นั้นมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การ
ยกระดับความรู้การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฯลฯหรือน ามาสรุปเป็นความจริงให้ได้ 
 7. รักความเป็นไทย หมายถึง เข้าใจ หวงแหนความเป็นไทยซึ่งถือเป็นต้นทุนทางสังคมท าให้ทุก
ศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติโดยต้องมีการด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตเป็น
คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่นความมีกิริยามารยาท การปรับตัว 
ความตรงต่อเวลา ความสุภาพ การมีสัมมาคารวะการพูดจาไพเราะ และความอ่อนน้อมถ่อมตน 
 

 8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง  คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่า หรือการให้
คุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นส่ิงสาธารณะท่ีไม่มีผู้ใดผู้ผู้หนึ่งเป็นเจ้าของ หรือเป็นส่ิงท่ี
คนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นส่ิงท่ีสามารถสังเกตได้จากความรู้สึกนึกคิด หรือการกระท าที่แสดงออกมา 
ได้แก่ การหลีกเล่ียงการใช้หรือการกระท าท่ีจะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของกลุ่มการถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยท่ีตนสามารถท าได้  และการเคารพ
สิทธิในการใช้ของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 
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ท าไมต้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 

สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางกาย  ทางจิต ทางสังคม  และทาง
ปัญญาหรือจิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องส าคัญ  เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคน
ควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  มีเจตคติ   คุณธรรมและค่านิย มท่ี
เหมาะสม   รวมท้ังมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย  อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ 

เรียนรู้อะไรในสุขศึกษาและพลศึกษา 

สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพท่ีมีเปูาหมาย เพื่อการด ารงสุขภาพ การสร้างเสริม
สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน 

สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม  และการปฏิบัติ
เกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน  

พลศึกษา  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกมและกีฬา  เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา รวมท้ังสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพและกีฬา  
 สาระท่ีเป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบด้วย 

 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต  ความสัมพันธ์เช่ือมโยงในการท างานของระบบ
ต่างๆของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการท่ีสมวัย 

 ชีวิตและครอบครัว  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของตนเองและครอบครัว  การปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น สุขปฏิบัติ
ทางเพศ  และทักษะในการด าเนินชีวิต 

 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่อง
การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ท้ังประเภทบุคคล และประเภททีม
อย่างหลากหลายท้ังไทยและสากล  การปฏิบัติตามกฎ  กติกา ระเบียบ และข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกาย   และกีฬา    และความมีน้ าใจนักกีฬา 

 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักและ
วิธีการเลือกบริโภคอาหาร   ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ   การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  และการ
ปูองกันโรคท้ังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

 ความปลอดภัยในชีวิต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการปูองกันตนเองจากพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ ท้ัง
ความเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด  รวมถึงแนวทางในการ
สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิต 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  1      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

สาระที่  2      ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนิน  ชีวิต 

สาระที่  3  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.1   เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
มาตรฐาน  พ 3.2  รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ     

มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน   และช่ืนชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระที่  4      การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การปูองกันโรคและ

การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

สาระที่  5      ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1   ปูองกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพ

ติด และความรุนแรง 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

 เข้าใจและเห็นความส าคัญของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการท่ีมีต่อ
สุขภาพและชีวิตในช่วงวัยต่าง ๆ 

 เข้าใจ  ยอมรับ  และสามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  ความรู้สึก
ทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น  และตัดสินใจแก้ปัญหาชีวิตด้วยวิธีการ
ท่ีเหมาะสม 

 เลือกกินอาหารที่เหมาะสม  ได้สัดส่วน ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย 

 มีทักษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ  เพื่อน  ครอบครัว  ชุมชนและวัฒนธรรมท่ีมีต่อเจตคติ  
ค่านิยมเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิต  และสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม 

 ปูองกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง  พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ  การใช้ยา  
สารเสพติด  และความรุนแรง  รู้จักสร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่ตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน 
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 เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพ  โดยน าหลักการของทักษะกลไกมาใช้ได้อย่างปลอดภัย  สนุกสนาน  และปฏิบัติเป็น
ประจ าสม่ าเสมอตามความถนัดและความสนใจ 

 แสดงความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ  การปูองกันโรค  การด ารง
สุขภาพ  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  การออกก าลังกายและการเล่นกีฬากับการมีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพ
ดี 

 ส านึกในคุณค่า  ศักยภาพและความเป็นตัวของตัวเอง 

 ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  หน้าท่ีความรับผิดชอบ  เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น   ให้ความร่วมมือ
ในการแข่งขันกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ  ด้วยความมุ่งมั่นและมีน้ าใจนักกีฬา จนประสบ
ความส าเร็จตามเปูาหมายด้วยความช่ืนชม และสนุกสนาน 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

 สามารถดูแลสุขภาพ  สร้างเสริมสุขภาพ  ปูองกันโรค  หลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง  และพฤติกรรมเส่ียง
ต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา  สารเสพติด  และความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ 

 แสดงออกถึงความรัก  ความเอื้ออาทร  ความเข้าใจในอิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน  สังคม  และ
วัฒนธรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมทางเพศ  การด าเนินชีวิต  และวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 

 ออกก าลังกาย  เล่นกีฬา  เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพ         
เพื่อสุขภาพโดยน าหลักการของทักษะกลไกมาใช้ได้อย่างถูกต้อง  สม่ าเสมอด้วยความช่ืนชมและสนุกสนาน 

 แสดงความรับผิดชอบ  ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิ  หลักความปลอดภัยใน
การเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  และเล่นกีฬาจนประสบความส าเร็จตามเปูาหมายของตนเองและทีม 

 แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู  การเล่น  และการแข่งขัน  ด้วยความมีน้ าใจนักกีฬาและ
น าไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพท่ีดี 

 วิเคราะห์และประเมินสุขภาพส่วนบุคคลเพื่อก าหนดกลวิธีลดความเส่ียง  สร้างเสริมสุขภาพ  
ด ารงสุขภาพ  การปูองกันโรค  และการจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ถูกต้องและเหมาะสม 

 ใช้กระบวนการทางประชาสังคม  สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย  และมีวิถีชีวิตท่ีดี 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที่  1      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

มาตรฐาน พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1.อธิบายความส าคัญของระบบ
ประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผล
ต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และ
พัฒนาการของวัยรุ่น 

  ความส าคัญของระบบประสาท   และระบบ
ต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต  
และพัฒนาการของวัยรุน่ 

 2. อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาท  
และระบบต่อมไร้ท่อให้ท างานตามปกติ 

  วิธีดูแลรักษาระบบประสาท    และระบบ
ต่อมไร้ท่อ ให้ท างานตามปกติ 

 3.  วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทาง
ร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 

  การวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโต   
ตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 4.   แสวงหาแนวทางในการพัฒนา
ตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 

  แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต
สมวัย 

ม. 2 1. อธิบายการเปล่ียนแปลงด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และ
สติปัญญาในวัยรุ่น 

  การเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น 

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

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

ม. 3 
 

1. เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
สังคม  และสติปัญญา  แต่ละช่วง   
ของชีวิต 
 

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

 2. วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวัง
ของสังคมต่อการเปล่ียนแปลงของ
วัยรุ่น 

  อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อ
การเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น 
 

 3. วิเคราะห์ ส่ือ  โฆษณา  ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
วัยรุ่น 

  ส่ือ โฆษณา  ท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของวัยรุน่ 
-  โทรทัศน์              -  วิทย ุ
-  ส่ือส่ิงพิมพ์           -  อินเทอร์เน็ต    

ม.4–ม.6 1. อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและ
ด ารงประสิทธิภาพการท างาน ของ
ระบบอวัยวะต่าง ๆ   

  กระบวนการสร้างเสริมและด ารง
ประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะ 
ต่าง ๆ  
-  การท างานของระบบอวัยวะต่างๆ   
-  การสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพของ
อวัยวะต่างๆ  (อาหาร  การออกก าลังกาย  
นันทนาการ  การตรวจสุขภาพ ฯลฯ) 

 2. วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว 

  การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว 

 
สาระที่  2     ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. 1 1.อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการ

เปล่ียนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์  
และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม 

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

 2.แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อปูองกัน
ตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

  ทักษะปฏิเสธเพื่อปูองกันการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ 

ม. 2 1. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ เจต   ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
คติในเรื่องเพศ -  ครอบครัว              -  วัฒนธรรม 

- เพื่อน                      -  ส่ือ 
 2. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิด

จากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
  ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

 3. อธิบายวิธีปูองกันตนเองและ
หลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  เอดส์  และการตั้งครรภ์
โดยไม่พึงประสงค์ 

    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
    โรคเอดส์ 
    การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 

 4. อธิบายความส าคัญของความเสมอ
ภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่าง
เหมาะสม 

    ความส าคัญของความเสมอภาคทางเพศ 
    การวางตัวต่อเพศตรงข้าม 
    ปัญหาทางเพศ 
    แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศ 

ม.3 1. อธิบายอนามัยแม่และเด็ก       การ
วางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติ
ตนท่ีเหมาะสม 

  องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ ์
-  อนามัยแม่และเด็ก 
-  การวางแผนครอบครัว 

 2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
ต้ังครรภ์ 

  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 
-  แอลกอฮอล์ 
-  สารเสพติด 
-  บุหรี่ 
-  สภาพแวดล้อม 
-  การติดเช้ือ 
-  โรคท่ีเกิดจากภาวะการตั้งครรภ์ 

 3. วิเคราะห์สาเหตุ  และเสนอแนวทาง
ปูองกัน แก้ไขความขัดแย้งใน
ครอบครัว 

    สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว 
    แนวทางปูองกัน  แก้ไขความขัดแย้งใน
ครอบครัว 

ม.4–ม.6 1. วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว  
เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต 

  อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน สังคม และ
วัฒนธรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมทางเพศ และการ
ด าเนินชีวิต 

2. วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศ  ตาม
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม อื่น ๆ 

    ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย 
และวัฒนธรรมอื่น ๆ  
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 3. เลือกใช้ทักษะท่ีเหมาะสมในการ
ปูองกัน  ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหา
เรื่องเพศและครอบครัว 

  แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่าง ๆ  ในการ
ปูองกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศ  
และครอบครัว 
-  ทักษะการส่ือสารและสร้างสัมพันธภาพ 
-  ทักษะการต่อรอง 
-  ทักษะการปฏิเสธ 
-  ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
-  ทักษะการตัดสินใจ  และแก้ไขปัญหาฯลฯ 

 4. วิเคราะห์สาเหตุและผลของความ
ขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียน  
หรือเยาวชนในชุมชน  และเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหา 

  ความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียน
หรือเยาวชนในชุมชน  
-  สาเหตุของความขัดแย้ง 
-  ผลกระทบท่ีเกิดจากความขัดแย้งระหว่าง
นักเรียน หรือเยาวชนในชุมชน 
-  แนวทางในการแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดจากความ
ขัดแย้งของนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน 

 
สาระที่ 3     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ 3.1   เข้าใจ  มีทักษะในการเคล่ือนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 1 1. เพิ่มพูนความสามารถของตน  ตาม
หลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไก
และทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่การพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬา 

    หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการ
เคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานท่ี
น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 

 2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภท
บุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตาม
ชนิดกีฬา  อย่างละ 1 ชนิด 

    การเล่นกีฬาไทย  และกีฬาสากลท่ีเลือก เช่น  
กรีฑาประเภทลู่และลาน  บาสเกตบอล  กระบี่    
เทเบิลเทนนิส  เทนนิส  ว่ายน้ า   

 3. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 
1 กิจกรรมและน าหลักความรู้ท่ีได้ไป
เช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น 

    การน าความรู้และหลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใช้เช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น 

ม. 2 1. น าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะ
กลไกและทักษะการเคล่ือนไหวในการ

  การน าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไก
และทักษะการเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาจาก
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย
มาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของ
ตนเอง 

แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายมาสรุปเป็นวิธีท่ี
เหมาะสมในบริบทของตนเองในการเล่นกีฬา 

 2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล            
ท้ังประเภทบุคคลและทีมได้อย่างละ          
1 ชนิด   
 

    การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลตามชนิดกีฬาท่ี
เลือก เช่น กรีฑาประเภทลู่และลาน  บาสเกตบอล  
กระบี่  เทนนิส  ตระกร้อลอดบ่วง  ฟุตซอล       
ว่ายน้ า    เทควันโด 

 3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการ
เล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

    ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ี
ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 

 4. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 
1 กิจกรรม และน าความรู้และหลักการ
ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
เป็นระบบ 

    การน าประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม
นันทนาการไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ม. 3 1.   เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล            
ได้อย่างละ 1 ชนิดโดยใช้เทคนิค           
ท่ีเหมาะสมกับตนเองและทีม 

    เทคนิคและวิธีการเล่น  กีฬาไทยและกีฬา
สากลท่ีเลือก  เช่น กรีฑาประเภทลู่และลาน  
วอลเลย์บอล  บาสเกตบอล  ดาบสองมือ  เทนนิส  
ตะกร้อข้ามตาข่าย  ฟุตบอล 

 2.   น าหลักการ  ความรู้และทักษะ ใน
การเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การ
เล่นกม  และการเล่นกีฬาไปใช้         
สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง      
เป็นระบบ 

   การน าหลักการ  ความรู้ ทักษะในการ
เคล่ือนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  การ
เล่นกีฬาไปใช้เป็นระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

 3.   ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 
1 กิจกรรมและน าหลักความรู้วิธีการไป
ขยายผลการเรียนรู้ให้กับผู้อื่น 

    การจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้อื่น 

ม.4–ม.6 1. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
การเคล่ือนไหวรูปแบบต่างๆ  ในการ
เล่นกีฬา   
 

    ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว
รูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา 
   การวิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
เคล่ือนไหวรูปแบบต่างๆ  ในการเล่นกีฬา   

 2. ใช้ความสามารถของตน                 การใช้ความสามารถของตนในการเล่นกีฬา  
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม  ค านึงถึงผล          
ท่ีเกิดต่อผู้อื่นและสังคม 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม  โดยค านึงถึง ผลท่ีเกิด
ต่อผู้อื่นและสังคม 

 3. เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภท
บุคคล / คู่  กีฬาประเภททีมได้อย่าง
น้อย 1 ชนิด   
 

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

 4.  แสดงการเคล่ือนไหวได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

    การเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรม
เข้าจังหวะ  เชียร์ลีดเดอร์ 

 5.  เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอก
โรงเรียน และน าหลักการแนวคิด     
ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนและสังคม 

    การน าหลักการและแนวคิดของกิจกรรม
นันทนาการไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพชีวิต
ของตนและสังคม 

 
สาระที่ 3     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ 3.2   รักการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   
มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และช่ืนชม  ใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. 1 1. อธิบายความส าคัญของการออก

ก าลังกายและเล่นกีฬา   จนเป็นวิถี
ชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
 
2. ออกก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่น
กีฬาตามความถนัด  ความสนใจอย่าง
เต็มความสามารถ  พร้อมท้ังมีการ
ประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น 

    ความส าคัญของการออกก าลังกายและเล่น
กีฬา  จนเป็นวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
    การออกก าลังกาย เช่น กายบริหาร 
แบบต่างๆ  เต้นแอโรบิก  โยคะ  ร ามวยจีน   
    การเล่นกีฬาไทย  และกีฬาสากล   
ท้ังประเภทบุคคลและทีม 
    การประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและ
ผู้อื่น 

3. ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และข้อตกลง
ตามชนิดกีฬาท่ีเลือกเล่น 

    กฎ  กติกา การเล่นเกมและการแข่งขัน
กีฬาท่ีเลือกเล่น 

4. วางแผนการรุกและการปูองกันใน
การเล่นกีฬาท่ีเลือกและน าไปใช้ในการ
เล่นอย่างเป็นระบบ 

    รูปแบบ  วิธีการรุกและปูองกันในการเล่น
กีฬาท่ีเลือก 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5. ร่วมมือในการเล่นกีฬา  และการ

ท างานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน 
    การเล่น การแข่งขันกีฬา และการท างาน
เป็นทีม 

 6. วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬา
ของตนเองกับผู้อื่น 

   การยอมรับความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา 
 

ม. 2 1. อธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลงทาง
กาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม        และ
สติปัญญา  ท่ีเกิดจากการ              
ออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ า
จนเป็นวิถีชีวิต 

    สาเหตุการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย  
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากการ
ออกก าลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ          
จนเป็นวิถีชีวิต 
    การสร้างวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี  โดยการ
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ า 

 2. เลือกเข้าร่วมกิจกรรม                    
การออกก าลังกาย  เล่นกีฬาตาม           
ความถนัดและความสนใจพร้อมท้ัง
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง 

    การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาไทย  
กีฬาสากลท้ังประเภทบุคคลและประเภททีม 
    การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการรว่มกิจกรรม
การออกก าลังกายและเล่นกีฬา 

3. มีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และ
ข้อตกลงในการเล่นกีฬาท่ีเลือก 

    วินัยในการฝึก  และการเล่นกีฬา  ตามกฎ  
กติกาและข้อตกลง 
 

 4. วางแผนการรุกและการปูองกันใน
การเล่นกีฬาท่ีเลือกและน าไปใช้ ใน
การเล่นอย่างเหมาะสมกับทีม 

    รูปแบบ  กลวิธีการรุก  การปูองกันในการ
เล่นกีฬาเป็นทีม 
   ประโยชน์ของการเล่นและการท างาน         
เป็นทีม 
   หลักการให้ความร่วมมือในการเล่น          
การแข่งขันกีฬาและการท างานเป็นทีม 

 5. น าผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามา
สรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเองด้วย
ความมุ่งมั่น 
  

    การพัฒนาวิธีเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกับ
ตนเอง 
-  การเลือกวิธีเล่น 
-  การแก้ไขข้อบกพร่อง 
-  การเพิ่มทักษะ 
    การสร้างแรงจูงใจและการสร้างความ
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
มุ่งมั่นในการเล่นและแข่งขันกีฬา 

ม. 3 1.มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วย
ความมีน้ าใจนักกีฬา 

    มารยาทในการเล่นและการดูกีฬาด้วย
ความมีน้ าใจนักกีฬา 

 2. ออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่าง
สม่ าเสมอและน าแนวคิดหลักการจาก
การเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

   การออก าลังกายและการเล่นกีฬาประเภท
บุคคล และประเภททีม 
    การน าประสบการณ์  แนวคิดจากการ   
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 3. ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และ
ข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาท่ี
เลือกและน าแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของตนในสังคม 

    กฎ  กติกาและข้อตกลงในการเล่นกีฬาท่ี
เลือกเล่น 
    การประยุกต์ประสบการณ์การปฏิบัติตาม
กฎ  กติกา  ข้อตกลงในการเล่นกีฬาไปใช้พัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนในสังคม 

 4. จ าแนกกลวิธีการรุก การปูองกัน  
และใช้ในการเล่นกีฬาท่ีเลือกและ
ตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไป
ใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 

    วิธีการประยุกต์ใช้กลวิธีการรุกและการ
ปูองกันในการเล่นกีฬาได้ตามสถานการณ์ของ
การเล่น 

 5. เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของ
ตนเองท่ีเกิดจากการออกก าลังกาย 
และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 

  การพัฒนาสุขภาพตนเองท่ีเกิดจากการออก
ก าลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจ า 

ม. 4–ม.6   1. ออกก าลังกายและเล่นกีฬา                
ท่ีเหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
และใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม  ลดความเป็นตัวตน  
ค านึงถึงผลท่ีเกิดต่อสังคม 

    การออกก าลังกายด้วยวิธีที่ชอบ   เช่น   
ฝึกกายบริหารแบบต่างๆ  ขี่จักรยาน   
การออกก าลังกายจากการท างาน 
ในชีวิตประจ าวัน  การร ากระบอง  ร ามวยจีน 
 การเล่นกีฬาประเภทบุคคล  และประเภททีม 
 การใช้ความสามารถของตนในการเพิ่ม
ศักยภาพของทีมในการเล่นกีฬาและการเล่นโดย
ค านึงถึงประโยชน์ต่อสังคม 
 การวางแผนก าหนดกิจกรรมการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 

 2. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ  กฎ      สิทธิ  กฎ กติกาการเล่นกีฬา 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
กติกา  กลวิธีต่างๆ  ในระหว่างการเล่น  
การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและน าไปสรุป
เป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างต่อเนื่อง 

    กลวิธี  หลักการรุก การปูองกันอย่าง
สร้างสรรค์ในการเล่นและแข่งขันกีฬา 
    การน าประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

 3. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู 
การเล่นและการแข่งขันกีฬา  ด้วย
ความมีน้ าใจนักกีฬา  และน าไปใช้
ปฏิบัติทุกโอกาส จนเป็นบุคลิกภาพท่ีดี 

    การปฏิบัติตนในเรื่องมารยาทในการดู 
การเล่น  การแข่งขัน  ความมีน้ าใจนักกีฬา  
    บุคลิกภาพท่ีดี 

 4. ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา
อย่างมีความสุข ช่ืนชมในคุณค่าและ
ความงามของการกีฬา 

   ความสุขท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
ทางกาย และเล่นกีฬา 
    คุณค่าและความงามของการกีฬา 

 
สาระที่ 4    การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1    เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การปูองกันโรค และการ

สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. 1 1. เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย   หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย 

 2. วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการภาวะ
โภชนาการท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

  ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการ 
-  ภาวะการขาดสารอาหาร 
-  ภาวะโภชนาการเกิน 

 3. ควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

  เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย 
  วิธีการควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

 4. การสร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบ 

  วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  วิธีสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ    
ทางกายตามผลการทดสอบ 

ม. 2 1. เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมี
เหตุผล 

  การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ 

2. วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีท่ี
มีต่อสุขภาพ 

  ผลกระทบของเทคโนโลยี ท่ีมีต่อสุขภาพ 

 3. วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้า   ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อ
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ สุขภาพ 

 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะ
สมดุลระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

  ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

 5. อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้
มีปัญหาสุขภาพจิต 

  ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

6. เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการ
กับอารมณ์และความเครียด 

  วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 

 7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย 
  การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

ม. 3 1. ก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสม
กับวัยต่าง ๆ โดยค านึงถึงความ
ประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ 

  การก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย         
ต่าง ๆ   
    วัยทารก  วัยเด็ก (วัยก่อนเรียน วัยเรียน)  
วัยรุ่น  วัยผู้ใหญ่  วัยสูงอายุ  โดยค านึงถึงความ
ประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ 

2. เสนอแนวทางปูองกันโรคท่ีเป็น
สาเหตุส าคัญของการเจ็บปุวยและการ
ตายของคนไทย 

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

3. รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทาง 
แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

    ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
    แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

 4. วางแผนและจัดเวลาในการออก    การวางแผนและจัดเวลาในการ                    
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ก าลังกาย  การพักผ่อนและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย 

ออกก าลังกาย  การพักผ่อน และการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย 

 5. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และ
พัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  การทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบต่าง ๆ 
และการพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

ม.4– ม.6 1.วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบ
ของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
และการปูองกันโรคในชุมชน 

  บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคล           
ท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค
ในชุมชน 

 2. วิเคราะห์ อิทธิพลของส่ือโฆษณา
เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค 

   อิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 
   แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและ
ปลอดภัย 

 3. ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค     สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

 4. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนว
ทางการปูองกันการเจ็บปุวยและการ
ตายของคนไทย 

    สาเหตุของการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย 
เช่น โรคจากการประกอบอาชีพ  โรคทาง
พันธุกรรม  
    แนวทางการปูองกันการเจ็บปุวย 

5. วางแผนและปฏิบัติตามแผน        
การพัฒนาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 

  การวางแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเอง  
ครอบครัว 

 6. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพของบุคคลในชุมชน 

  การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพของบุคคลในชุมชน 

 7. วางแผนและปฏิบัติตามแผน        
การพัฒนาสมรรถภาพกายและ
สมรรถภาพกลไก 

    การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพกลไก 

 
สาระที่ 5    ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1   ปูองกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ  การใช้ยา  สารเสพติด  

และความรุนแรง 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. 1 1. แสดงวิธีปฐมพยาบาลและ

เคล่ือนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย 
  การปฐมพยาบาลและเคล่ือนย้ายผู้ปุวยอย่าง
ปลอดภัย 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  เป็นลม                -  บาดแผล 
-  ไฟไหม้               -  กระดูกหัก 
-  น้ าร้อนลวก  ฯลฯ 

 2. อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสาร
เสพติดและการปูองกันการติดสารเสพ
ติด 

    ลักษณะของผู้ติดสารเสพติด 
    อาการของผู้ติดสารเสพติด 
    การปูองกันการติดสารเสพติด 

 3.อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สาร
เสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ 

  ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการ
เกิดโรค  และอุบัติเหตุ 

 4. แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด  ละ  
เลิกสารเสพติด     โดยใช้ทักษะต่าง ๆ  

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

ม. 2 1. ระบุวิธีการ  ปัจจัยและแหล่งท่ี
ช่วยเหลือ  ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด 

  วิธีการ ปัจจัยและแหล่งท่ีช่วยเหลือ   ฟื้นฟู 
ผู้ติดสารเสพติด 

 2. อธิบายวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรม
เส่ียงและสถานการณ์เส่ียง 

  การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและ 
สถานการณ์เส่ียง 
-  การมั่วสุม       
-  การทะเลาะวิวาท 
-  การเข้าไปในแหล่งอบายมุข 
-  การแข่งจักรยานยนต์บนท้องถนน ฯลฯ 

 3. ใช้ทักษะชีวิตในการปูองกันตนเอง
และหลีกเล่ียงสถานการณ์คับขันท่ีอาจ
น าไปสู่อันตราย 

  ทักษะชีวิตในการปูองกันตนเอง (ทักษะ
ปฏิเสธ  ทักษะการต่อรอง  ฯลฯ)  และ
หลีกเล่ียงสถานการณ์คับขันที่อาจน าไปสู่
อันตราย 

ม. 3 1. วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง และพฤติกรรม
เส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพและแนวทาง
ปูองกัน 

    ปัจจัยเส่ียง  และพฤติกรรมเส่ียงต่อ
สุขภาพ 
    แนวทางการปูองกันความเส่ียงต่อสุขภาพ 

 2. หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงและ
ชักชวนเพื่อนให้หลีกเล่ียงการใช้ความ

    ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความ
รุนแรง 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
รุนแรงในการแก้ปญัหา     วิธีหลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรง 

 3. วิเคราะห์อิทธิพลของส่ือต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 

    อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพและ
ความรุนแรง (คลิปวิดีโอ  การทะเลาะวิวาท  
อินเทอร์เน็ต  เกม ฯลฯ) 

 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่ม
เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ
และการเกิดอุบัติเหตุ 

    ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 

 5. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูก
วิธี 

   วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ 

ม.4–ม.6 1. มีส่วนร่วมในการปูองกันความเส่ียง
ต่อการใช้ยา  การใช้สารเสพติด  และ
ความรุนแรง  เพื่อสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว  และสังคม 

    การจัดกิจกรรมปูองกันความเส่ียงต่อการ
ใช้ยา  สารเสพติด  และความรุนแรง 

2. วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ครอบครอง  การใช้และการจ าหน่าย
สารเสพติด 

    การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ครอบครอง  การใช้และการจ าหน่ายสารเสพติด  
(ตนเอง  ครอบครัว  เศรษฐกิจ  สังคม) 
    โทษทางกฎหมายท่ีเกิดจากการครอบครอง  
การใช้และการจ าหน่ายสารเสพติด 

3. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพ  
หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอ
แนวทางปูองกัน 

    ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพของคนไทยและ
เสนอแนวทางปูองกัน 

4. วางแผน  ก าหนดแนวทางลด
อุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัย
ในชุมชน 

  การวางแผน  ก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ 
และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

5. มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน 

  กิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัย        
ในชุมชน 

 6. ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพและ
ความรุนแรง   

  ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์
ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพ 

 7. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูก
วิธี 

 วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธ ี
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 240 (6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
-ประวัติศาสตร์ 
-ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
-หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 
 

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120  
(3 นก.) 

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 
(3 นก.) 

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 
(3 นก.) 

320 (8นก.) 
 

80 (2 นก.) 
 

240 
(6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพ 40 ( 1นก.) 40 ( 1นก.) 40 ( 1นก.) 120 (3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 ช่ัวโมง 

(22 นก.) 
880 ช่ัวโมง 
(22 นก.) 

880 ช่ัวโมง 
(22 นก.) 

1,640 ช่ัวโมง 
(41 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 180 
2. กิจกรรมนักเรียน  
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาดผู้
บ าเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหาร 

40 40 40 - 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 

    2.2 กิจกรรมชุมนุม 25 25 25 120 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

15 15 15 60 

รวมเวลาเรียนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

120 120 120 360 

รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและ
จุดเน้น 

  

หน้าท่ีพลเมือง (เพิ่มเติม) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 ( 2นก.) 
รายวิชาท่ีสถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อม
และจุดเน้น 8 กลุ่มสาระฯ 

ห้องเรียน
พิเศษ 

520(14นก.) 

ห้องเรียน
พิเศษ 

440(12นก.) 

ห้องเรียน
พิเศษ 

440(12นก.) 

2,920(73 นก.)(ห้องเรียนพิเศษ) 
2,400(62 นก.)(วิทย-์คณิต)  
1,880(47 นก.) (ภาษ-สังคม) 

280(7 นก.) 200 (5 นก) 200 (5 นก) 
1,960(49นก.)(การงาน-เทคโน) 

1,960(49นก.) (สหศิลป์) 
การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (IS 1)  
( Research and 
Knowledge Formation )   

- 40(1 นก.) - 40(1 นก.) 

การส่ือสารและการน าเสนอ 
(IS 2) ( Communication  
and Presentation ) 

- 40(1 นก.) - 40(1 นก.) 

การน าองค์ความรู้ไปใช้
บริการสังคม (IS 3) 

- - 20 20 

กิจกรรมโฮมรูม 40 40 40 120 
กิจกรรมรวมระดับ 40 40 40 - 
กิจกรรมสวดมนต์ 40 40 40 - 
กิจกรรมสอนซ่อมเสริม - - 60 80 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
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สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 

รวมเวลาเรียน รายวิชา/
กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อม
และจุดเน้น 

ห้องเรียน
พิเศษ 
680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
680 

3,300 (ห้องเรียนพิเศษ) 
2,780 (วิทย-์คณิต)  
2,260 (ภาษ-สังคม) 

440 440 440 
2,340 (การงาน-เทคโน) 

2,340 (สหศิลป์) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 

ห้องเรียน
พิเศษ 
1,680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
1,680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
1,680 

5,300 (ห้องเรียนพิเศษ) 
4,780 (วิทย์-คณิต)  
4,260 (ภาษ-สังคม) 

1,440 1,440 1,440 
4,340 (การงาน-เทคโน) 

4,340 (สหศิลป์) 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

รายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) 

รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
        พ21101       วิชาสุขศึกษา 1              20 ช่ัวโมง      1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
    พ21102       วิชาสุขศึกษา 2              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
 พ21103       วิชาพลศึกษา 1              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
 พ21104       วิชาพลศึกษา 2              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 พ22101       วิชาสุขศึกษา 3              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
    พ22102       วิชาสุขศึกษา 4              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
 พ22103       วิชาพลศึกษา 3              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
 พ22104       วิชาพลศึกษา 4              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 พ23101       วิชาสุขศึกษา 5              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
    พ23102       วิชาสุขศึกษา 6              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
 พ23103       วิชาพลศึกษา 5              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
 พ23104       วิชาพลศึกษา 6              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
        พ20201       วิชาวอลเลย์บอลชายหาด 1              20 ช่ัวโมง              1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
        พ20202       วิชาแฮนด์บอลชายหาด 1               20 ช่ัวโมง             1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 I20201  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้:IS1   40 ช่ัวโมง      2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I20202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2             40 ช่ัวโมง           2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 -ไม่มี- 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6) 

รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 พ31101       วิชาสุขศึกษา 1                 20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
    พ31102       วิชาสุขศึกษา 2                 20 ช่ัวโมง                    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 พ21101       วิชาสุขศึกษา 3                 20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
    พ21102       วิชาสุขศึกษา 4                 20 ช่ัวโมง                    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 พ21101       วิชาสุขศึกษา 5                 20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
    พ21102       วิชาสุขศึกษา 6                 20 ช่ัวโมง                    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
  
รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 พ31201       พลศึกษา 1                 20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์   
 พ31202       พลศึกษา 2                 20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 พ32203       พลศึกษา 3                 20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์   
 พ32204       พลศึกษา 4                20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์
 I30201  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้:IS1     40 ช่ัวโมง            2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I30202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2               40 ช่ัวโมง         2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 พ33205       พลศึกษา 5                20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
    พ33206       พลศึกษา 6                20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

        พ30201       แฮนด์บอล                                  20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์
 พ30202       ฮนด์บอลชายหาด 2                       20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
        พ30203       นวดแผนไทย                                20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
        พ30204       นวดฝุาเท้า                                   20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ21101 สุขศึกษา 1 
รายวิชาพื้นฐาน                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                              เวลา  20  ชั่วโมง     
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบอวัยวะของร่างกาย ประกอบด้วย ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ   
โดยศึกษาการท างานและวิธีการดูแลรักษาเพื่อการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโต
และพัฒนาของวัยรุน่  วิธีประเมินการเจริญเติบโต  การช่ังน้ าหนักและการวัดส่วนสูง  การเปรียบเทียบ การ
เจริญเติบโตของวัยรุ่นกับเกณฑ์มาตรฐาน  อาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง  
คุณค่าของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพ  โภชนบัญญัติ  ภาวะโภชนาการกับสุขภาพ  โดยศึกษาถึงภาวะ
ทางโภชนาท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ น้ าหนักตัวกับสุขภาพซึ่งประกอบไปด้วยเรื่อง การควบคุมน้ าหนักตัว 
วิธีการดูแลและควบคุมน้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น เพศชาย
และเพศหญิง ความหลากหลายทางเพศ  

รหัสตัวชี้วัด 
     พ 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
     พ 2.1 ม.1/1 
     พ 4.1 ม.1/1  ,ม.1/2 , ม.1/3 
 
รวม   8   ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ21101  สุขศึกษา 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                                       เวลา   20  ชั่วโมง  
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

1 ระบบอวัยวะของ
ร่างกาย 

พ  1.1 ม.1/1 
พ  1.1 ม1/2 
 

- ความส าคัญของระบบประสาท   
และระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ  
การเจริญเติบโต  และพัฒนาการของ
วัยรุ่น 
- วิธีดูแลรักษาระบบประสาท    และ
ระบบต่อมไร้ท่อ ให้ท างานตามปกติ 

 
3 

 
10 

2 เติบโตตามเกณฑ์ พ.  1.1 ม.1/3 
 
พ.  1.1 ม.1/4 
 
 

 -การวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโต   
ตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 
-แนวทางในการพัฒนาตนเองให้
เจริญเติบโตสมวัย 

 
 
 
3 

 
 
 

10 

  3 
 

อาหารและโภชนาการ
ท่ีเหมาะสมกับวัย 

พ  4.1 ม.1/1 
 

- หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับ
วัย 
 

 
3 

 
10 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

 4 ภาวะโภชนาการกับ
สุขภาพ 

พ  4.1 ม.1/2 
 
 
 
 

ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการ 
-  ภาวะการขาดสารอาหาร 
-  ภาวะโภชนาการเกิน 

 
 
 
 
3 

 

 
 
 
 

10 

5 น้ าหนักตัวกับสุขภาพ พ  4.1 ม.1/3 
 
 

- เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของ
เด็กไทย 
-  วิธีการควบคุมน้ าหนักของตนเองให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
 
3 

 
 
 

10 
6 พัฒนาการทางเพศใน

วัยรุ่น 
พ  2.1 ม.1/1 
 

การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ 
-  ลักษณะการเปล่ียนแปลงทาง
ร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  และ
พัฒนาการทางเพศ 
-  การยอมรับและการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ 
อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ 
-  การเบ่ียงเบนทางเพศ 

 
 
 
3 

 
 
 

10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ21102 สุขศึกษา 2 
รายวิชาพื้นฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                เวลา 20 ชั่วโมง 

            ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการปูองกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ  อันตรายจากสารเสพติด ซึ่ง
ประกอบไปด้วยเรื่อง ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ การมีส่วนร่วมในการ
ปูองกันสารเสพติดในโรงเรียนและทักษะในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด ตลอดจนศึกษาเรื่อง 
หลักท่ัวไปในการปฐมพยาบาล วิธีการปฐมพยาบาลผู้ปุวยอย่างปลอดภัยจากการเป็นลม การปฐมพยาบาล
บาดแผล กระดูกหัก ข้อเคล่ือน และการเคล่ือนย้ายผู้ปุวยอย่างปลอดภัย  รวมท้ังทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
มีกระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะการดูแลสุขภาพ  การแสวงหาความรู้  การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  
เห็นความส าคัญและตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง ให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย  เลือก
บริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการตามวัย  ยอมรับในการเปล่ียนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และอยู่ร่วมกับบุคคลทุก
เพศได้อย่างมีความสุขและราบรื่น  ปฏิเสธสารเสพติดและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย 
จากภัยอันตรายต่าง ๆ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 พ 2.1 ม.1/2 
 พ 4.1 ม.1/4 
 พ 5.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
 
รวม  6 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ21102 สุขศึกษา 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                                           เวลา   20  ชั่วโมง  
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

7 ทักษะการปูองกัน
ตนเองจากการล่วง
ละเมิดทางเพศ 

พ  2.1 ม.1/2    - ทักษะปฏิเสธเพื่อปูองกันการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ 

 
3 

 
10 

8 อันตรายจากสารเสพ
ติด 

พ 5.1 ม.1/2      
พ 5.1 ม.1/3     

-    ลักษณะของผู้ติดสารเสพติด 
-    อาการของผู้ติดสารเสพติด 
-    การปูองกันการติดสารเสพติด 
-   ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพ
ติดกับการเกิดโรค  และอุบัติเหตุ 

 
       
 
      3 

 
 
 

10 

  9 ชักชวนท าดี หลีกหนี
สารเสพติด 

พ 5.1 ม.1/4   
          

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

    
      3 

 
  10 

สอบกลางภาค  20 
 10 การปฐมพยาบาล พ 5.1 ม.1/1      

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

 
3 

 
 
 
   

 
   10 
 



 
  

  

31 

หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

11 เคล่ือนย้ายปลอดภัย พ 5.1 ม.1/1   - การปฐมพยาบาลและเคล่ือนย้าย
ผู้ปุวยอย่างปลอดภัย 
-  เป็นลม                -  บาดแผล 
-  ไฟไหม้               -  กระดูกหัก 
-  น้ าร้อนลวก  ฯลฯ 

 
 

3 

 
 

10 

12 ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

พ 4.1 ม.1/4    -  วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-  วิธีสร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบ 

 
3 

 
10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ21103  พลศึกษา 1(ยืดหยุ่น) 
    รายวิชาพื้นฐาน                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
    ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1                                          เวลา 20 ชั่วโมง  

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประโยชน์และคุณค่า กีฬายืดหยุ่น 
และตะกร้อไทย มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูท่ีดี หลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ในการ
ออกก าลังกาย และเล่นกีฬายืดหยุ่น และตะกร้อไทย มีทักษะในการม้วย การวิ่ง การกล้ิง การกระโดด การพุ่ง 
การเตะลูกพลิกแพลงแบบต่างๆ ท้ังในขณะเป็นผู้เล่นฝุายรับและฝุายรุก การเ ล่นวงอย่างสนุกสนานและ
ปลอดภัย ปฏิบัติตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนขณะเข้าร่วมกิจกรรมกีฬายืดหยุ่นและตะกร้อ สร้างเสริม
และปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ เห็นคุณค่าการปฏิบัติตามสิทธิ กฎ กติกาการแข่งขัน
ความปลอดภัยและกลวิธีในการเล่นและการแข่งขันยืดหยุ่นและตะกร้อไทย การมีจิตวิญญาณในการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูท่ีดีสร้างเสริมสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย 
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม มีน้ าใจรักกีฬาบนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด  

พ 3.1 ม.1/1, ม.1/2, , ม.1/3 
พ 3.2 ม.1/1, ม1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
พ 4.1 ม.1/4 

 
รวม 10 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
  

  

33 

หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ21103 พลศึกษา 1 (ยืดหยุ่น) 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                             เวลา 20 ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

1. ประวัติกีฬายืดหยุ่น พ3.1 ม.1/1 
พ3.2 ม.1/1 

-หลักการเพิ่มพูน
ความสามารถในการ
เคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไก
และทักษะพื้นฐานท่ี
น าไปสู่การพัฒนาทักษะ
การเล่นกีฬา 
-ความส าคัญของการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา  
จนเป็นวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 

 
 
 
5 

 
 
 

      20 

2. กฎ  กติกาการเล่น พ3.1 ม.1/2 
พ3/2 ม.1/2 
พ.3.2 ม.1/3 

- การเล่นกีฬาไทย  และ
กีฬาสากลท่ีเลือก เช่น  
กรีฑาประเภทลู่และลาน  
บาสเกตบอล  กระบี่    เท
เบิลเทนนิส  เทนนิส  ว่าย
น้ า กฎ  กติกา การเล่น
เกมและการแข่งขันกีฬาท่ี
เลือกเล่น 

4 10 

3. รูปแบบ วิธีการรุกและ
การปูองกันในการเล่น 

พ3.2 ม.1/4 
พ3.2 ม.1/5 
พ3.2 ม.1/6 

รูปแบบ  วิธีการรุกและ
ปูองกันในการเล่นกีฬาท่ี
เลือก 
การเล่น การแข่งขันกีฬา 
และการท างานเป็นทีม 
การยอมรับความสามารถ
และความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในการเล่นกีฬา 

5 10 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

4. การเล่น  การแข่งขัน
และการท างานเป็นทีม 

พ3.1 ม.1/3 
พ3.2 ม.1/5 

การน าความรู้และ
หลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใช้เช่ือมโยง
สัมพันธ์กับวิชาอื่น 
การเล่นกีฬายืดหยุ่น     
การแข่งขันและการท างาน
เป็นทีม 

4 20 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ21104  พลศึกษา 2 ( เทเบิลเทนนิส) 
รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1                                                  เวลา 20 ชั่วโมง  

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นมา ประโยชน์และคุณค่าของการออกก าลังกาย 

การเล่นกรีฑา กีฬาเทเบิลเทนนิส มารยาทของการเป็นผู้เล่น และผู้ดูท่ีดี น าหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

เคล่ือนไหวไปใช้ในการออกก าลังกาย และการเล่นกรีฑา กีฬาแบดมินตัน มีทักษะในการเตรียมพร้อม การ

กระโดดสูงการวิ่งข้ามรั้ว การพุ่งแหลน การวิ่งระยะกลาง การตีลูกแบดมินตัน หน้ามือ และหลังมือ เล่น

ประเภทเด่ียวและคู่ การวางแผนการเล่น ท้ังในขณะเป็นผู้เล่นฝุายรับและฝุายรุกอย่างสนุกสนานและปลอดภัย 

เห็นคุณค่าการปฏิบัติตามสิทธิกฎ กติกาการแข่งขันความปลอดภัยและกลวิธีในการเล่นและการแข่งขันกรีฑา

และกีฬาเทเบิลเทนนิส การปฏิบัติตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองขณะเข้าร่วมกิจกรรมกรีฑากีฬาเทเบิล

เทนอย่างมีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการเป็นผู้

เล่นและผู้ดูท่ีดี และมีทักษะการ สร้างเสริมสุขภาพสมรรถ ภาพทางกาย น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้

อย่างเหมาะสมบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/4 
พ 3.2 ม. 2/1 , ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
พ 4.1 ม.2/7 

 
รวม 9 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ21104 พลศึกษา 2  (เทเบิลเทนนิส) 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                            เวลา 20 ชั่วโมง  
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

1. ประวัติกีฬาเทเบิลเทนนิส พ3.1 ม.1/1 
พ3.2 ม.1/1 

-หลักการเพิ่มพูน
ความสามารถในการ
เคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไก
และทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่
การพัฒนาทักษะการเล่น
กีฬา 
-ความส าคัญของการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา  จน
เป็นวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
 
 

5 15 

2. กฎ  กติกาการเล่น พ3.1 ม.1/2 
พ3.2 ม.1/3 

- การเล่นกีฬาไทย  และ
กีฬาสากลท่ีเลือก เช่น  
กรีฑาประเภทลู่และลาน  
บาสเกตบอล  กระบี่    เท
เบิลเทนนิส  เทนนิส  ว่าย
น้ า      
กฎ  กติกา การเล่นเกมและ
การแข่งขันกีฬาท่ีเลือกเล่น 
 
 

4 15 

สอบกลางภาค  20 
3. รูปแบบ วิธีการรุกและการ

ปูองกันในการเล่น 
พ3.2 ม.1/4 รูปแบบ  วิธีการรุกและ

ปูองกันในการเล่นกีฬาท่ี
เลือก 

4 15 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

4. การเล่น  การแข่งขันและ
การท างานเป็นทีม 

พ3.1 ม.1/3 
พ3.2 ม.1/5 

การน าความรู้และหลักการ
ของกิจกรรมนันทนาการไป
ใช้เช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชา
อื่น 
การเล่นกีฬายืดหยุ่น     
การแข่งขันและการท างาน
เป็นทีม 

 
 
 
5 

 
 
 

    15 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ32101  สุขศึกษา 3 
รายวิชาพื้นฐาน                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2                                          เวลา  20  ชั่วโมง 

 ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น  อันประกอบไปด้วยเรื่อง การเปล่ียนแปลง
ด้านร่างกาย  จิตใจและอารมณ์  สติปัญญา และสังคมของวัยรุ่น ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการในวัยรุน่  ศึกษาเกี่ยวกับเจตคติในเรื่องเพศ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  และความหลากหลาย    
ทางเพศ การวางตัวต่อผู้อื่น และศึกษาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ได้แก่ ปัญหาและผลกระทบของ 
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์  การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและเรียนรู้เรื่อง การ
บริการทางสุขภาพ  การใช้เทคโนโลยีท่ีมีต่อสุขภาพ ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ     
ในปัจจุบัน  

มาตรฐานตัวชี้วัด 
พ1.1 ม.2/1 , ม.2/2,  
พ2.1 ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3 , ม2/4 
พ4.1 ม.2/1, ม.2/2 ,ม2/3 

รวม 9 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ22101 สุขศึกษา 3   
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                               เวลา 1 ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

1 วัยรุ่น วัยวุ่น พ1.1 ม.2/1 -การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 
จิตใจ  อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาในวัยรุ่น 

 
2 

 
5 

2 การเจริญเติบโต
และพัฒนาการใน

วัยรุ่น 

พ1.1 ม.2/2 -  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม  
และสติปัญญา 
- พันธุกรรม 
-  สิ่งแวดล้อม 
-  การอบรมเลี้ยงดู 

2 5 

3 เจตคติในเร่ืองเพศ พ2.1 ม.2/1 -ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติใน
เร่ืองเพศ 
-  ครอบครัว          -  วัฒนธรรม 
- เพื่อน                      -  สื่อ 

 
2 

 
10 

4 ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

พ2.1 ม.2/4 -ความส าคัญของความเสมอภาค
ทางเพศ 
- การวางตัวต่อเพศตรงข้าม 
- ปัญหาทางเพศ 
- แนวทางการแก้ไขปัญหาทาง
เพศ 

 
 
3 

 
 

10 

สอบกลางภาค  20 
5 เพศสัมพันธใ์นวัย

เรียน 
พ2.1 ม.2/2 

,ม2/3 
-ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจาก

การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
     - โรคเอดส์ 
     - การต้ังครรภ์โดยไม่พึง
ประสงค์ 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

20 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

 
6 การบริการทาง

สุขภาพ 
พ4.1 ม.2/1 -การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ  

 
3 

 
 
5 

7 สุขภาพกับการใช้
เทคโนโลยี
ประจ าวัน 

พ4.1 ม.2/2 
,ม2/3 

-ผลกระทบของเทคโนโลยี ที่มีต่อ
สุขภาพ 
-ความเจริญก้าวหน้าทางการ
แพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ 

 
 
3 

 
 
5 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ22102 สุขศึกษา 4 
        รายวิชา พื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                    เวลา  20  ชั่วโมง  

          ความสมดุลของสุขภาพกายและสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น อารมณ์และความเครียด 
รวมท้ังศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของสารเสพติด  การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด และ
แหล่งท่ีช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเส่ียง ผลกระทบจากพฤติกรรมเส่ียง และ
วิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์เส่ียงในวัยรุ่น  อีกท้ังศึกษาเรื่องทักษะชีวิต และทักษะ 
การปูองกันตนเองจากสถานการณ์คับขันท่ีน าไปสู่อันตรายต่าง ๆ รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางใน 
การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย วิธีการทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
 กระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะการดูแลสุขภาพ การแสวงหาความรู้  การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่
ดี  เห็นความส าคัญและตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  ตามวัย มี
ทัศนคติท่ีดีในเรื่องเพศและมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม สามารถวางตัวต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและอยู่
ร่วมกันอย่างราบรืน่ มีทักษะชีวิตเพื่อหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพและชีวิตท่ีเป็นสุข 

รหัสตัวชี้วัด 
พ 4.1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4,  ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 
พ. 5.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3 

รวม    9   ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ22102 สุขศึกษา 4 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                    เวลา 20 ชั่วโมง  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

8 
สมดุลกายจิต ชีวิตมี

สุข 
พ 4.1 ม.2/4 

-ความสมดุลของสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

3 10 

9 จิตดี ชีวีเป็นสุข 
พ 4.1 ม.2/5,

ม.2/6 

- ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 
- วิธีปฏิบัติตนเพือ่จัดการกับอารมณ์
และความเครียด 

3 5 

10 
อย่าริ อย่าลอง อย่า

เสพ 
พ 5.1 ม.2/1 

-   วิธีการ ปัจจัยและแหล่งที่
ช่วยเหลือ   ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด 

3 15 

สอบกลางภาค  20 

11 ลดความเสี่ยง พ 5.1 ม.2/2 

 การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและ 
สถานการณ์เสี่ยง 
-  การม่ัวสุม       
-  การทะเลาะวิวาท 
-  การเข้าไปในแหล่งอบายมุข 
-  การแข่งจักรยานยนต์บนท้องถนน 
ฯลฯ 

3 10 

12 ทักษะชีวิต พ 5.1 ม.2/3 

-ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง 
(ทักษะปฏิเสธ  ทักษะการต่อรอง  
ฯลฯ)  และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับ
ขันที่อาจน าไปสูอ่ันตราย 

3 5 

13 
แนวทางในการ

พัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย 

พ 4.1 ม.2/7 
- เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย 
    - การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

3 15 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ22103 พลศึกษา 3 
รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                  เวลา 20 ชั่วโมง 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกีฬากระบี่กระบอง ระเบียบประเพณี มารยาท และความ ปลอดภัยใน
การเล่นกระบี่ การดูแลรักษาและเสริมสร้างสมรรถภาพในการร่วมเล่นกีฬากระบี่ วิธีการเล่น และทักษะการร า
กระบี่ ทักษะการต่อสู้และการแข่งขันกีฬา  โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา ความสามารถในการคิด การ
แก้ปัญหา การส่ือสาร การใช้ ทักษะชีวิตในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง 
รวมท้ังออกก าลังกาย ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นกีฬากระบี่ตามค า แนะน า เพื่อให้รักการเรียนรู้
วิชาพลศึกษา เห็นความส าคัญของการมีสุขภาพและสมรรถภาพทาง กายท่ีดี   ใฝุเรียนรู้ มีวินัย มีน้ าใจนักกีฬา 
และมีจิตสาธารณะ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/4 
พ 3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
พ 4.1 ม2/7 

รวม 9 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ21103 พลศึกษา3 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                       เวลา 20 ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

1 
ประวัติความเป็นมา

ของกระบี ่
พ3.1 ม.2/1, 

ม2/2 

-  การน าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
ทักษะกลไกและทักษะการ
เคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาจาก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายมาสรุป
เป็นวิธีท่ีเหมาะสมในบริบทของ
ตนเองในการเล่นกีฬา 
-การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลตาม
ชนิดกีฬาท่ีเลือก เช่น กรีฑา
ประเภทลู่และลาน  บาสเกตบอล  
กระบี่  เทนนิส  ตระกร้อลอดบ่วง  
ฟุตซอล       ว่ายน้ า    เทควันโด 
 
 

1 5 

2 
คุณค่าและประโยชน์
ของการเล่นกระบี ่

พ3.1 ม.2/1, 
ม2/2, ม.2/3 

การน าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
ทักษะกลไกและทักษะการ
เคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาจาก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายมาสรุป
เป็นวิธีท่ีเหมาะสมในบริบทของ
ตนเองในการเล่นกีฬา 
-การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลตาม
ชนิดกีฬาท่ีเลือก เช่น กรีฑา
ประเภทลู่และลาน  บาสเกตบอล  
กระบี่  เทนนิส  ตระกร้อลอดบ่วง 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

   

ฟุตซอล       ว่ายน้ า    เทควันโด 
-ประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬา
และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

2 5 

3 
การเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเล่น
กระบี ่

พ3.1 ม.2/1, 
ม2/2, ม.2/3 

-การน าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
ทักษะกลไกและทักษะการ
เคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาจาก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายมาสรุป
เป็นวิธีท่ีเหมาะสมในบริบทของ
ตนเองในการเล่นกีฬา 
-การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลตาม
ชนิดกีฬาท่ีเลือก เช่น กรีฑา
ประเภทลู่และลาน  บาสเกตบอล  
กระบี่  เทนนิส  ตระกร้อลอดบ่วง  
ฟุตซอล       ว่ายน้ า    เทควันโด 
-ประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬา
และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

3 10 

4 
กฎ กติกาการแข่งขัน
กระบี ่

พ3.2 ม2/2, 
 ม.2/3  

-การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลตาม
ชนิดกีฬาท่ีเลือก เช่น กรีฑา
ประเภทลู่และลาน  บาสเกตบอล  
กระบี่  เทนนิส  ตระกร้อลอดบ่วง  
ฟุตซอล       ว่ายน้ า    เทควันโด 
-ประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬา
และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
 

3 10 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

5 
ขั้นตอนในการเล่น
กระบี ่

พ3.2 ม2/2, ม.
2/3 

-การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลตาม
ชนิดกีฬาท่ีเลือก เช่น กรีฑา
ประเภทลู่และลาน  บาสเกตบอล  
กระบี่  เทนนิส  ตระกร้อลอดบ่วง  
ฟุตซอล       ว่ายน้ า    เทควันโด 
-ประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬา
และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
 
 

3 10 

6 
ความปลอดภัยใน
การเล่นกระบี่ 

พ3.2 ม2/2, ม.
2/3 

-การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลตาม
ชนิดกีฬาท่ีเลือก เช่น กรีฑา
ประเภทลู่และลาน  บาสเกตบอล  
กระบี่  เทนนิส  ตระกร้อลอดบ่วง  
ฟุตซอล       ว่ายน้ า    เทควันโด 
-ประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬา
และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

3 10 

7 
ประเมินการเล่นกีฬา
ของตนเองและผู้อื่น 

พ3.2  ม.2/3 
-ประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬา
และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

3 10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ22104 พลศึกษา4 
รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                  เวลา 20 ชั่วโมง 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬากรีฑา การดูแลรักษาเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายใน  การเล่น
กรีฑา เกมน าไปสู่การฝึกทักษะกรีฑาประเภทลู่และลาน ทักษะและเทคนิคการเล่นกรีฑา  ประเภทลู่ รวมท้ัง
ทักษะและเทคนิคการเล่นกรีฑาประเภทลาน โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา ความสามารถในการคิด การ
แก้ปัญหา การส่ือสาร การ ใช้ทักษะชีวิตในการบ ารุงรักษาสุขภาพ ปูองกันและดูแลรักษาการบาดเจ็บท่ีเกิด
จากกิจกรรมกรีฑาและ สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง รวมท้ังการออกก าลังกาย ปฏิบัติ
ตาม กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นกีฬากรีฑาตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเล่นกีฬา  
เพื่อให้รักการเรียนรู้ในวิชาพลศึกษา เห็นความส าคัญของการมีสุขภาพและสมรรถภาพ ทางกายท่ีดี ใฝุเรียนรู้ 
มีวินัย มีน้ าใจนักกีฬา และมีจิตสาธารณะบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

รหัสตัวชี้วัด 

พ 4.1 ม.2/4,  ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 

พ. 5.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3 

รวม  7  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ22104 พลศึกษา 4    
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                     เวลา 20 ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

1 
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
กรีฑา 

พ3.1 ม2/2 

-การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลตามชนิดกีฬาท่ี
เลือก เช่น กรีฑาประเภทลู่และลาน  
บาสเกตบอล  กระบี่  เทนนิส  ตระกร้อลอด
บ่วง  ฟุตซอล       ว่ายน้ า    เทควันโด 

4 10 

2 
ทักษะและกติกาการ
เล่นกรีฑาประเภทลู่ 

พ3.2 ม.2/2,
ม.2/3 

การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลตามชนิดกีฬาท่ี
เลือก เช่น กรีฑาประเภทลู่และลาน  
บาสเกตบอล  กระบี่  เทนนิส  ตระกร้อลอด
บ่วง  ฟุตซอล       ว่ายน้ า    เทควันโด 
-ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ี
ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 

5 20 

 สอบกลางภาค  20 

3 
ทักษะและกติกาการ
เล่นกรีฑาประเภท
ลาน 

พ3.2 ม.2/2,
ม.2/3 

-การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลตามชนิดกีฬาท่ี
เลือก เช่น กรีฑาประเภทลู่และลาน  
บาสเกตบอล  กระบี่  เทนนิส  ตระกร้อลอด
บ่วง  ฟุตซอล       ว่ายน้ า    เทควันโด 
-ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ี
ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 

5 20 

4 
ความปลอดภัยใน
การเล่นกรีฑา 

พ3.2 ม.2/2,
ม.2/3 

-การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลตามชนิดกีฬาท่ี
เลือก เช่น กรีฑาประเภทลู่และลาน 
บาสเกตบอล  กระบี่  เทนนิส  ตระกร้อลอด
บ่วง  ฟุตซอล ว่ายน้ า เทควันโด 
-ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ี 
ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 

4 10 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  

50 

หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ23101 สุขศึกษา 5 
รายวิชาพื้นฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                 เวลา 20 ชั่วโมง 

           ศึกษาเกี่ยวกับช่วงวัยชีวิตของมนุษย์ อันประกอบไปด้วยวัยทารก วัยก่อนเรียน วัยเรียน  วัยรุ่น        
วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ  ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย 
เรียนรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของสังคมท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น แนวทางการด าเนินชีวิตของวัยรุ่นให้
สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่น 
อนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว การอนามัยแม่และเด็ก ความขัดแย้งในครอบครัว และแนวทาง
การปูองกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว และศึกษาเกี่ยวกับอาหารตามวัยของบุคคลวัยต่าง ๆ โรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อโดยศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ  อาการ  และการปูองกันโรค   

รหัสตัวชี้วัด 
พ1.1ม3/1, ม3/2, ม3/3 
พ2.1ม3/1,ม3/2, ม3/3 

รวม 6 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ23101 สุขศึกษา 5 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                             เวลา 20 ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

1 ช่วงวัยชีวิต พ1.1 ม.3/1 การเปล่ียนแปลง ด้านร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์ สังคม  และสติปัญญาในแต่

ละวัย 
-  วัยทารก 

-  วัยก่อนเรียน 
-  วัยเรียน 
-  วัยรุ่น 

-  วัยผู้ใหญ่ 
-  วัยสูงอายุ 

 
3 

 
10 

2 ความคาดหวังของ
สังคมต่อวัยรุ่น 

พ1.1 ม.3/2 อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมท่ี
มีต่อการเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น 

 
3 
 

 
10 
 

 
  3 อิทธิพลของส่ือโฆษณา

ต่อวัยรุ่น 
พ1.1 ม.3/3   ส่ือ โฆษณา  ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 

-  โทรทัศน์              -  วิทย ุ

-  ส่ือส่ิงพิมพ์           -  อินเทอร์เน็ต    

    
  2 

 
    5 



 
  

  

52 

หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

  4 อนามัยการเจริญพันธ ์ พ2.1 ม.3/1 
 

พ2.1 ม.3/2 

องค์ประกอบของอนามัยเจริญพนัธุ ์

-  อนามัยแม่และเด็ก 

-  การวางแผนครอบครัว 

  

 

 
 
2 

 
 
5     

 

 

 สอบกลางภาค  20 
 5 ปัญหาความขัดแย้งใน

ครอบครัว 
พ2.1 ม.3/3 สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว   

แนวทางปูองกัน  แก้ไขความขัดแย้ง

ในครอบครัว 

 
3 
 
 
 
   

 
   10 

 

6 อาหารตามวัย พ4.1 ม.3/1 การก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสม
ตามวัย ต่างๆ  
วัยทารก วัยเด็ก วัยก่อนเรียน  
วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ 
โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณค่า
ทางโภชนาการ 

 
3 

 
10 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

7 โรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ 

พ4.1 ม.3/2 โรคท่ีเป็นสาเหตุส าคัญของการ
เจ็บปุวยและการตายของคนไทย 
โรงติดต่อ เช่น  
-โรคท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ 
-โรคเอดส์ 
-โรคไข้หวัดนก ฯลฯ 
โรคไม่ติดต่อ เช่น 
-โรคหัวใจ 
-โรคเบาหวาน 
-โรคความดันโลหิตสูง 
-มะเร็ง ฯลฯ 

 
 
 
2 

 
 
 

10 

  สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ23102 สุขศึกษา 6 
รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                              เวลา 20 ชั่วโมง 

         ปัญหาสุขภาพในชุมชนและแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน เรียนรู้เรื่องพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ การแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงของเยาวชน การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์กับการเกิดอุบัติเหตุและ
การปูองกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ รวมท้ังศึกษาเรื่องหลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐาน  การวางแผนจัดเวลาในการออกก าลังกาย การผักผ่อน และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
กระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะการดูแลสุขภาพ การแสวงหาความรู้ การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี เห็น
ความส าคัญและตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย มีทักษะชีวิต
ในการด าเนินชีวิตในช่วงวัยรุ่นให้มีคุณภาพ หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ความรุนแรง และปูองกัน
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี 

รหัสตัวชี้วัด 
พ4.1ม3/1, ม3/2, ม3/3, ม3/4, ม3/5 
พ5.1ม3/1, ม3/2, ม3/3, ม3/4, ม3/5 

รวม 10 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ23102 สุขศึกษา 6   
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                    เวลา 20 ชั่วโมง  
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

   8 ปัญหาสุขภาพในชุมชน พ4.1 ม.3/3 
-ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
-แนวทางการแก้ไข้ปัญหาสุขภาพใน
ชุมชน 

2 5 

9 
 

พฤติกรรมเส่ียงทีมีผล
ต่อสุขภาพ 

พ5.1 ม.3/1 ปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงต่อ
สุขภาพ แนวทางการปูองกันความ
เส่ียงต่อสุขภาพ 

 
2 

 
5 

10 
 

การแก้ไขปัญหาการใช้
ความรุนแรงของ

เยาวชน 

พ5.1 ม.3/2 
พ5.1 ม.3/3 

ปัญหาและผลกรทบจากการใช้ความ
รุนแรงวธิีหลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรง 
อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพ
และความรุนแรง (คลิปวีดีโอ การ
ทะเลาะวิวาท อินเทอร์เน็ต เกม ฯลฯ) 

 
 
3 
 
             

 
 

10 

  11 การดื่มแอลกอฮอล์การ
เกิดอุบัติเหตุ 

พ5.1 ม.3/4 ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิด

อุบัติเหตุ 

    
   

  3 

 
    

 10 
สอบกลางภาค       20 

 12 หลักการช่วยฟื้นคืนชีพ พ5.1 ม.3/5 วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ 3     10 

 13 การวางแผนการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

พ4.1 ม.3/4 การวางแผนและการจัดเวลาในการ
ออกก าลังกาย การพักผ่อนและการ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

 
3 

 
   10 

 
14 การพัฒนาสมรรถภาพ

ทางกาย 
พ4.1 ม.3/5 -การทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบ

ต่างๆและการพัฒนาสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ 

 
3 

 
10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ23103 พลศึกษา 5 
รายวิชาพื้นฐาน                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                      เวลา 20 ชั่วโมง 

ศึกษาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาเซปักตะกร้อ ทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญในการเล่นเซปัก
ตะกร้อ ทักษะการเล่นลูกข้างเท้าด้านใน ลูกหลังเท้า การเล่นลูกเข่า การเล่นลูกด้วยศีรษะทักษะการเสิร์ฟ การ
เล่นลูกหน้าตาข่ายเพื่อท าคะแนน การปูองกัน การเล่นเกมรุก การอบอุ่นร่างกายก่อนการฝึก การพัฒนา
สมรรถภาพกล้ามเนื้อด้วยการยกน้ าหนัก และการตัดสิน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกีฬาเซปักตะกร้อ 
มีทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญในการเล่นเซปักตะกร้อทักษะการเล้ียงลูกบาสเกตบอล ทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญในการ
เล่นบาสเกตบอล การเล่นลูกข้างเท้าด้านใน ลูก หลังเท้า ทักษะการเสิร์ฟ การเล่นลูกหน้าตาข่ายเพื่อท าคะแนน 
การปูองกัน การเล่นเกมรุก การอบอุ่นร่างกาย ก่อนการฝึก การพัฒนาสมรรถภาพกล้ามเนื้อด้วยการยก
น้ าหนัก และการตัดสิน และมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาเซปักตะกร้อ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ี
ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัดและ  ความสนใจ และสามารถน า
ทักษะกีฬาบาสเกตบอลไปใช้ในการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพต่อไปบนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
พ 3.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
พ 4.1 ม. 3/5 

รวม 10 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ32103 พลศึกษา 5 (เซปักตะกร้อ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                  จ านวน 20 ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

1 ประวัติความ
เป็นมาและ
ความรู้ท่ัวไป 

พ3.1 ม.3/1   เทคนิคและวิธีการเล่น  กีฬา
ไทยและกีฬาสากลท่ีเลือก  

เช่น กรีฑาประเภทลู่และลาน  
วอลเลย์บอล  บาสเกตบอล  

ดาบสองมือ  เทนนิส  
ตะกร้อข้ามตาข่าย  ฟุตบอล 

1 5 

2 ทักษะพื้นฐานท่ี
ส าคัญในการเล่น
กีฬาเซปักตะกร้อ 

พ3.1 ม.3/2 - การน าหลักการ  ความรู้ 
ทักษะในการเคล่ือนไหว  
กิจกรรมทางกาย  การเล่น
เกม  การเล่นกีฬาไปใช้เป็น
ระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

2 5 

3 ทักษะการเล่น
กีฬาเซปักตะกร้อ 

พ3.1 ม.3/2 -  การน าหลักการ  ความรู้ 
ทักษะในการเคล่ือนไหว  
กิจกรรมทางกาย  การเล่น
เกม  การเล่นกีฬาไปใช้เป็น
ระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

3 10 

4 เกมรุก พ3.2 ม.3/4  - วิธีการประยุกต์ใช้กลวิธี
การรุกและการปูองกันในการ
เล่นกีฬาได้ตามสถานการณ์
ของการเล่น 
 

3 10 

สอบกลางภาค  20 



 
  

  

58 

หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

5 เกมรับ พ3.2 ม.3/4     วิธีการประยุกต์ใช้
กลวิธีการรุกและการปูองกัน

ในการเล่นกีฬาได้ตาม
สถานการณ์ของการเล่น 

 

3 10 

6 การอบอุ่น
ร่างกาย 

พ3.2 ม.3/5 การพัฒนาสุขภาพตนเองท่ี
เกิดจากการออกก าลังกาย

และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 

3 5 

7 กติกาและการจัด
แข่งขัน 

พ3.1 ม.3/3 การจัดกิจกรรมนันทนาการ
แก่ผู้อื่น 

3 15 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ23104 พลศึกษา 6 (บาสเกตบอล) 
รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปี 3                                            เวลา  20 ชั่วโมง 

ศึกษาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล ทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญในการเล่น
บาสเกตบอล ทักษะการเล้ียงลูกบาสเกตบอล การรับ-ส่ง ลูกบาสเกตบอล การยิงประตูเพื่อท าคะแนน การ
ปูองกัน การเล่นเกมรุก การอบอุ่นร่างกายก่อนการฝึก การพัฒนาสมรรถภาพกล้ามเนื้อด้วยการยกน้ าหนัก 
และการตัดสินเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกีฬาบาสเกตบอล มีทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญในการเล่น
บาสเกตบอล ทักษะการเล้ียงลูกบาสเกตบอล ทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญในการเล่นบาสเกตบอล ทักษะการเล้ียงลูก
บาสเกตบอล ทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล ทักษะการยิงประตูเพื่อท าคะแนน ทักษะการปูองกนั ทักษะ
การเล่นเกมรุก ทักษะการอบอุ่นร่างกายก่อนการฝึก ทักษะการพัฒนาสมรรถภาพกล้ามเนื้อด้วยการยกน้ าหนัก 
ทักษะการตัดสิน และมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีถูกต้อง
และเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัดและความสนใจ และน าทักษะกีฬา
บาสเกตบอลไปใช้ในการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพต่อไปบนฐานแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
พ 3.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
พ 4.1 ม. 3/5 

รวม 10 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ23104 พลศึกษา 6 (บาสเกตบอล) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                               เวลา 20 ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

1 ประวัติความ
เป็นมาและ
ความรู้ท่ัวไป 

พ3.1 ม.3/1   เทคนิคและวิธีการเล่น  กีฬา
ไทยและกีฬาสากลท่ีเลือก  
เช่น กรีฑาประเภทลู่และลาน  
วอลเลย์บอล  บาสเกตบอล  
ดาบสองมือ  เทนนิส  ตะกร้อ
ข้ามตาข่าย  ฟุตบอล 

2 5 

2 ทักษะพื้นฐานท่ี
ส าคัญในการเล่น

กีฬา
บาสเกตบอล 

พ3.1 ม.3/2   การน าหลักการ  ความรู้ 
ทักษะในการเคล่ือนไหว  
กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  
การเล่นกีฬาไปใช้เป็นระบบ
สร้างเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

2 5 

3 ทักษะการเล้ียง
ลูกบาสเกตบอล 

พ3.1 ม.3/2   การน าหลักการ  ความรู้ 
ทักษะในการเคล่ือนไหว  
กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  
การเล่นกีฬาไปใช้เป็นระบบ
สร้างเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

2 5 

4 การรับ-ส่งลูก
บาสเกตบอล 

พ3.2 ม.3/4     วิธีการประยุกต์ใช้กลวิธีการ
รุกและการปูองกันในการเล่น
กีฬาได้ตามสถานการณ์ของ 
การเล่น 

2 10 

5 การยิงประตูเพื่อ
ท าคะแนน 

พ3.2 ม.3/4 วิธีการประยุกต์ใช้กลวิธีการรุก
และการปูองกันในการเล่นกีฬา
ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 

1 5 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

6 การปูองกัน พ3.2 ม.3/4 วิธีการประยุกต์ใช้กลวิธีการรุก
และการปูองกันในการเล่นกีฬา
ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 

2 5 

7 การเล่นเกมรุก พ3.2 ม.3/4 วิธีการประยุกต์ใช้กลวิธีการรุก
และการปูองกันในการเล่นกีฬา
ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 

2 5 

8 การอบอุ่น
ร่างกาย 

พ3.2 ม.3/5 การพัฒนาสุขภาพตนเองท่ีเกิด
จากการออกก าลังกายและการ

เล่นกีฬาเป็นประจ า 

1 5 

9 การตัดสิน พ3.1 ม3/3 การจัดกิจกรรมนันทนาการแก่
ผู้อื่น 

4 15 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ20201 วอลเลย์บอลชายหาด 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา          
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                             ภาคเรียนที่ 1       เวลา 20 ชั่วโมง   
                                                                          จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ศึกษา  วิเคราะห์  สืบค้น  ปฏิบัติ      น าหลักการทางพลศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเล่นเกม  กีฬา
วอลเลย์บอลชายหาด  การฝึกทักษะเบ้ืองต้นของกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด เช่น การเคล่ือนท่ี การอันเดอร์ 
การเสิร์ฟ เกมรุก เกมรับ การจัดกิจกรรมนันทนาการ  การออกก าลังกาย  การสร้างเสริมสมรรถภาพ  การ
ทดสอบสมรรถภาพ  การพัฒนาสุขภาพ  กฎกติกา  มารยาทการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดท่ี
ดีโดยใช้กระบวนการ  ทักษะวิธีการทางพลศึกษา  สืบค้น   คิดวิเคราะห์  แก้ปัญหาในการเรียน  เป็น
รายบุคคล  เป็นกลุ่ม  การฝึกปฏิบัติมาพัฒนาทักษะตนเอง เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจ  ตระหนัก เห็น
คุณค่าในการน าทักษะ  หลักการการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดไปพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตท้ังของ
ตนเองและสังคมอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
  1. อธิบายประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดได้ 

2. อธิบายถึงความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดได้ 
3. ปฏิบัติทักษะในการเล่นและการเคล่ือนไหวในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
4. อธิบายข้ันตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรุกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
5. อธิบายข้ันตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ20201 วอลเลย์บอลชายหาด  1 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                     เวลา 20 ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

1 ประวัติความ
เป็นมาและ
ความรู้ท่ัวไป 

-สามารถอธิบายประวัติความ
เป็นมา ประโยชน์และวิธีการ
ดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬา
วอลเลย์บอลชายหาดได้   

-ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด 
-ประโยชน์ท่ีได้รับ 
-มารยาทของผู้เล่นและผู้
ดูกีฬาท่ีดี 
-ความปลอดภัยในการ
เล่นการดูแลรักษา
อุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด 

2 5 

2 ทักษะการ
เคล่ือนไหวและ
การแตะชู 

-มีทักษะในการเคล่ือนท่ีและ
เล่นลูกพื้นฐานในกีฬา
วอลเลย์บอลชายหาดได้ 

-ทักษะการเคล่ือนท่ี 
-การแตะชูลูก
วอลเลย์บอลชายหาดด้วย
สองมือล่าง 
-การแตะชูลูก
วอลเลย์บอลชายหาดด้วย
สองมือบน 

3 10 

3 ทักษะการ 
เสิร์ฟลูก
วอลเลย์บอล
ชายหาด  

-มีทักษะในการเสิร์ฟลูก
วอลเลย์บอลชายหาดแบบต่างๆ 

-การเสิร์ฟลูก 
วอลเลย์บอลด้วยมือล่าง 
-การเสิร์ฟลูก
วอลเลย์บอลชายหาดด้วย
มือบน 
-การกระโดดเสิร์ฟ 

2 5 

4 ทักษะการ
กระโดดตบลูก
วอลเลย์บอล
ชายหาด 

-มีทักษะในการกระโดดตบลูก
วอลเลย์บอลชายหาดแบบต่างๆ 

-สมรรถภาพของผู้
กระโดดตบ 
-วิธีกระโดดตบแบบต่างๆ 

2 10 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

5 ทักษะการสกัด
กั้นลูก
วอลเลย์บอล
ชายหาด 

-มีทักษะในการสกัดกั้นลูก
วอลเลย์บอลชายหาด 

-ความหมายของการ
สกัดกั้น 
-วิธีปฏิบัติการสกัดกั้น 

2 5 

6 พื้นฐานการ
เป็นเล่นทีม 

-มีทักษะในการเล่นกีฬา
วอลเลย์บอลชายหาดเป็นทีม 

-การเล่นเป็นทีมของ
กีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด 
-การวางต าแหน่งผู้เล่น
ของกีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด 

3 10 

7 กติกาการ
แข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล
ชายหาด 

-รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบาย
กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอล
ชายหาดได้อย่างถูกต้อง 

-ลักษณะของการ
แข่งขัน 
-ส่ิงอ านวยความ
สะดวกและอุปกรณ์ 
-ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
-รูปแบบของการ
แข่งขัน 
-การแข่งขัน 
-การหยุดการแข่งขัน
และการถ่วงเวลา 

2 10 

8 การทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกาย 

-รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายวิธี
ประเมินสมรรถภาพทางกายได้
อย่างถูกต้อง 

-การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
-ข้อเสนอแนะการ
ประเมินผลสมรรถภาพ
ทางกาย 

2 5 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ20202 แฮนด์บอลชายหาด 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา          
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                             ภาคเรียนที่ 1       เวลา 20 ชั่วโมง   

                                               จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ศึกษาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ทักษะเบ้ืองต้น
ของการ เล่นกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ทักษะการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานท่ีนาไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่นแฮนด์บอลชายหาด การเล่นเป็นทีมของกีฬาแฮนด์บอลชายหาด กติกาการเล่นแฮนด์บอล
ชายหาด และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้นักเรียนมีทักษะเบ้ืองต้นของการเล่นกีฬาแฮนด์บอล
ชายหาด มีทักษะการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและมีทักษะพื้นฐานท่ีนาไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่น
แฮนด์บอลชายหาด มีทักษะการเล่นเป็นทีมของกีฬาแฮนด์บอลชายหาด มี ทักษะและเข้าใจกติกาการเล่น
แฮนด์บอลชายหาด และการทดสอบสมรรถภาพทางกายและมีความเข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาของ
กีฬาแฮนด์บอลชายหาด 
เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัดและ  ความ
สนใจ และน าทักษะกีฬาแฮนด์บอลชายหาดไปใช้ในการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพ
ต่อไป บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 
2. สามารถครอบครองลูกแฮนด์บอลชายหาด และมีทักษะในการ รับ-ส่ง ลูกแฮนด์บอลชายหาด 
3. มีทักษะในการเล้ียงลูกแฮนด์บอลชายหาด และทักษะในการยิงประตู 
4. มีทักษะในการเป็นผู้รักษาประตู 
5. มีทักษะในการเล่นเป็นทีม ท้ังการเป็นฝุายรุกและฝุายรับ  
6. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลงของการเล่นกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 
7.  รู้ เข้าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ20202 แฮนด์บอลชายหาด 1 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                             เวลา 20 ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

1 ประวัติความ
เป็นมาและ
ความรู้ท่ัวไป 

-สามารถอธิบายประวัติ
ความเป็นมา ประโยชน์
และวิธีการดูแลรักษา
อุปกรณ์กีฬาแฮนด์บอล
ชายหาดได้   

-ประวัติกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 
-ประโยชน์ท่ีได้รับ 
-มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูกีฬาท่ี
ดี 
-ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา 
การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬา
แฮนด์บอลชายหาด 

3 5 

2 ทักษะเบ้ืองต้น
ของการเล่น
แฮนด์บอล
ชายหาด 

-สามารถครอบครองลูก
แฮนด์บอลชายหาด และ
มีทักษะในการ รับ-ส่ง 
ลูกแฮนด์บอลชายหาด 
-มีทักษะในการเล้ียงลูก
แฮนด์บอล และทักษะใน
การยิงประตู 
-มีทักษะในการเป็น
ผู้รักษาประตู 
 

-การครอบครองลูกแฮนด์บอล
ชายหาด 
-การส่งลูกแฮนด์บอลชายหาด 
-การเล้ียงลูกแฮนด์บอลชายหาด 
-การยิงประตูแฮนด์บอล
ชายหาด 
-การเป็นผู้รักษาประตู 

6 25 

สอบกลางภาค  20 
3 การเล่นเป็นทีม -มีทักษะในการเล่นเป็น

ทีม ท้ังการเป็นฝุายรุก
และฝุายรับ 

-การเล่นทีมของกีฬาแฮนด์บอล
ชายหาด 

-ต าแหน่งและการวางตัวผู้เล่น 
-วิธีการเล่นเป็นทีมของกีฬา

แฮนด์บอลชายหาด 
-เทคนิคในการเล่นเป็นฝุายรุก 
-เทคนิคในการเล่นเป็นฝุายรับ 

3 15 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

4 กติกาการเล่น
กีฬาแฮนด์บอล
ชายหาด 

.-รู้ เข้าใจ และปฏิบัติ
ตามกฎกติกาและ
ข้อตกลงของการเล่น
กีฬาแฮนด์บอลชายหาด 

-สนามแฮนด์บอลและเวลาการ
แข่งขัน 
-ลูกแฮนด์บอลและทีม
แฮนด์บอลชายหาด 
-ผู้รักษาประตูและเขตประตู
แฮนด์บอล 
-การเล่นลูกแฮนด์บอลและการ
เข้าเล่นกับฝุายตรงข้าม 
-การได้ประตูและการเริ่มเล่น 
-การส่งลูกเข้าเล่นและผู้รักษา
ประตูส่ง 
-การส่งลูกกินเปล่าและการยิง
ลูก6 เมตร 
-การปฏิบัติในการส่งและการ
ลงโทษ 
-ผู้ตัดสิน ผู้บันทึกและผู้จับเวลา 

4 10 

5 การทดสอบ
สมรรถภาพ 

-รู้ เข้าใจ และปฏิบัติการ
ทดสอบสมรรถภาพทาง

กายได้อย่างถูกต้อง 
 

-ความรู้การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

-ข้อเสนอแนะการประเมินผล
สมรรถภาพทางกาย 

2 5 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2          ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
            จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

         ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจโดยเริ่มจากตนเอง  เช่ือมโยง
จากชุมชน  ท้องถิ่นและประเทศ  ต้ังสมมุติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ  ค้นคว้า
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผน รวบรวมข้อมูล   

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม  ท างานบรรลุผลตามเปูาหมายภายในกรอบการด าเนินงานท่ี
ก าหนด  โดยการก ากับดูแล  ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ 
และร่วมกับเสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  
กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์   

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้  เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์ความรู้สังเคราะห์  สรุป  
อภิปราย  เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ต้ังประเด็นปัญหา  โดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ  เริ่มจากตนเอง  ชุมชน ท้องถิ่น  และประเทศ 
2.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
3.  ออกแบบ  วางแผน  และใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลได้ถูกต้อง 
5.  เสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ถูกต้องครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
7.  สังเคราะห์ข้อมูล  สรุปองค์ความรู้และเปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ

อภิปราย วิพากษ์  และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรู้ท่ีได้จากการค้นพบ 
8.  บอกประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าได้ 
 

รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 จุดประกาย
ความคิด 

1.  ต้ังประเด็นปัญหาโดยเลือกประเด็นท่ี
สนใจเริ่มจากตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศ 
2.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
3.  ออกแบบวางแผนและใช้กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

การใช้ปัญหาเป็นฐาน
โดยการตั้งค าถาม   
การตั้งสมมติฐาน 
ใช้กระบวนการ 
ออกแบบ  และวางแผน
อย่างเป็นระบบ 

12 30 

2 ค้นคว้า
แสวงหา
ค าตอบ 

4.  แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายและระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูล
ได้ถูกต้อง 
5.  เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
ถูกต้องครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

กระบวนการสืบเสาะ 
รวบรวมความรู้ 
จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายเพื่อน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

8 20 

สอบกลางภาค  20 

3 ค้นคว้า
แสวงหา
ค าตอบ 
(ต่อ) 

4.  แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายและระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูล
ได้ถูกต้อง 
5.  เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
ถูกต้องครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

กระบวนการสืบเสาะ 
รวบรวมความรู้ 
จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายเพื่อน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

8 20 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 รอบรู้และ
เห็นคุณค่า 

7.  สังเคราะห์ข้อมูล  สรุปองค์ความรู้และ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย วิพากษ์  
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรู้ท่ี
ได้จากการค้นพบ 
8.  บอกประโยชน์และคุณค่าของ
การศึกษาค้นคว้าได้ 

การสังเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปองค์ความรู้ 
จากการศึกษาค้นคว้า 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

12 30 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2          ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
            จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

         ศึกษา  เรียบเรียง  และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน  เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้   จาก
การศึกษาค้นคว้าในรายวิชาศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงร่าง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใช้ค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือได้อย่างหลากหลาย  เรียบเรียงและถ่ายทอดอย่างชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุ่ม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใช้ส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ   

เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 

ผลการเรียนรู้ 
1.  วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอข้อค้นพบ  ข้อสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual Presentation) 

หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation)  
4. ใช้ส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู่

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้แก่สาธารณะ 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เรียงร้อย
ถ้อยค า 

1. เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าองค์
ความรู้เชิงวิชาการ
ภาษาไทยความยาว 
2,500 ค า 

รายงานเชิงวิชาการ หมายถึง งานเขียน
ทางวิชาการท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆโดยศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร   
จากการส ารวจ การสังเกต  การทดลอง 
ฯลฯ แล้วน ามา รวบรวมวิเคราะห์เรียบ
เรียง ขึ้นใหม่  
ตามโครงเรื่องท่ีได้วางไว้โดยมีหลักฐาน
และ เอกสารอ้างอิงประกอบ 

20 50 

สอบกลางภาค  20 

2 เล่าสู่กันฟัง 2. น าเสนอข้อค้นพบ 
ข้อสรุปจากองค์ความรู้ท่ี
ศึกษาในรูปแบบกลุ่ม
หรือรายบุคคล โดยใช้ส่ือ
อุปกรณ์ในการน าเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม 
3. มีทักษะการเขียน
รายงานเชิงวิชาการและ
การส่ือสารโดยใช้ส่ือ
ประสมในการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ 

-วิธีการน าเสนอข้อค้นพบด้วยส่ือเป็นตัวชี้
ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
ในครั้งนั้น ๆ วิธีหนึง่เพราะส่ือจะเป็น
ตัวการส าคัญท่ีจะถ่ายทอด 
-ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนซึ่งควรมีทางเลือกหลายช่องทางใน
การน าเสนอข้อมูลท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 

12 30 
(ครูผู้สอน 

10 
ครูที่

ปรึกษา
ภาษา 
20) 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 คุณค่าของ
งาน 

4. เผยแพร่ผลงาน
การศึกษาค้นคว้าใน
รูปแบบบทความวิชาการ 
บทความวิจัยแสดง
นิทรรศการผลงาน
ตีพิมพ์ในเอกสารวารสาร
ทางวิชาการ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บอกประโยชน์และ
คุณค่าในการสร้างสรรค์
งานและถ่ายทอดส่ิงท่ี
เรียนรู้แก่สาธารณะ 

การถ่ายโอนองค์ความรู้จากการศึกษา 
ค้นคว้า และข้อค้นพบ โดยการการ
เผยแพร่ผลงาน เช่น การจัดนิทรรศการ
เป็นการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงาน
ต่างๆ ด้วยวัสดุ ส่ิงของอุปกรณ์และ
กิจกรรมท่ีหลากหลายแต่ 
มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องโดยมี
จุดมุ่งหมาย 
ท่ีชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบท่ี
เร้าความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู 
การฟัง การสังเกต 
การจับต้องและการทดลองด้วยส่ือท่ี
หลากหลาย 

8 20 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ31101 สุขศึกษา 1 
รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                             เวลา 20 ชั่วโมง 

ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญ หน้าท่ี และกระบวนการท างานของระบบอวัยวะของร่างกายอันประกอบ
ไปด้วยระบบผิวหนัง ระบบโครงกระดูก และระบบกล้ามเนื้อ ตลอดจนมีทักษะในการดูแลและสร้างเสริมและ
ด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะของร่างกายให้มีสุขภาพดี เรียนรู้ความหมายและความส าคัญ
ของการวางแผนพัฒนาสุขภาพตนเอง โดยเริ่มจากการประเมินภาวะสุขภาพทางกาย ทางจิต ทางสังคม และ
ทางปัญญาเพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพต่อไป มีแนวคิดเรื่องเพศโดยก าเนิดและเพศวิถี ความหลากหลาย
ทางเพศท่ีถูกต้อง และมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม ตลอดจนเรียนรู้ถึงปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น 
และสิทธิทางเพศ ศึกษาเรื่องสิทธิผู้บริโภค การปฏิบัติตนตามสิทธิผู้บริโภค และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค เข้าใจอิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และหลักการพิจารณาส่ือ
โฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ โรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและปูองกันโรค
จากการประกอบอาชีพ 

 
รหัสตัวชี้วัด 

พ 1.1   ม.4/1, ม.4/2 
พ 2.1   ม.4/1 
พ 4.1    ม.4/2, ม.4/3, ม4/4, ม.4/5 
 

รวม 7 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ31101 สุขศึกษา 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                              เวลา 20 ชั่วโมง 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก

คะแนนรวม 
1 ระบบอวัยวะของ

ร่างกาย  
พ 1.1   ม.4/1  

 
กระบวนการสร้างเสริมและด ารง

ประสิทธิภาพการท างานของระบบ

อวัยวะต่าง ๆ  

-  การท างานของระบบอวัยวะต่างๆ  

-  การสร้างเสริมและด ารง

ประสิทธิภาพของอวัยวะต่างๆ  

(อาหาร  การออกก าลังกาย  

นันทนาการ  การตรวจสุขภาพ ฯลฯ)  

4 10 

2 การวางแผนพัฒนา
สุขภาพ 

พ 1.1   ม.4/2, 
 ม.4/5 

 การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอ
และบุคคลในครอบครัว 

2 10 

3
3 

เพศวิถีกับความ
หลากหลายและ
พฤติกรรมทางเพศ 

พ 2.1   ม.4/1 อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน สังคม 
และวัฒนธรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมทาง
เพศ และการด าเนินชีวิต 

3 
 

10 

สอบกลางภาค  20 

4 สิทธิผู้บริโภค 
 

พ 4.1   ม.4/3 
 

 สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

2 15 

5 ส่ือโฆษณากับสุภาพ พ 4.1   ม.4/2 
 

อิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับ

สุขภาพแนวทางการเลือกบริโภค

อย่างฉลาดและปลอดภัย 

 

 
3 

 
10 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนนรวม 

6 โรคท่ีเกิดจากการ
ประกอบอาชีพ 

พ 4.1   ม.4/4 
 

สาเหตุของการเจ็บปุวยและการตาย

ของคนไทย เช่น โรคจากการ

ประกอบอาชีพ  โรคทางพันธุกรรม  

แนวทางการปูองกันการเจ็บปุวย 

 
 

4 

 
 

5 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ31102 สุขศึกษา 2 
รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ 4                                             เวลา 20 ชั่วโมง 

สุขภาพชุมชนโดยเรียนรู้ถึงแนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในชุมชน บทบาท
และความรับผิดชอบของตนเองท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในชุมชน  ใส่ใจความปลอดภัย
และแนวทางการลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา การเดินทาง การประกอบอาชีพ  
และภัยท่ีไม่คาดคิด การปูองกันความเส่ียงต่อการใช้ยา โดยมีแนวทางปฏิบัติในการใช้ยาท่ีถูกต้อง การศึกษา
เรื่องสารเสพติดให้โทษประเภทต่าง ๆ การปูองกันความเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด และสภาพปัญหาสารเสพติด
ในประเทศไทย เรียนรู้วิธีการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อบุคคล และการปูองกันปัญหาความขัดแย้ง ตลอดจน
ศึกษาแนวทางการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  วางแผน ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย  และสมรรถภาพทางกลไก กระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะการดูแลสุขภาพ การแสวงหาความรู้ สร้าง
เสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เห็นความส าคัญและตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง การหลีกเล่ียงพฤติกรรม
เส่ียงทางสุขภาพ สร้างเสริมความปลอดภัย และตระหนักถึงผลกระทบจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง 
สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลทุกเพศในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข เพื่อการมีสุขภาพท่ีดี  

รหัสตัวชี้วัด 
พ 2.1  ม4/3, ม.4/4 
พ 4.1   ม.4/1, ม4/4, ม.4/6, ม.4/7 
พ 5.1   ม.4/1, ม.4/2 

รวม  8 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ31102 สุขศึกษา2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                                                                  เวลา   20  ชั่วโมง 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

7 สุขภาพชุมชน พ 4.1   ม.4/1, ม.4/6 
 

-บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคล           
ท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการ
ปูองกันโรคในชุมชน 
-การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพของบุคคลในชุมชน 
 
 

 
 

3 

 
 

10 

     8 ใส่ใจความปลอดภัย พ.4.1 ม.4/4  สาเหตุของการเจ็บปุวยและการตายของ

คนไทย เช่น โรคจากการประกอบอาชีพ  

โรคทางพันธุกรรม  

แนวทางการปูองกันการเจ็บปุวย 

 

 

 
 

3 

 
 

10 

     9 ปูองกันความเส่ียง
ต่อการใช้ยา 

พ 5.1   ม.4/1 การจัดกิจกรรมปูองกันความเส่ียงต่อการ
ใช้ยา  สารเสพติด  และความรุนแรง 
 
 

3 10 

สอบกลางภาค  20 
10 สารเสพติดให้โทษ พ 5.1   ม.4/1, 4/2 

 
การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ครอบครอง  การใช้และการจ าหน่าย
สารเสพติด  (ตนเอง  ครอบครัว  
เศรษฐกิจ  สังคม)โทษทางกฎหมายท่ี
เกิดจากการครอบครอง  การใช้และ
การจ าหน่ายสารเสพติด 
 

 
 

4 

 
 

5 



 
  

  

80 

หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 

 
 
 
 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

11 สัมพันธ์ดีมีไมตรีเล่ียง
ความขัดแย้ง 

พ 2.1 ม.4/3, 4/4 
 

 แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่าง ๆ  
ในการปูองกัน ลดความขัดแย้ง และ
แก้ปัญหาเรื่องเพศ  และครอบครัว 
-  ทักษะการส่ือสารและสร้าง
สัมพันธภาพ 
-  ทักษะการต่อรอง 
-  ทักษะการปฏิเสธ 
-  ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
-  ทักษะการตัดสินใจ  และแก้ไข
ปัญหา 
ฯลฯ ความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้น
ระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน  

 
 
 

     3 

 
 
 

10 
 

   -  สาเหตุของความขัดแย้ง 
-  ผลกระทบท่ีเกิดจากความขัดแย้ง
ระหว่างนักเรียน หรือเยาวชนใน
ชุมชน 
-  แนวทางในการแก้ปัญหาท่ีอาจเกิด
จากความขัดแย้งของนักเรียนหรือ
เยาวชนในชุมชน 

  

12 การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย 

พ 4.1   ม.4/7 
 

การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายและสมรรถภาพกลไก 

 
2 

 
10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ32101 สุขศึกษา3 
รายวิชาพื้นฐาน                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                   เวลา 20 ชั่วโมง 

ศึกษาเกี่ยวกับการท างานของระบบหายใจ และไหลเวียนเลือด  ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ  แนวทางการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย การ
วางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว อันประกอบไปด้วยการเรียนรู้วิธีการวางแผนและดูแลสุขภาพของ
บุคคลในครอบครัว อันประกอบไปด้วยการเรียนรู้วิธีการวางแผนและดูแลสุขภาพบุคคลในวัยต่าง ๆ ใน
ครอบครัว ได้แก่ วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ  เรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมในเรื่องเพศท่ี
เหมาะสมกับสังคมไทย  และค่านิยมในเรื่องเพศกับสังคมพหุวัฒนธรรมศึกษาเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค แนว
ทางการปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์ส าหรับผู้บริโภค การรู้เท่าทันส่ือโฆษณา 
อิทธิพลขอส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของส่ือโฆษณาท่ีเส่ียงกับสุขภาพ  

รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1   ม.5/1, ม.5/2,  
พ 2.1  ม.5/2  
พ. 4.1 ม.5/2, ม.5/3 

รวม 5 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ32101 สุขศึกษา 3   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                              เวลา   20  ชั่วโมง 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

1 ระบบหายใจและ
ระบบไหลเวียนเลือด 

พ 1.1   ม.5/1 
 

-กระบวนการสร้างเสริมและด ารง

ประสิทธิภาพการท างานของ

ระบบอวัยวะต่าง ๆ  

-  การท างานของระบบอวัยวะ

ต่างๆ   

-การสร้างเสริมและด ารง
ประสิทธิภาพของอวัยวะต่างๆ  
(อาหารการออกก าลังกาย  
นันทนาการการตรวจสุขภาพ 
ฯลฯ) 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

15 

2 ระบบย่อยอาหารและ
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

พ 1.1   ม.5/1 
 

-กระบวนการสร้างเสริมและด ารง

ประสิทธิภาพการท างานของ

ระบบอวัยวะต่าง ๆ  

-  การท างานของระบบอวัยวะ

ต่างๆ   

-การสร้างเสริมและด ารง
ประสิทธิภาพของอวัยวะต่างๆ  
(อาหารการออกก าลังกาย  
นันทนาการการตรวจสุขภาพ 
ฯลฯ) 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 
 
 
 
 

10 

3 วางแผนดีชีวิตมีสุข พ 1.1   ม.5/2 
 

การวางแผนดูแลสุขภาพของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว 
 

2 5 

  สอบกลางภาค   20 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

4 ค่านิยมเรื่องเพศใน
สังคมไทยและพหุ
วัฒนธรรม 

พ 2.1   ม.5/2 
 

ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรม
ไทย และวัฒนธรรมอืน่ ๆ 

 
4 

 
10 

5 รู้จักสิทธิผู้บริโภค พ 4.1 ม5/3 สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

 
3 

 
10 

6 รู้ทันส่ือโฆษณา พ 4.1 ม.5/2 อิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับ

สุขภาพ 

แนวทางการเลือกบริโภคอย่าง

ฉลาดและปลอดภัย 

 
 

2 
 

 
 

10 
 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ32102  สุขศึกษา 4        
รายวิชาพื้นฐาน                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ 5                                    เวลา 1 ชั่วโมง 

ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย สาเหตุและแนวทางปูองกันการ
เจ็บปุวยและการตายของคนไทยด้วยสาเหตุต่าง ๆ การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน โดยศึกษาสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุ สถานการณ์และแนวโน้มของอุบัติเหตุ ปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงต่ออุบัติเหตุทางบกและ
แนวทางการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน เรียนรู้ถึงสถานการณ์และแนวโน้มปัญหาสาร
เสพติดในประเทศไทย การจ าแนกประเภทของสารเสพติดผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้สารเสพติดและแนวทาง
ปูองกันและเรียนรู้ วิธีการหลีกเล่ียงความรุนแรง ทักษะการแก้ไขปัญหาเพื่อปูองกันปัญหาความรุนแรง 
ตลอดจนศึกษาการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพที่ถูกวิธี การทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย กระบวนการ
เรียนรู้เน้นทักษะการดูแลสุขภาพ การแสวงหาความรู้ การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี เห็นความส าคัญ
และการตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว สร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคและการ
เจ็บปุวย มีทักษะในการหลีกเล่ียงอุบัติเหตุและอันตรายต่าง ๆ ตลอดจนมีทักษะในการปูองกันความรุนแรงท่ี
ส่งผลต่อสุขภาพชีวิต และพัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง 

  
รหัสตัวชี้วัด 

พ 4.1   ม.5/1, ม.5/4, ม.5/6, ม.5/7 
พ 5.1   ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/6, ม.5/7 

รวม 9 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ32102 สุขศึกษา 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                                เวลา   20  ชั่วโมง 

   

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

7 การส่งเสริมและ
พัฒนาสุขภาพใน
ชุมชน 

พ4.1 ม.5/1, 
ม5/4, ม5/6 

-บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคล           
ท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการ
ปูองกันโรคในชุมชน 
-สาเหตุของการเจ็บปุวยและการตายของ

คนไทย เช่น โรคจากการประกอบอาชีพ  

โรคทางพันธุกรรม  

แนวทางการปูองกันการเจ็บปุวย 

-การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพของบุคคลในชุมชน 
 
 

 
 

 
 
 
3 

 
 
 
 
 

10 

8 การสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน 

พ5.1 ม.5/4, ม.
5/5 

-การวางแผน  ก าหนดแนวทางลด
อุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัย
ในชุมชน 
-กิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัย        
ในชุมชน 

 
 
3 

 
 

10 

9 สารเสพติด พ5.1 ม.5/2 
 

การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการ

ครอบครอง  การใช้และการจ าหน่ายสาร

เสพติด  (ตนเอง  ครอบครัว  เศรษฐกิจ  

สังคม) 

 โทษทางกฎหมายท่ีเกิดจากการ

ครอบครอง  การใช้และการจ าหน่ายสาร

เสพติด 

 
 
 
3 

 
 
 

10 

   สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

10 หลีกเล่ียงความ
รุนแรง 

พ5.1 ม.5/3,ม.
5/6 

-ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพของคนไทยและ
เสนอแนวทางปูองกัน 
-ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพ 
 

 
3 

 
15 

11 การช่วยฟื้นคืนชีพ
พื้นฐาน 

พ5.1 ม.5/7 วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธ ี  
3 
 

 
10 

12 การทดสอบ
สมรรถภาพ 

พ.4.1 ม.5/7 การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพกลไก 

 
3 
 

 
5 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ33101 สุขศึกษา 5        
รายวิชาพื้นฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ 6                                                   เวลา 1 ชั่วโมง      

ศึกษาเกี่ยวกับการท างานของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ ความสัมพันธ์ของ
การท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย และแนวทางการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยศึกษาถึงสาเหตุและความขัดแย้งระหว่าง
บุคคล แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างวัยรุ่นและครอบครัว เรียนรู้ความหมายของเพศวิถี  วิถี
ชีวิตทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ ทักษะการปูองกันและลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องเพศและครอบครัว การ
สร้างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน สิทธิ
ผู้บริโภค แนวทางการปกปูองสิทธิผู้บริโภค กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค และศึกษาเกี่ยวกับปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ผลกระทบและความเส่ียงต่อสุขภาพของคนไทย   

รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1   ม.6/1 
พ 2.1   ม.6/3, ม.6/4 
พ 4.1   ม.6/1, ม.6/3, ม.6/6 

รวม 6 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ33101 สุขศึกษา 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                                                                             เวลา 20 ช่ัวโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

1 ระบบการท างานของ
อวัยวะ 

พ 1.1   ม.6/1 
 

กระบวนการสร้างเสริมและด ารง

ประสิทธิภาพการท างานของระบบ

อวัยวะ 

ต่าง ๆ  

-  การท างานของระบบอวัยวะต่างๆ   

-  การสร้างเสริมและด ารง
ประสิทธิภาพของอวัยวะต่างๆ  
(อาหาร  การออกก าลังกาย  
นันทนาการ  การตรวจสุขภาพ ฯลฯ) 

4 
 

10 

2 การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง 

พ 2.1   ม.6/3 
ม.6/4 

แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่าง ๆ  

ในการปูองกัน ลดความขัดแย้ง และ

แก้ปัญหาเรื่องเพศ  และครอบครัว 

-  ทักษะการส่ือสารและสร้าง

สัมพันธภาพ 

-  ทักษะการต่อรอง 

-  ทักษะการปฏิเสธ 

-  ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

-  ทักษะการตัดสินใจ  และแก้ไข
ปัญหาฯลฯ 
-ความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่าง

นักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน  

-  สาเหตุของความขัดแย้ง 

-  ผลกระทบท่ีเกิดจากความขัดแย้ง 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

2 การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง 

พ 2.1   ม.6/3 
ม.6/4 

-  ผลกระทบท่ีเกิดจากความขัดแย้ง

ระหว่างนักเรียน หรือเยาวชนในชุมชน 

-  แนวทางในการแก้ปัญหาท่ีอาจเกิด
จากความขัดแย้งของนักเรียนหรือ
เยาวชนในชุมชน 

3 10 

3 เพศวิถีศึกษา พ 2.1   ม.6/3 
 

แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่าง ๆ  

ในการปูองกัน ลดความขัดแย้ง และ

แก้ปัญหาเรื่องเพศ  และครอบครัว 

-  ทักษะการส่ือสารและสร้าง

สัมพันธภาพ 

-  ทักษะการต่อรอง 

-  ทักษะการปฏิเสธ 

-  ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

-  ทักษะการตัดสินใจ  และแก้ไข
ปัญหาฯลฯ 

2 10 

   สอบกลางภาค  20 
4 สุขภาพดีสร้างได้ พ 4.1   ม.6/1, 

ม.6/6 
-  บทบาทและความรับผิดชอบของ
บุคคล ท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
และการปูองกันโรคในชุมชน 
-การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
พัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน 
 

 
 
3 

 
 

10 

5 สิทธิผู้บริโภค พ 4.1   ม.6/3 
 

-สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 
 

 
3 

 
10 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

6 ส่ิงแวดล้อมดีชีวีมีสุข พ 4.1   ม.6/1,ม.
6/6 
 

-บทบาทและความรับผิดชอบของ
บุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและ
การปูองกันโรคในชุมชน 
-การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
พัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน 

 
 
3 

 
 

10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ33102  สุขศึกษา 6 
รายวิชาพื้นฐาน                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6                                             เวลา  20 ชั่วโมง 

 โรคท่ีถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยศึกษาถึงสาเหตุ อาการ และการปูองกัน และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
สุขภาพและความรุนแรง วิธีปูองกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพและความรุนแรง แนวคิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความ
ปลอดภัยในชุมชน การวางแผนลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัย เรียนรู้สถานการณ์   ปัญหาสารเสพ
ติดผลกระทบ  โทษทางกฎหมายเมื่อเกี่ยวข้องกับสารเสพติด และการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
ศึกษาหลักการช่วยชีวิตพื้นฐานในเด็ก ตลอดจนการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก 
กระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะการดูแลสุขภาพ การแสวงหาความรู้ การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
ท่ีดี เห็นความส าคัญและการตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีทักษะใน 
การปูองกันปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ มีวิถีทางเพศท่ีปลอดภัย มีความสุขและพัฒนา
สมรรถภาพทางกายของตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดี 

รหัสตัวชี้วัด 
พ 4.1  ม.6/4, ม.6/7 
พ 5.1  ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/7 

รวม  6 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ33102 สุขศึกษา 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                                                                           เวลา   20  ชั่วโมง     

   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

7 โรคท่ีถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม 

พ 4.1   ม.6/4 
 

สาเหตุของการเจ็บปุวยและการตาย
ของคนไทย เช่น โรคจากการประกอบ
อาชีพ  โรคทางพันธุกรรม  
แนวทางการปูองกันการเจ็บปุวย 

 
 
3 

 
 

10 

8 ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
สุขภาพและความ
รุนแรง 

พ 5.1   ม.6/3 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพของคนไทยและ
เสนอแนวทางปูองกัน 

 
3 

 
10 

9 ชุมชนปลอดภัย พ 5.1   ม.6/4 
 

การวางแผน  ก าหนดแนวทางลด
อุบัติเหตุ และสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน 

 
3 

 
10 

สอบกลางภาค  20 
10 ผลกระทบจากสารเสพ

ติด 
พ 5.1   ม.6/2 
 

การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ครอบครอง  การใช้และการจ าหน่าย
สารเสพติด  (ตนเอง  ครอบครัว  
เศรษฐกิจ  สังคม) 
โทษทางกฎหมายท่ีเกิดจากการ
ครอบครอง  การใช้และการจ าหน่าย
สารเสพติด 

  
 
 
3 

 
 
 

10 

11 การช่วยฟื้นคืนชีพ
พื้นฐาน (ในเด็ก) 

พ 5.1   ม.6/7 
 

วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธ ี 3 5 

12 การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก 

พ 4.1   ม.6/7 
 

การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายและสมรรถภาพกลไก 

 
3 

 
10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ31201 พลศึกษา 1 (วอลเลยบ์อล)         
รายวิชาเพิ่มเติม                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1            เวลา 20 ชั่วโมง 
                                               จ านวน 0.5 หน่วยกิต      

ศึกษาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอลประโยชน์กีฬา
วอลเลย์บอลและให้มีส่วนร่วมปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหารมีทักษะการเคล่ือนท่ีการเล่นลูกสองมือล่างการ
เล่นลูกสองมือบนทักษะในการตบลูกบอลทักษะการสกัดกั้นลูกบอลทักษะการเสิร์ฟรูปแบบเทคนิคการเล่น
ประเภททีมกฎกติกาการแข่งขันการตัดสินกลยุทธ์การจัดการแข่งขันและอื่นๆ อย่างถูกต้องปลอดภัยและ
สนุกสนานและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกีฬาวอลเลย์บอล ท้ัง
ทักษะการเคล่ือนไหวและการเล่นลูกรูปแบบต่างๆ ทักษะการเสิร์ฟ และทักษะการสกัดกั้น พื้นฐานการเล่นเป็น
ทีม กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย รวมท้ังประวัติความเป็นมาของกีฬา
วอลเลย์บอล เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัด
และ  ความสนใจ และน าทักษะกีฬาวอลเลย์บอลไปใช้ในการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และ
สมรรถภาพต่อไปบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา ประโยชน์และวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอลได้   
2. มีทักษะในการเคล่ือนไหวและเล่นลูกพื้นฐานในกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
3. มีทักษะในการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลแบบต่างๆ  
4. มีทักษะในการกระโดดตบลูกวอลเลย์บอลแบบต่างๆ 
5. มีทักษะในการสกัดกั้นลูกวอลเลย์บอล 
6. มีทักษะในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเป็นทีม 
7. รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลได้อย่างถูกต้อง 
8. รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายวิธีประเมินสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 

 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ31201 พลศึกษา 1 (วอลเลย์บอล) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                เวลา   20  ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ประวัติความ
เป็นมาและ
ความรู้ท่ัวไป 

-สามารถอธิบายประวัติความ
เป็นมา ประโยชน์และวิธีการ
ดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬา
วอลเลย์บอลได้   

-ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล 
-ประโยชน์ท่ีได้รับ 
-มารยาทของผู้เล่นและผู้ดู
กีฬาท่ีดี 
-ความปลอดภัยในการ
เล่น 
การดูแลรักษาอุปกรณ์
กีฬาวอลเลย์บอล 

2 5 

2 ทักษะการ
เคล่ือนไหวและ
การแตะชู 

-มีทักษะในการเคล่ือนไหวและ
เล่นลูกพื้นฐานในกีฬา
วอลเลย์บอลได้ 

-ทักษะการเคล่ือนไหว 
-การแตะชูลูก
วอลเลย์บอลด้วยสองมือ
ล่าง 
-การแตะชูลูก
วอลเลย์บอลด้วยสองมือ
บน 
 

3 10 

3 ทักษะการ 
เสิร์ฟลูก
วอลเลย์บอล  

-มีทักษะในการเสิร์ฟลูก
วอลเลย์บอลแบบต่างๆ 

-การเสิร์ฟลูก 
วอลเลย์บอลด้วยมือล่าง 
-การเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล
ด้วยมือบน 
-การกระโดดเสิร์ฟ 
 

2 5 

4 ทักษะการ
กระโดดตบลูก
วอลเลย์บอล 

-มีทักษะในการกระโดดตบลูก
วอลเลย์บอลแบบต่างๆ 

-สมรรถภาพของผู้
กระโดดตบ 
-วิธีกระโดดตบแบบต่างๆ 
 

2 10 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

5 ทักษะการสกัด
กั้นลูก
วอลเลย์บอล 

-มีทักษะในการสกัดกั้นลูก
วอลเลย์บอล 

-ความหมายของการ
สกัดกั้น 
-วิธีปฏิบัติการสกัดกั้น 
 
 

2 5 

6 พื้นฐานการ
เป็นเล่นทีม 

-มีทักษะในการเล่นกีฬา
วอลเลย์บอลเป็นทีม 

-การเล่นเป็นทีมของ
กีฬาวอลเลย์บอล 
-การวางต าแหน่งผู้เล่น
ของกีฬาวอลเลย์บอล 

3 10 

7 กติกาการ
แข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล 

-รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายกติกา
การแข่งขันวอลเลย์บอลได้อย่าง
ถูกต้อง 

-ลักษณะของการ
แข่งขัน 
-ส่ิงอ านวยความ
สะดวกและอุปกรณ์ 
-ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
-รูปแบบของการ
แข่งขัน 
-การแข่งขัน 
-การหยุดการแข่งขัน
และการถ่วงเวลา 

2 10 

8 การทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกาย 

-รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายวิธี
ประเมินสมรรถภาพทางกายได้
อย่างถูกต้อง 

-การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
-ข้อเสนอแนะการ
ประเมินผลสมรรถภาพ
ทางกาย 

2 5 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ31202 พลศึกษา 2 (วอลเลยบ์อลชายหาด)    
รายวิชาเพิ่มเติม                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                           ภาคเรียนที่ 1            เวลา 20 ชั่วโมง 
                                        จ านวน 0.5 หน่วยกิต       

ศึกษาค้นคว้า อธิบาย วิเคราะห์  ปฏิบัติ   เกี่ยวกับ  การเคล่ือนไหวรูปแบบต่าง ๆ การบริหารร่างกาย 
ทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด  รูปแบบการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด การใช้ความสามารถของ
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม  การเป็นผู้เล่นและผู้ดูท่ีดี  น าหลักการแนวคิดกิจกรรมนันทนาการ   การออก
ก าลังกาย ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมกับตนเอง  การเล่นและการแข่งขันด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา   
การตัดสินการแข่งขัน  การทดสอบสมรรถภาพ โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา  การใช้เทคโนโลยี  ในการ
สืบค้นข้อมูล การปฏิบัติ การสังเกต การอภิปราย การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย การมีส่วนร่วมในการแข่งขัน การตัดสินเกมการ
แข่งขันตามกติกา  สามารถแก้ปัญหา สามารถใช้ทักษะชีวิตได้ดี มีวินัย       ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน  มี
จิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ผลการเรียนรู้ 
  1. อธิบายเกมการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดได้ 

2. อธิบายถึงความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกติกาการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดได้ 
3. น าทักษะในการเล่นและการเคล่ือนไหวในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดไปใช้ในการแข่งขันได้ 
4. อธิบายข้ันตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรุกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
5. อธิบายข้ันตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
6. สามารถตัดสินการแข่งขันตามกติกาสากลได้ 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ31202 พลศึกษา 2 (วอลเลย์บอลชายหาด) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                        เวลา   20  ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ประวัติความ
เป็นมาและ
ความรู้ท่ัวไป 

-สามารถอธิบายประวัติความ
เป็นมา ประโยชน์และวิธีการ
ดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬา
วอลเลย์บอลชายหาดได้   

-ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด 
-ประโยชน์ท่ีได้รับ 
-มารยาทของผู้เล่นและผู้ดู
กีฬาท่ีดี 
-ความปลอดภัยในการ
เล่น 
การดูแลรักษาอุปกรณ์
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 

2 5 

2 ทักษะการ
เคล่ือนไหวและ
การแตะชู 

-มีทักษะในการเคล่ือนท่ีและเล่น
ลูกพื้นฐานในกีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาดได้ 

-ทักษะการเคล่ือนท่ี 
-การแตะชูลูก
วอลเลย์บอลชายหาดด้วย
สองมือล่าง 
-การแตะชูลูก
วอลเลย์บอลชายหาดด้วย
สองมือบน 

3 10 

3 ทักษะการ 
เสิร์ฟลูก
วอลเลย์บอล
ชายหาด  

-มีทักษะในการเสิร์ฟลูก
วอลเลย์บอลชายหาดแบบต่างๆ 

-การเสิร์ฟลูก 
วอลเลย์บอลด้วยมือล่าง 
-การเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล
ชายหาดด้วยมือบน 
-การกระโดดเสิร์ฟ 
 

2 5 

4 ทักษะการ
กระโดดตบลูก
วอลเลย์บอล
ชายหาด 

-มีทักษะในการกระโดดตบลูก
วอลเลย์บอลชายหาดแบบต่างๆ 

-สมรรถภาพของผู้
กระโดดตบ 
-วิธีกระโดดตบแบบต่างๆ 

2 10 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

5 ทักษะการสกัด
กั้นลูก
วอลเลย์บอล
ชายหาด 
 
 

-มีทักษะในการสกัดกั้นลูก
วอลเลย์บอลชายหาด 

-ความหมายของการ
สกัดกั้น 
-วิธีปฏิบัติการสกัดกั้น 

2 5 

6 พื้นฐานการ
เป็นเล่นทีม 

-มีทักษะในการเล่นกีฬา
วอลเลย์บอลชายหาดเป็นทีม 

-การเล่นเป็นทีมของ
กีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด 
-การวางต าแหน่งผู้เล่น
ของกีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด 

3 10 

7 กติกาการ
แข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล
ชายหาด 

-รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายกติกา
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดได้
อย่างถูกต้อง 

-ลักษณะของการ
แข่งขัน 
-ส่ิงอ านวยความ
สะดวกและอุปกรณ์ 
-ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
-รูปแบบของการ
แข่งขัน 
-การแข่งขัน 
-การหยุดการแข่งขัน
และการถ่วงเวลา 

2 10 

8 การทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกาย 

-รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายวิธี
ประเมินสมรรถภาพทางกายได้
อย่างถูกต้อง 

-การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
-ข้อเสนอแนะการ
ประเมินผลสมรรถภาพ
ทางกาย 

2 5 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ32203  พลศึกษา 3 (ฟุตบอล)              
รายวิชาเพิ่มเติม                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                         ภาคเรียนที่ 1            เวลา 20 ชั่วโมง 
                                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต      

ศึกษาความรู้และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬา
ฟุตบอล ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ทักษะการเล่นฟุตบอล หลักการรุก การรับ กติกาการแข่งขัน
ฟุตบอล และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอล ท้ังมีความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ทักษะการเล่นฟุตบอล ทักษะการรุก การรับ กติกาการแข่งขันฟุตบอล การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย และมีความเข้าใจ สามารถอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลได้ เพื่อให้
นักเรียนมีเจตคติท่ีถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัดและ  ความสนใจ 
และน าทักษะกีฬาฟุตบอลไปใช้ในการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพต่อไป บนฐาน
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล 
2. มีทักษะในการเล่นและการเคล่ือนไหวในกีฬาฟุตบอล 
3. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรุกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
5. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
6. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ32203  พลศึกษา 3 (ฟุตบอล) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                          เวลา   20  ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ประวัติความ
เป็นมาและ
ความรู้ท่ัวไป 

-สามารถอธิบายประวัติความ
เป็นมา ประโยชน์และวิธีการดูแล
รักษาอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลได้   

-ประวัติกีฬาฟุตบอล-
ประโยชน์ท่ีได้รับ 
-มารยาทของผู้เล่นและ
ผู้ดูกีฬาท่ีดี 
-ความปลอดภัยในการ
เล่น 
การดูแลรักษาอุปกรณ์
กีฬาฟุตบอล 

2 6 

2 ทักษะการ
เคล่ือนไหว 

-มีทักษะในการเล่นและการ
เคล่ือนไหวในกีฬาฟุตบอล 

-การอบอุ่นร่างกาย 
-การยืดเหยียด
กล้ามเนื้อ 
-การทรงตัว 
-การเคล่ือนท่ีไป
ทิศทางต่างๆ 
-การบ ารุงรักษา
สุขภาพ 

4 12 

3 ทักษะการเล่น
ฟุตบอล 

-มีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬา
ฟุตบอล 

-การสร้างความคุ้นเคย
กับลูกฟุตบอล 
-การรับ-ส่ง ลูกฟุตบอล 
-การยิงประตู 
-การเล้ียง ส่ง โหม่ง ยิง 
-การเป็นผู้รักษาประตู 
การส่งลูกเข้าเล่น 
 

3 12 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

4 หลักการรุก -รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อ
เป็นฝุายรุกได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

-ขั้นตอนการรุก 
-การเล่นเมื่อเป็นฝุาย
รุก 
-แบบฝึกเมื่อเป็นฝุาย
รุก 
 

3 10 

5 หลักการรับ -รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อ
เป็นฝุายรับได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

-ขั้นตอนการรับหรือ
ปูองกัน 
-การเล่นเมื่อเป็นฝุาย
ปูองกัน 
-แบบฝึกเมื่อเป็นฝุาย
ปูองกัน 

3 10 

6 กติกาการ
แข่งขันฟุตบอล 

-รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตาม
กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้
อย่างถูกต้อง 

-การเล่นตามกติกา 
-กติกาการแข่งขัน 
-สัญญาณมือและ
สัญญาณนกหวีดของผู้
ตัดสิน 

3 10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ32204  พลศึกษา 4 (ฟุตซอล)                 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปี 5                                                  ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 20 ช่ัวโมง   
                                                                        จ านวน0.5 หน่วยกิต        

ศึกษาความรู้และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬา
ฟุตซอล ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล ทักษะการเล่นฟุตซอล หลักการรุก การรับ กติกาการแข่งขันฟุตซอล 
และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬาฟุตซอล ท้ังมีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
กีฬาฟุตซอล ทักษะการเล่นฟุตซอล ทักษะการรุก การรับ กติกาการแข่งขันฟุตซอล การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย และมีความเข้าใจ สามารถอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลได้ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ี
ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัดและ  ความสนใจ และน าทักษะกีฬาฟุต
ซอลไปใช้ในการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพต่อไปบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการเรียนรู้ 
1. รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล 
2. มีทักษะในการเล่นและการเคล่ือนไหวในกีฬาฟุตซอล 
3. มีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาฟุตซอล 
3. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรุกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
5. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 
6. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ32204  พลศึกษา 4 (ฟุตซอล) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        เวลา   20  ชั่วโมง 
   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ประวัติความ
เป็นมาและ
ความรู้ท่ัวไป 

-สามารถอธิบายประวัติความ
เป็นมา ประโยชน์และวิธีการดูแล
รักษาอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอลได้   

-ประวัติกีฬาฟุตซอล 
-ประโยชน์ท่ีได้รับ 
-มารยาทของผู้เล่นและ
ผู้ดูกีฬาท่ีดี 
-ความปลอดภัยในการ
เล่น 
การดูแลรักษาอุปกรณ์
กีฬาฟุตซอล 

2 10 

2 ทักษะการ
เคล่ือนไหว 

-มีทักษะในการเล่นและการ
เคล่ือนไหวในกีฬาฟุตซอล 

-การอบอุ่นร่างกาย 
-การยืดเหยียด
กล้ามเนื้อ 
-การทรงตัว 
-การเคล่ือนท่ีไป
ทิศทางต่างๆ 
-การบ ารุงรักษา
สุขภาพ 

4 10 

3 ทักษะการเล่น
ฟุตซอล 

-มีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาฟุต
ซอล 

-การสร้างความคุ้นเคย
กับลูกฟุตซอล 
-การรับ-ส่ง ลูกฟุตซอล 
-การยิงประตู 
-การเล้ียง ส่ง โหม่ง ยิง 
-การเป็นผู้รักษาประตู 
การส่งลูกเข้าเล่น 
 

3 10 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

4 หลักการรุก -รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อ
เป็นฝุายรุกได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

-ขั้นตอนการรุก 
-การเล่นเมื่อเป็นฝุาย
รุก 
-แบบฝึกเมื่อเป็นฝุาย
รุก 

3 10 

5 หลักการรับ -รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อ
เป็นฝุายรับได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

-ขั้นตอนการรับหรือ
ปูองกัน 
-การเล่นเมื่อเป็นฝุาย
ปูองกัน 
-แบบฝึกเมื่อเป็นฝุาย
ปูองกัน 

3 10 

6 กติกาการ
แข่งขันฟุตซอล 

-รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตาม
กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลได้
อย่างถูกต้อง 

-การเล่นตามกติกา 
-กติกาการแข่งขัน 
-สัญญาณมือและ
สัญญาณนกหวีดของผู้
ตัดสิน 

2 5 

7 การทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกาย 

-รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายวิธี
ประเมินสมรรถภาพทางกายได้
อย่างถูกต้อง 

-การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
-ข้อเสนอแนะการ
ประเมินผลสมรรถภาพ
ทางกาย 

1 5 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  
ต้ังสมมุติฐานและให้เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ และมี
ทฤษฏีรองรับ ออกแบบ วางแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งเรียนรู้
อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์     

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน  มีกระบวนการกลุ่ม 
ในการวิพากษ์  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  โดยใช้ความรู้จากวิชาสาขาต่างๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ    

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้า  แสวงหาความรู้  สังเคราะห์  สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบเช่ือมโยง
ความรู้  ความเป็นมาของศาสตร์  เข้าใจหลักการและวิธีคิดในส่ิงท่ีศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณค่าของ
การศึกษาด้วยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ต้ังประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
 2. ต้ังสมมุติฐานและให้เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้ 
จากวิชาสาขาต่างๆ และมีทฤษฏีรองรับ 
 3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 5. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม 
 7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
 8. เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 

รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  5          เวลา   40   ชั่วโมง  

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เปิดประเด็น
ปัญหา 

1.  ต้ังประเด็นปัญหาจาก
สถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
2. ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผลท่ี
สนับสนุน  หรือโต้แย้งประเด็น
ความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชา
ต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรอบ 
3. ออกแบบ วางแผนใช้กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  การตั้งประเด็นปัญหา  
และการตั้งค าถาม 
-  การตั้งสมมติฐานและให้
เหตุผล 
-  การออกแบบ วางแผนใช้
กระบวนการรวบรวมข้อมูล 

10 30 

2 ปรารถนา
ค าตอบ 

4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้
เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5.  ตรวจสอบความน่าเช่ือถือขอ
แหล่งท่ีมาข้องข้อมูล 
6.  วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ี
เหมาะสม 

-  การศึกษา  ค้นคว้า  
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู ้
-  การตรวจสอบ ความ
น่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา
ของข้อมูล 
-  การวิเคราะห์ข้อมูล 

10 20 

สอบกลางภาค  20 

3 ปรารถนา
ค าตอบ (ต่อ) 

4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้
เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5.  ตรวจสอบความน่าเช่ือถือขอ
แหล่งท่ีมาข้องข้อมูล 
6.  วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ี
เหมาะสม 

-  การศึกษา  ค้นคว้า  
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู ้
-  การตรวจสอบ ความ
น่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา
ของข้อมูล 
-  การวิเคราะห์ข้อมูล 

10 20 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 รอบคอบมี
ปัญญา 

7.  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม 
8.  เสนอแนวคิด  การแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จาก
การค้นพบแผนการท างานของ
นักเรียน 

-  การสังเคราะห์ข้อมูล 
-  การสรุปองค์ความรู้ 
-  การแสดงความคิด  และ
การแก้ปัญหา 
 

10 30 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
           จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

         ศึกษา  เรียบเรียง  และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน  เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้   จาก
การศึกษาค้นคว้าในรายวิชาศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงร่าง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใช้ค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือได้อย่างหลากหลาย  เรียบเรียงและถ่ายทอดอย่างชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุ่ม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใช้ส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ   

เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 

ผลการเรียนรู้ 
1.  วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอข้อค้นพบ  ข้อสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual Presentation) 

หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation)  
4. ใช้ส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู่

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้แก่สาธารณะ 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  5          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เรียงร้อย
ถ้อยค า 

1. เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าองค์
ความรู้เชิงวิชาการ
ภาษาไทยความยาว 
2,500 ค า 

รายงานเชิงวิชาการ หมายถึง งานเขียน
ทางวิชาการท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆโดยศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร   
จากการส ารวจ การสังเกต  การทดลอง 
ฯลฯ แล้วน ามา รวบรวมวิเคราะห์เรียบ
เรียง ขึ้นใหม่  
ตามโครงเรื่องท่ีได้วางไว้โดยมีหลักฐาน
และ เอกสารอ้างอิงประกอบ 

20 50 

สอบกลางภาค  20 

2 เล่าสู่กันฟัง 2. น าเสนอข้อค้นพบ 
ข้อสรุปจากองค์ความรู้ท่ี
ศึกษาในรูปแบบกลุ่ม
หรือรายบุคคล โดยใช้ส่ือ
อุปกรณ์ในการน าเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม 
3. มีทักษะการเขียน
รายงานเชิงวิชาการและ
การส่ือสารโดยใช้ส่ือ
ประสมในการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ 

-วิธีการน าเสนอข้อค้นพบด้วยส่ือเป็นตัวชี้
ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
ในครั้งนั้น ๆ วิธีหนึง่เพราะส่ือจะเป็น
ตัวการส าคัญท่ีจะถ่ายทอด 
-ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนซึ่งควรมีทางเลือกหลายช่องทางใน
การน าเสนอข้อมูลท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 

12 30 
(ครูผู้สอน 

10 
ครูที่

ปรึกษา
ภาษา 
20) 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 คุณค่าของ
งาน 

4. เผยแพร่ผลงาน
การศึกษาค้นคว้าใน
รูปแบบบทความวิชาการ 
บทความวิจัยแสดง
นิทรรศการผลงาน
ตีพิมพ์ในเอกสารวารสาร
ทางวิชาการ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บอกประโยชน์และ
คุณค่าในการสร้างสรรค์
งานและถ่ายทอดส่ิงท่ี
เรียนรู้แก่สาธารณะ 

การถ่ายโอนองค์ความรู้จากการศึกษา 
ค้นคว้า และข้อค้นพบ โดยการการ
เผยแพร่ผลงาน เช่น การจัดนิทรรศการ
เป็นการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงาน
ต่างๆ ด้วยวัสดุ ส่ิงของอุปกรณ์และ
กิจกรรมท่ีหลากหลายแต่ 
มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องโดยมี
จุดมุ่งหมาย 
ท่ีชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบท่ี
เร้าความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู 
การฟัง การสังเกต 
การจับต้องและการทดลองด้วยส่ือท่ี
หลากหลาย 

8 20 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ33205 พลศึกษา 5 (ลีลาศ)             

  รายวิชาเพ่ิมเติม                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
           ชั้นมัธยมศึกษาปี 6                                          ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20 ช่ัวโมง   
                                                                            จ านวน0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษาใหมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ ประวัติการลีลาศ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการลีลาศ ประเภท 
ของการลีลาศ มารยาททางสังคมในงานลีลาศ การเตนจังหวะบีกิน จังหวะวอลทซ จังหวะแทงโก จังหวะชาชา 
ชา โดยมีทักษะในการเตนลีลาศในจังหวะตาง ๆ ไดอยางถูกตองและรูถึงประเภทของการเตนลีลาศ และรูเรื่อง
มารยาทในการเตนลีลาศในงานลีลาศ เพื่อสามารถน าทักษะตาง ๆของการเตนลีลาศไปใชในชีวิตประจ าวันได
อยางถูกตองและมีมารยาท ทางสังคม มีทักษะการเคล่ือนไหวกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย การน าหลักการ ของทักษะกลไกมาใชไดอยางปลอดภัย สนุกสนาน มีน้ าใจนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎ 
กติกา มารยาท การท างานเปนทีม และปฏิบัติตนไดจนเปนสุขนิสัย บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
           1.   บอกประวัติกีฬาลีลาศ ประโยชน์คุณและค่าของการลีลาศ 
           2.   อธิบายและปฏิบัติหลักการบริหารร่างกาย ของการลีลาศ 
           3.   อธิบายและปฏิบัติหลักการเคล่ือนไหว เบื้องต้นของการลีลาศ 
           4.   ปฏิบัติตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่การ
ลีลาศ 
           5.   ปฏิบัติของการลีลาศ ท้ังเป็นผู้น าผู้ตามและสร้างสรรค์ได้อย่างสนุกสนาน และ
สามารถน าไปใช้ ในชีวิตประจ าวันได้ 

รวม 5   ผลการเรียนรู้   
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ33205 พลศึกษา 5 (ลีลาศ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                                                                            เวลา   20  ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ปฐมนิเทศ -บอกประวัติกีฬาลีลาศ 
ประโยชน์และคุณค่า
ของการลีลาศได้ 

-แจงจุดประสงครายวิชา ลีลาศ - 
การปฏิบัติตนในการเรียน 
เกี่ยวกับระเบียบ 
 - การประเมินผลการเรียน  
- ประวัติและมารยาทการเตนร า 
 

 
2 

 
5 

2 สมรรถภาพทางกาย - อธิบายและปฏิบัติ
หลักการบริหาร
ร่างกาย ของการลีลาศ 

- การทดสอบสมรรถภาพทางกา
ยกอนการเรียน 

2 10 

3 ทักษะพื้นฐานเบ้ืองตน -อธิบายและปฏิบัติ
หลักการเคล่ือนไหว 
เบ้ืองต้นของการลีลาศ 

- การยืนและการทรงตัว  
- การเดินถายน้ าาหนักตัว  
- การฝกฟงเสียงดนตร ี 
- ทิศทางการเตนร า  
- การจับคูแบบตาง ๆ 
 

 
5 

 
15 

สอบกลางภาค 1 20 
4 จังหวะบีกิน -ปฏิบัติตามหลักการ

เคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะ
กลไกและทักษะ
พื้นฐานท่ีน าไปสู่การ
ลีลาศ 

- การเดินหนา 
 -การถอยหลัง( BASIC WALK ) 
 - การหมุน( SPORT TURE ) 
 - การเดินไขวหนา 
( FOREWORD COSSING ) 
 - การเดินไขวหลัง 
( BACKWORD COSSING 

 
 
4 

 
 

15 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

5 จังหวะ ชะ ชะ ชา -ปฏิบัติของการลีลาศ 
ท้ังเป็นผู้น าผู้ตามและ
สร้างสรรค์ได้อย่าง
สนุกสนาน และ
สามารถน าไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

- การเดินหนา 
 -การถอยหลัง( BASIC WALK ) - 
การหมุน( SPORT TURE )  
- การเดินไขวหนา 
( FOREWORD COSSING ) 
 - การเดินไขวหลัง 
( BACKWORD COSSING ) 

5 15 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ33206 พลศึกษา 6 (การตัดสินกีฬา) 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปี 5                                                    ภาคเรียนที่2 เวลา20 ชั่วโมง  
                                                                          จ านวน 0.5 หน่วยกิต    

   ศึกษา และปฏิบัติการตัดสินกีฬาท่ีจัดการแข่งขันภายในโรงเรียน และเป็นกีฬายอดนิยม ต่างๆกีฬา
วอลเลย์บอล กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาบาสเกตบอล กีฬาตะกร้อ กรีฑา กีฬา
พื้นบ้าน และสามารถด าเนินการจัดกาแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ทางทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติ เพื่อ
พัฒนาความมั่นใจใจตนเองและกล้าตัดสินใจ ฝึกความเป็นผู้น า และฝึกกระบวนการบริหารจัดการทางการกีฬา 
สามารถจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนได้ 

ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถปฏิบัติการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
 2. สามารถปฏิบัติการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดได้ 
 3. สามารถปฏิบัติการตัดสินกีฬาฟุตบอลได้ 
 4. สามารถปฏิบัติการตัดสินกีฬาฟุตซอลได้ 
 5. สามารถปฏิบัติการตัดสินกีฬาบาสเกตบอลได้ 
 6. สามารถปฏิบัติการตัดสินกีฬาตะกร้อได้ 
 7.  สามารถปฏิบัติการตัดสินกรีฑาได้ 
 8. สามารถปฏิบัติการตัดสินกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้านได้ 
 9. สามารถปฏิบัติการจัดการแข่งขันกีฬาภายในได้ 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ33206 พลศึกษา 6 (การตัดสินกีฬา) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6                                                                          เวลา   20  ชั่วโมง 

 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ สาระเพิ่มเติม 

จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 วอลเลย์บอล -สามารถปฏิบัติการ
ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
ได้   

-กติกาการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล 
-มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูกีฬาท่ีดี 
-ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา 
การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬา
วอลเลย์บอล 

2 5 

2 วอลเลย์บอล
ชายหาด 

-สามารถปฏิบัติการ
ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาดได้   

-กติกาการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลชายหาด 
-มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูกีฬาท่ีดี 
-ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา 
การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬา
วอลเลย์บอลชายหาด 
 

1 5 

3 ฟุตบอล -สามารถปฏิบัติการ
ตัดสินกีฬาฟุตบอลได้   

-กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
-มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูกีฬาท่ีดี 
-ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา 
การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล 
 

2 5 

4 ฟุตซอล -สามารถปฏิบัติการ
ตัดสินกีฬาฟุตซอลได้   

-กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
-มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูกีฬาท่ีดี 
-ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา 
การดูแลรักษาอุปกรณ์ 
กีฬาฟุตซอล 
 
 

1 5 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

สาระเพิ่มเติม 
จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

5 บาสเกตบอล -สามารถปฏิบัติการ
ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
ได้   

-กติกาการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล 
-มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูกีฬาท่ีดี 
-ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา 
การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬา
บาสเกตบอล 

2 5 

6 ตะกร้อ -สามารถปฏิบัติการ
ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
ได้   

-กติกาการแข่งขันกีฬาตะกร้อ 
-มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูกีฬาท่ีดี 
-ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา 
การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาตะกร้อ 

1 5 

สอบกลางภาค  20 
7 กรีฑา -สามารถปฏิบัติการ

ตัดสินกีฬากรีฑาได้   
-กติกาการแข่งขันกีฬากรีฑา 
-มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูกีฬาท่ีดี 
-ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา 
การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬากรีฑา 

3 5 

8 กีฬาไทยและ
กีฬาพื้นบ้าน 

-สามารถปฏิบัติการ
ตัดสินกีฬาไทยและกีฬา
พื้นบ้านได้   

-กติกาการแข่งขันกีฬากีฬาไทย
และกีฬาพื้นบ้าน 
-มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูกีฬาท่ีดี 
-ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา 
การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬากีฬา
ไทยและกีฬาพื้นบ้าน 

3 5 

9 จัดการแข่งขัน -รู้ เข้าใจ และ
ปฏิบัติการจัดการ
แข่งขันกีฬาภายในได้ 

-ความรู้ท่ัวไปในการจัดการแข่งขัน
กีฬา 
-การตัดสินกีฬา 

3 20 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ30201 แฮนด์บอล 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6           ภาคเรียน 1     เวลา  20 ชั่วโมง 

                         จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอลทักษะเบ้ืองต้นของการ 
เล่นกีฬาแฮนด์บอล ทักษะการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานท่ีนาไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่น
แฮนด์บอลการเล่นเป็นทีมของกีฬาแฮนด์บอล กติกาการเล่นแฮนด์บอล และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะเบ้ืองต้นของการเล่นกีฬาแฮนด์บอล มีทักษะการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและมีทักษะ
พื้นฐานท่ีนาไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นแฮนด์บอลมีทักษะการเล่นเป็นทีมของกีฬาแฮนด์บอล มี ทักษะและ
เข้าใจกติกาการเล่นแฮนด์บอล และการทดสอบสมรรถภาพทางกายและมีความเข้าใจ อธิบาย ประวัติความ
เป็นมาของกีฬาแฮนด์บอล 
เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัดและ  ความ
สนใจ และน าทักษะกีฬาแฮนด์บอลไปใช้ในการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพต่อไป บน
ฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการเรียนรู้ 
 
 1. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอล 
 2. สามารถครอบครองลูกแฮนด์บอล และมีทักษะในการ รับ-ส่ง ลูกแฮนด์บอล 
 3. มีทักษะในการเล้ียงลูกแฮนด์บอล และทักษะในการยิงประตู 
 4. มีทักษะในการเป็นผู้รักษาประตู 
 5. มีทักษะในการเล่นเป็นทีม ท้ังการเป็นฝุายรุกและฝุายรับ  
 6. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลงของการเล่นกีฬาแฮนด์บอล 
 7.  รู้ เข้าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ32203 แฮนด์บอล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  เวลา   20  ชั่วโมง 

   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ประวัติความ
เป็นมาและ
ความรู้ท่ัวไป 

-สามารถอธิบายประวัติ
ความเป็นมา ประโยชน์
และวิธีการดูแลรักษา
อุปกรณ์กีฬาแชร์บอลได้   

-ประวัติกีฬาแฮนด์บอล 
-ประโยชน์ท่ีได้รับ 
-มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูกีฬาท่ี
ดี 
-ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา 
การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬา
แฮนด์บอล 

3 10 

2 ทักษะเบ้ืองต้น
ของการเล่น
แฮนด์บอล 

-สามารถครอบครองลูก
แฮนด์บอล และมีทักษะ
ในการ รับ-ส่ง ลูก
แฮนด์บอล 
-มีทักษะในการเล้ียงลูก
แฮนด์บอล และทักษะใน
การยิงประตู 
-มีทักษะในการเป็น
ผู้รักษาประตู 
 
 

-การครอบครองลูกแฮนด์บอล 
-การส่งลูกแฮนด์บอล 
-การเล้ียงลูกแฮนด์บอล 
-การยิงประตูแฮนด์บอล 
-การเป็นผู้รักษาประตู 

6 20 

สอบกลางภาค  20 
3 การเล่นเป็นทีม -มีทักษะในการเล่นเป็น

ทีม ท้ังการเป็นฝุายรุก
และฝุายรับ 

-การเล่นทีมของกีฬาแฮนด์บอล 
-ต าแหน่งและการวางตัวผู้เล่น 
-วิธีการเล่นเป็นทีมของกีฬา
แฮนด์บอล 
-เทคนิคในการเล่นเป็นฝุายรุก 
-เทคนิคในการเล่นเป็นฝุายรับ 

3 10 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

4 กติกาการเล่น
กีฬาแฮนด์บอล 

.-รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตาม
กฎกติกาและข้อตกลง
ของการเล่นกีฬา
แฮนด์บอล 

-สนามแฮนด์บอลและเวลาการ
แข่งขัน 
-ลูกแฮนด์บอลและทีมแฮนด์บอล 
-ผู้รักษาประตูและเขตประตู
แฮนด์บอล 
-การเล่นลูกแฮนด์บอลและการ
เข้าเล่นกับฝุายตรงข้าม 
-การได้ประตูและการเริ่มเล่น 
-การส่งลูกเข้าเล่นและผู้รักษา
ประตูส่ง 
-การส่งลูกกินเปล่าและการยิงลูก
7 เมตร 
-การปฏิบัติในการส่งและการ
ลงโทษ 
-ผู้ตัดสิน ผู้บันทึกและผู้จับเวลา 

4 10 

5 การทดสอบ
สมรรถภาพ 

-รู้ เข้าใจ และปฏิบัติการ
ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายได้อย่างถูกต้อง 
 

-ความรู้การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
-ข้อเสนอแนะการประเมินผล
สมรรถภาพทางกาย 

2 10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
  

  

121 

หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ30202  แฮนด์บอลชายหาด 2 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6               ภาคเรียนที่ 2           เวลา 20 ชั่วโมง 

                จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ทักษะ
เบ้ืองต้นของการ เล่นกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ทักษะการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานท่ีนาไปสู่
การพัฒนาทักษะการเล่นแฮนด์บอลชายหาด การเล่นเป็นทีมของกีฬาแฮนด์บอลชายหาด กติกาการเล่น
แฮนด์บอลชายหาด และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้นักเรียนมีทักษะเบ้ืองต้นของการเล่นกีฬา
แฮนด์บอลชายหาด มีทักษะการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและมีทักษะพื้นฐานท่ีนาไปสู่การพัฒนาทักษะการ
เล่นแฮนด์บอลชายหาด มีทักษะการเล่นเป็นทีมของกีฬาแฮนด์บอลชายหาด มี ทักษะและเข้าใจกติกาการเล่น
แฮนด์บอลชายหาด และการทดสอบสมรรถภาพทางกายและมีความเข้าใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาของ
กีฬาแฮนด์บอลชายหาดเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตาม
ความถนัดและ  ความสนใจ และน าทักษะกีฬาแฮนด์บอลชายหาดไปใช้ในการออกก าลังกายเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพ และสมรรถภาพต่อไป บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 
 2. สามารถครอบครองลูกแฮนด์บอลชายหาด และมีทักษะในการ รับ-ส่ง ลูกแฮนด์บอลชายหาด 
 3. มีทักษะในการเล้ียงลูกแฮนด์บอลชายหาด และทักษะในการยิงประตู 
 4. มีทักษะในการเป็นผู้รักษาประตู 
 5. มีทักษะในการเล่นเป็นทีม ท้ังการเป็นฝุายรุกและฝุายรับ  
 6. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลงของการเล่นกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 
 7.  รู้ เข้าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ30202  แฮนด์บอลชายหาด 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6                                                           เวลา 20 ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ประวัติความ
เป็นมาและ
ความรู้ท่ัวไป 

-สามารถอธิบายประวัติ
ความเป็นมา ประโยชน์
และวิธีการดูแลรักษา
อุปกรณ์กีฬาแฮนด์บอล
ชายหาดได้   

-ประวัติกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 
-ประโยชน์ท่ีได้รับ 
-มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูกีฬาท่ี
ดี 
-ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา 
การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬา
แฮนด์บอลชายหาด 

3 10 

2 ทักษะเบ้ืองต้น
ของการเล่น
แฮนด์บอล 

-สามารถครอบครองลูก
แฮนด์บอลชายหาด และ
มีทักษะในการ รับ-ส่ง ลูก
แฮนด์บอลชายหาด 
-มีทักษะในการเล้ียงลูก
แฮนด์บอล และทักษะใน
การยิงประตู 
-มีทักษะในการเป็น
ผู้รักษาประตู 
 

-การครอบครองลูกแฮนด์บอล
ชายหาด 
-การส่งลูกแฮนด์บอลชายหาด 
-การเล้ียงลูกแฮนด์บอลชายหาด 
-การยิงประตูแฮนด์บอลชายหาด 
-การเป็นผู้รักษาประตู 

6 20 

สอบกลางภาค  20 
3 การเล่นเป็นทีม -มีทักษะในการเล่นเป็น

ทีม ท้ังการเป็นฝุายรุก
และฝุายรับ 

-การเล่นทีมของกีฬาแฮนด์บอล
ชายหาด 
-ต าแหน่งและการวางตัวผู้เล่น 
-วิธีการเล่นเป็นทีมของกีฬา
แฮนด์บอลชายหาด 
-เทคนิคในการเล่นเป็นฝุายรุก 
-เทคนิคในการเล่นเป็นฝุายรับ 

3 10 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

4 กติกาการเล่น
กีฬาแฮนด์บอล
ชายหาด 

.-รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตาม
กฎกติกาและข้อตกลง
ของการเล่นกีฬา
แฮนด์บอลชายหาด 

-สนามแฮนด์บอลและเวลาการ
แข่งขัน 
-ลูกแฮนด์บอลและทีมแฮนด์บอล
ชายหาด 
-ผู้รักษาประตูและเขตประตู
แฮนด์บอล 
-การเล่นลูกแฮนด์บอลและการ
เข้าเล่นกับฝุายตรงข้าม 
-การได้ประตูและการเริ่มเล่น 
-การส่งลูกเข้าเล่นและผู้รักษา
ประตูส่ง 
-การส่งลูกกินเปล่าและการยิงลูก
6 เมตร 
-การปฏิบัติในการส่งและการ
ลงโทษ 
-ผู้ตัดสิน ผู้บันทึกและผู้จับเวลา 

4 15 

5 การทดสอบ
สมรรถภาพ 

-รู้ เข้าใจ และปฏิบัติการ
ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายได้อย่างถูกต้อง 
 

-ความรู้การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
-ข้อเสนอแนะการประเมินผล
สมรรถภาพทางกาย 

2 5 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ30203 นวดแผนไทย 
รายวิชาเพิ่มเติม                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6                   ภาคเรียนที่1 เวลา เวลา 20 ชั่วโมง 
                                         จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการนวดแผนไทย และการนวดแบบต่าง ๆ วิธีการ
นวดตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น นวดตัว ฝุาเท้า ได้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น บอกประโยชน์ของ การนวด 
และอันตรายท่ีเกิดจากการนวดท่ีไม่ถูกต้อง โดยการใช้กระบวนการ สืบค้นข้อมูล ฝึกปฏิบัติ การนวดแบบต่าง 
ๆ วิธีการนวดตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
เกี่ยวกับการนวด และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดแผนไทย  เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 

ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนวดแผนไทยได้ 
 2. อธิบายความหมาย ความส าคัญและขอบข่ายของการนวดแผนไทย ได้ 
 3. อธิบายจ าแนกประเภทของนวดแผนไทยได้ 
 4. อธิบายลักษณะและบทบาทของผู้นวดแผนไทยได้ 
 5. อธิบายข้ันตอนการนวดตามจุดได้ถูกต้อง 
 6. ปฏิบัติการนวดแผนไทยได้ถูกต้องตามท่าการนวดต่าง ๆ   

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ30203 นวดแผนไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6           เวลา   20  ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ประวัติความ
เป็นมาและ
ความรู้ท่ัวไป 

-สามารถอธิบายประวัติ
ความเป็นมา ประโยชน์
ของการนวดแผนไทย 

-ประวัติการนวดแผนไทย 
-ประโยชน์ท่ีได้รับ 
-ประเภทของการนวดแผนไทย 

1 5 

2 กายวิภาค
ศาสตร์และ
สรีรวิทยา 

-เข้าใจ โครงสร้างและ
หน้าท่ีของระบบกระดูก
ระบบกล้ามเนื้อ และ
ระบบประสาท 

-กายวิภาคศาสตร์ของระบบ
กระดูกระบบกล้ามเนื้อ และ
ระบบประสาท 

2 5 

3 เทคนิคและ
วิธีการนวด 

-ปฏิบัติเทคนิคต่างๆท่ี
เกี่ยวกับการนวดได้ 

-เทคนิคการกด การบีบ การคลึง 
การดึง การยืด 

1 5 

4 การนวดหลัง ปฏิบัติการนวดหลังได้ เทคนิคการกด การบีบ การคลึง 
การดึง การยืด 

3 5 

5 การนวดขา
ด้านหลัง 

ปฏิบัติการนวดขา
ด้านหลังได้ 

เทคนิคการกด การบีบ การคลึง 
การดึง การยืด 

1 5 

6 การนวดขา
ด้านหน้า 

ปฏิบติัการนวดขา
ด้านหน้าได้ 

เทคนิคการกด การบีบ การคลึง 
การดึง การยืด 

1 5 

สอบกลางภาค  20 
7 

การนวดท้อง 
ปฏิบติัการนวดขา
ด้านหน้าได้ 

เทคนิคการกด การบีบ การคลึง 
การดึง การยืด 

1 5 

8 
การนวดแขน ปฏิบัติการนวดท้องได้ เทคนิคการกด การบีบ การคลึง 

การดึง การยืด 
1 5 

9 การนวดไหล่ ปฏิบัติการนวดแขนได้ เทคนิคการกด การบีบ การคลึง 
การดึง การยืด 

1 5 

10 
การนวดท้อง 

ปฏิบัติการนวดไหล่ได้ เทคนิคการกด การบีบ การคลึง 
การดึง การยืด 

1 5 

11 กาฝึก
ภาคสนาม 

ปฏิบัติการนวดแผนไทย
ได้ 

เทคนิคการกด การบีบ การคลึง 
การดึง การยืดและการนวดส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย 

5 10 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

พ30204 การนวดฝ่าเท้า 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                      กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6                                              ภาคเรียนที่ 2  เวลา 20 ชั่วโมง 
               จ านวน  0.5 หน่วยกิต 

  ศึกษาประวัติและความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการนวดฝาเทา ความรูเบ้ืองตนและกายวิภาคศาสตรเกี่ยวกับ
การนวดเทา จรรยาบรรณและสมาธิ การนวดเทาเพื่อสุขภาพ การฝกปฏิบัติภาคสนาม โดยใชกระบวนการสืบค
นขอมูลดวยเทคโนโลยี การส่ือสาร การคิดวิเคราะห การแกปญหา การใชทักษะ การอภิปราย การน าเสนอ 
การรวบรวมขอมูล การลงมือปฏิบัติเก็บประสบการณ และ การท างานเปนกลุม เพื่อใหเกิดทักษะการคิดการวิ
เคราะห การแกปญหา เกิดความเขาใจ สามารถน าไปเปนขอมูลในการตัดสินใจ สามารถน าเสนอ สามารถ
ส่ือสาร ส่ิงท่ีเรียนรู เห็นคุณคาของการน าความรูและทักษะประสบการณไปใชประโยชนในชีวิตประจ าวันใน
การสรางอาชีพ หารายไดเล้ียงครอบครัวและพัฒนาเปนธุรกิจของตนเองได 

 ผลการเรียนรู 
  1. อธิบายประวัติและความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการนวดฝาเทา  
 2. อธิบายความรูเบ้ืองตนและกายวิภาคศาสตรเกี่ยวกับการนวดเทา จรรยาบรรณและสมาธิ 
 3. อธิบายและปฏิบัติกายบริหารแบบไทยดวยทา ษีดัดตน  
 4. อธิบายการประคบสมุนไพร การนวดเทาเพื่อสุขภาพ การฝกปฏิบัติและฝกภาคสนาม  

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา พ 30204 (นวดแผนไทย) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  เวลา   20  ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ประวัติความ
เป็นมาและ
ความรู้ท่ัวไป 

-สามารถอธิบายประวัติ
ความเป็นมา ประโยชน์
ของการนวดฝุาเท้า   
 

-ประวัติการนวดแผนไทย 
-ประโยชน์ท่ีได้รับ 
-ประเภทของการนวดฝุาเท้า 

1 5 

2 กายวิภาค
ศาสตร์และ
สรีรวิทยา 

-เข้าใจ โครงสร้างเท้า 
และจุดสะท้อน 

-กายวิภาคศาสตร์ของฝุาเท้าและ
จุดสะท้อน 

1 5 

3 เทคนิคและ
วิธีการนวด 

-ปฏิบัติเทคนิคต่างๆท่ี
เกี่ยวกับการนวดได้ 

-เทคนิคการกด การบีบ การคลึง 
การดึง การยืด 
 

1 5 

4 การพันเท้า
ด้วยผ้า 

ปฏิบัติการพันเท้าด้วยผ้า
ได้ 

เทคนิคพันเท้า 1 5 

5 การท าความ
สะอาดเท้า 

ปฏิบัติการท าความ
สะอาดเท้าได้ 

การท าความสะอาดเท้า 1 5 

6 การนวดฝุาเท้า ปฏิบัติการนวดฝุาเท้าได้ เทคนิคและขั้นตอนในการนวด
ฝุาเท้า 

4 5 

สอบกลางภาค  20 
7 ฝึกภาคสนาม ปฏิบัติการนวดฝุาเท้าเต็ม

รูปแบบ 
การนวดฝุาเท้าตามล าดับข้ันตอน 9 30 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 
 
  
 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ   
เป็นการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้  การท่ีจะบรรลุ จุดมุ่งหมายแรกได้
จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก 
วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล  แล้วน ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการ
สอนของครู  การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องท่ีสัมพันธ์กัน  หากขาดส่ิงหนึ่งส่ิงใดการเรียนการ
สอนก็ขาดประสิทธิภาพ  การประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้ เรียกว่า 
Formative  assessment  เป็นการวัดและประเมินผลท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมินเพื่อให้รู้
จุดเด่น จุดท่ีต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา  ซึ่งในปัจจุบันงานวิจัยบ่งช้ีว่าถ้าใช้การประเมินผล
ย่อยอย่างถูกวิธี การประเมินผลย่อยจะเป็นเครื่องมือท่ีทรงพลังในการก าหนดเปูาหมาย การเรียนการสอน  แต่
ท้ังนี้ผู้สอนต้องมีทักษะในการใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น  การสังเกต  การซักถาม  
การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นท่ีก าหนด  การใช้แฟูมสะสมงาน  การใช้ภาระงานท่ีเน้น
การปฏิบัติ การประเมินความรู้เดิม  การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพื่อนประเมินเพื่อน  การใช้เกณฑ์การ
ให้คะแนน (Rubrics) และท่ีส าคัญการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยผู้สอนต้องสามารถให้ค าแนะน าเพื่อเช่ือมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้พอกพูน  นอกจากนี้ยังต้องรู้จักใช้ผลท่ีได้จากการประเมินมาวางแผน
และทบทวนการสอนของตนอีกด้วย 
 ส าหรับจุดมุ่งหมายท่ีสองคือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมิน
สรุปผลการเรียนรู้ เรียกว่า Summative assessment เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน หรือจบรายวิชาเพื่อตัดสิน
ให้คะแนนหรือให้ระดับผลการเรียน หรือให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่  
ควรได้รับการเล่ือนช้ันหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่  โดยสถานศึกษามีหน้าท่ี ในการอนุมัติและ
รายงานผลการเรียน  งานวิจัยเสนอแนะว่าการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนท่ีดีต้องให้โอกาสผู้เรียน
แสดงออกซึ่งความรู้  ความสามารถ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการ
ปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างนักเรียน   
  
 การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากให้ท่ัวถึงแล้วยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย  ผู้ปกครอง สังคมและรัฐ
ต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา  นั่นคือ คุณภาพของผู้เรียนท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบนับต้ังแต่สถานศึกษา ต้นสังกัด หน่วยงานระดับชาติท่ีได้รับ
มอบหมาย  จึงมีบทบาทหน้าท่ีในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร  ดังนั้นหลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  จึงก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน  ๔  
ระดับ  ได้แก่  ระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติ  ทุกระดับ   มี
เจตนารมณ์เช่นเดียวกัน คือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อน าผลการประเมินมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 การประเมินระดับชั้นเรียน  
 เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและ
สม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต  
การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน แฟูมสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ  โดย
ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเอง หรือเปิดโอกาสให้ ผู้ เรี ยนประเมินตนเอง  เพื่ อนประเมินเพื่ อน ผู้ปกครอง 
ร่วมประเมิน  
 การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อัน
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่และมากน้อยเพียงใด  มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง
และส่งเสริมในด้านใด  นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย  ท้ังนี้โดยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 การประเมินระดับสถานศึกษา 
 เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเปูาหมายหรือไม่  ผู้เรียนมีส่ิงท่ีต้องได้รับ
การพัฒนาในด้านใด  รวมท้ังสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ
และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุง
นโยบาย  หลักสูตร  โครงการ หรือวิธีการจัดการเรี ยนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายง านผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   

 การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการและ
เครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐานท่ีจัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้น
สังกัดและหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือจากการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
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 การประเมินระดับชาติ 
 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  ช้ันประถม ศึกษาปี
ท่ี ๖  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เข้ารับการประเมิน  ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูล
ในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น  เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ี
จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่  กลุ่มผู้เรียนท่ัวไป  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  กลุ่ม
ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธ
โรงเรียน  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา  เป็นต้น  ข้อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที  เป็นโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 

 การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและ
แนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องเช่ือมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการเดียวกัน  
สาระของระเบียบดังกล่าวก าหนดบนพื้นฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา  หลักเกณฑ์การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติท่ีสถานศึกษาก าหนดเพิ่มเติม อันจะสะท้อนมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ี
สร้างความมั่นใจในกระบวนการด าเนินงานและความเช่ือมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามเปูาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ก าหนดว่าการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนและตัดสินว่าผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ 
ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดใน
ระดับใด  สามารถท่ีจะได้รับการเล่ือนช้ันเรียน หรือจบการศึกษาได้หรือไม่  สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบ
จัดการศึกษาจะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาให้
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สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ โดยมีการด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้   
 ๑.  การตัดสินผลการเรียน ก าหนดให้มีการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนโดยผู้สอนต้องเก็บ
ข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละปี/ภาค  ตลอดจนให้มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนในด้าน
ท่ีต้องได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในด้านท่ีเด่น เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
     การตัดสินผลการเรียนเพื่อพิจารณาเล่ือนช้ัน  ก าหนดให้ระดับประถมศึกษาตัดสินผลการเรียน
ปลายปีเพื่อการเล่ือนช้ันเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนเป็นหน่วยกิตให้
ตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาคเรียน เพื่อน าไปใช้ในการพิจารณาการเล่ือนช้ันเมื่อส้ินปีการศึกษา  นอกจากนี้
ยังก าหนดให้มีการซ้ าช้ันโดยให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 ๒.  การให้ระดับผลการเรียนในระดับประถมศึกษา  สามารถให้ระดับผลการเรียนได้หลายลักษณะ  
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาก าหนดให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น   ๘ 
ระดับ  ส าหรับการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม 
ดี และผ่าน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ระดับผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
 ๓.  การรายงานผลการเรียน  ก าหนดให้สถานศึกษารายงานผลการเรียนให้ผู้เรียน  ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๔.  เกณฑ์การจบการศึกษา  ก าหนดคุณสมบัติของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้จบการศึกษาส าหรับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ 
 ๕.  เอกสารหลักฐานการศึกษา  ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน 
ประกาศนียบัตรและแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  โดยใช้แบบพิมพ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดและ
เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกผลการประเมินและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้เรียน 
 ๖.  การเทียบโอนผลการเรียน  สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนได้ในกรณีต่าง 
ๆ  ได้แก่  การย้ายสถานศึกษา  การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  การย้ายหลักสูตร  
การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา  การขอกลับเข้าศึกษาต่อของผู้ท่ีออกกลางคัน  ตลอดจนการเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ   
 ๗.  การประเมินคุณภาพผู้เรียน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้เข้ารับการประเมินระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและระดับชาติด้วย  เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนน าไปใช้ใน การ
ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาอาจเพิ่มเติมประเด็นอื่นๆ  ตามความเหมาะสม 
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 การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน ๒ ส่วน  ได้แก่ งานวัด
และประเมนิผลการเรียนรู้และงานทะเบียน  สถานศึกษาโดยท่ัวไปจะก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละงาน อย่างไรก็ตาม
สถานศึกษาขนาดเล็กมักจะรวมงานท้ังสองและมอบหมายผู้รับผิดชอบคนเดียว 
 งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการให้ภาระงานวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล    การเรียนรู้
กับผู้สอนและผู้เรียน  ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งในเทคนิควิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรของสถานศึกษา  ส าหรับงานทะเบียนรับผิดชอบด้านเอกสารหลั กฐาน
การศึกษา  เอกสารการประเมินผลต่างๆ เพื่อการบันทึกหลักฐานการศึกษา  การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การศึกษาอย่างเป็นระบบ  การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นต้น 
 ภาระงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องกับฝุายต่างๆ ในสถานศึกษานับต้ังแต่ระดับ
นโยบาย  ในการก าหนดนโยบายการวัดผล  การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา  เพื่อให้บุคลากรทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติและยังเกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุกคนต้ังแต่เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาและออกจากสถานศึกษา  จึงจ าเป็นท่ีสถานศึกษาต้องวิเคราะห์ภาระงาน  ก าหนดกระบวนการท างาน
และผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนเหมาะสม  ดังในแผนภาพท่ี ๑.๑ ได้แสดงถึงระบบ การบริหารการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาท่ีก าหนดขึ้น โดยน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้  ตลอดจนหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมาวิเคราะห์ภาระงาน และตารางท่ี ๑.๑ แสดงถึงการมอบหมาย ภารกิจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ให้แก่บุคลากรฝุายต่างๆ ของสถานศึกษารับผิดชอบ 
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แผนภาพที่ ๑  ระบบการบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
          พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ระเบียบว่า
ด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการของสถานศึกษา 

อนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบ

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- จัดการเรียนรู้และด าเนินการวัดและ
ประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
-ตัดสินผลการประเมินรายปี/รายภาค 

 

ให้ความเห็นชอบผลการประเมิน 

-  อนุมัติผลการประเมินรายปี/รายภาค 
-  ตัดสินและอนุมัติการเลื่อนชั้น  ซ้ าชั้น   
   การจบการศึกษา 

รายงานผลต่อผู้เก่ียวข้อง 

รวบรวมข้อมูลจัดท าเอกสารหลักฐาน

การศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

-  ครูที่ปรึกษา 
-  ครูแนะแนว 
-  คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

-  ครูวัดผล 
-  นายทะเบียน 

ก ากับ  ติดตาม   
สนับสนุน  ให้ขวัญ

ก าลังใจ 

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพของสถานศึกษา 

การเทียบโอน 

ผลการเรียน 

คณะกรรมการ 

เทียบโอนผลการเรียน 

-  ผู้สอน 
-  ผู้ได้รับมอบหมาย 
-  คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน    
   การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
-  คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ผู้เก่ียวข้อง ภารกิจ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ตารางที่ ๑   การมอบหมายภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรฝุายต่าง ๆ                 
  ของสถานศึกษารับผิดชอบ   
 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าทีใ่นการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

๑.  คณะกรรมการ 
     สถานศึกษา 
     ขัน้พื้นฐาน 

 ๑.๑  อนุมัติและให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 ๑.๒  อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม 
 ๑.๓  อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
ประเมิน ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 ๑.๔  อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา  เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา 
 ๑.๕  อนุมัติและให้ความเห็นชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา  
เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑.๖  อนุมัติและให้ความเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอนซ่อมเสริม
การแก้ไขผลการเรียนและอื่นๆ  
 ๑.๗  ก ากับ ติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน   
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑.๘  ก ากับ ติดตาม การวัดและประเมินผล และการตัดสินผลการเรียน 

๒.  คณะกรรมการ 
      บริหารหลักสูตร 
      และวิชาการของ 
      สถานศึกษา 

 ๒.๑  จัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 
 ๒.๒ จัดท าแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางและ
สาระเพิ่มเติมของรายวิชาต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   
โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดท า
รายวิชาพร้อมเกณฑ์การประเมิน 
 ๒.๓ ก าหนดส่ิงท่ีต้องการประเมินในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           
ของสถานศึกษาพร้อมเกณฑ์การประเมินและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ผู้เรียน 
 ๒.๔ ก าหนดการตรวจสอบและรายงานสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 ๒.๕ ก าหนดวิธีการเทียบโอนผลการเรียน จ านวนรายวิชา  จ านวนหน่วย
กิต  เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน  
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ตารางที่ ๑  (ต่อ) 
 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 
๓.  คณะอนุกรรมการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 ๓.๑ ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมแนวทางการวดัและประเมินผล 
 ๓.๒ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
 ๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
สาระการเรียนรู้รายปี/รายภาคและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔.  คณะกรรมการพัฒนา  
 และประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 

 ๔.๑ ก าหนดแนวทางในการพัฒนาและการประเมนิความสามารถ 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน 
 ๔.๒ ด าเนินการประเมินความสามารถการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
 ๔.๓ ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน           
ของผู้เรียนรายปี/รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดับ 

๕.  คณะกรรมการพัฒนา
และประเมินคุณลักษณะ                  
อันพึงประสงค์               
ของสถานศึกษา 

 ๕.๑ ก าหนดแนวทางการพัฒนา แนวทางการประเมินเกณฑ์ การประเมิน 
และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕.๒ พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รายปี/
รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดับ 
 ๕.๓ จัดระบบการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการอัน
เหมาะสมและส่งต่อข้อมูลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๖.  คณะกรรมการ  
เทียบโอนผลการเรียน 

 ๖.๑ จัดท าสาระ เครื่องมือ  และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชา
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
 ๖.๒ ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนท่ีร้องขอ 
 ๖.๓ ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
 ๖.๔ เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
ของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติ
การเทียบโอน 

๗.  ผู้บริหารสถานศึกษา  ๗.๑ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๗.๒ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
สถานศึกษา 
 ๗.๓ อนุมัติผลการประเมินผลการเรียน รายปี/รายภาค และตัดสินอนุมัติ
การเล่ือนช้ันเรียน การซ้ าช้ัน การจบการศึกษา 
 ๗.๔ ให้ค าแนะน าข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานแก่บุคลากรใน
สถานศึกษา 
 ๗.๕ ก ากับ ติดตามให้การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียน
บรรลุเปูาหมาย 
 ๗.๖  น าผลการประเมินไปจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  ก าหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ตารางที่ ๑.๑  (ต่อ) 
 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 
๘.  ผู้สอน  ๘.๑ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาท่ี

รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ๘.๒ ท าการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแผนท่ีก าหนดพร้อมกับปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนท่ีมีข้อบกพร่อง 
 ๘.๓ ประเมินตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาท่ีสอน หรือกิจกรรมท่ี
รับผิดชอบเมื่อส้ินสุดการเรียนรายปี/รายภาค ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๘.๔ น าผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 ๘.๕ ตรวจสอบสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

๙.  ครูวัดผล  ๙.๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านต่างๆ แก่ครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๙.๒ ให้ค าปรึกษา ติดตาม ก ากับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักวิชาการและแนวทางท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 
 ๙.๓ ตรวจสอบ กล่ันกรอง ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 ๙.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับนายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบและ
ประมวลผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 

๑๐.  นายทะเบียน  ๑๐.๑ ปฏิบัติงานร่วมกับครูวัดผลในการรวบรวม ตรวจสอบและบันทึก
ผลการประมวลข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน 
 ๑๐.๒ ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล                
แต่ละช้ันปีและเมื่อจบการศึกษา เพื่อเสนอรายช่ือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน                     
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
และเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเล่ือนช้ันเรียน และ
จบการศึกษาแต่ละระดับ 
 ๑๐.๓ จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
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ระเบียบโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  ๒๕๕๑  
********************************************************************************* 
 โดยท่ีโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี วก. ๒๙๓/๒๕๕๑  ลงวันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  เรื่อง ให้ใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงเป็นการสมควรท่ีจะก าหนดระเบียบโรงเรียน
เมยวดีพิทยาคม ด้วย การวัดและประเมินผลการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับค าส่ังดังกล่าว 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจนามความในมาตรา ๓๙ แห่งระเบียบพระราชบัญญัติบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑”  
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก ระเบียบโรงเรียน ข้อบังคับหรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับหรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึง่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔  ให้ใช้ระเบียบนี้  ควบคู่กับหลักสูตร โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 ข้อ ๕  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้ 
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หมวด  ๑ 
หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 ข้อ ๖  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักการ  ดังนี้ 
         โรงเรียนมีหน้าท่ีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายท้ัง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เป็นรายวิชาให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท าการวัดและประเมินผล การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
 ข้อ ๗  โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน   เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  และเพื่อตัดสินผลการเรียน 
 ข้อ ๘  กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

         ๘.๑  แจ้งให้ผู้เรียนทราบมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิธีการ
วัดและประเมินผล เกณฑ์การผ่านตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ และเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้รายภาค 

๘.๒  แจ้งให้นักเรียนทราบผลการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม เกณฑ์การตัดสินพฤติกรรม  การปฏิบัติ
กิจกรรม และเวลาเรียน/เข้าร่วมกิจกรรม ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๘.๓  แจ้งให้ผู้เรียนทราบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน วิธีการวัดและประเมนิผล 
การเรียนรู้ และเกณฑ์การตัดสิน 

๘.๔  แจ้งให้ผู้เรียนทราบเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลความสามารถใน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

๘.๕  ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนจะต้องวัดและประเมินผลก่อนเรียน เพื่อ
ตรวจสอบความรู้พื้นฐานและทักษะเบ้ืองต้นของผู้เรียน 

๘.๖ ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นระยะๆ 
เพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ หากผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ให้ผู้สอนวินิจฉัยหาข้อบกพร่องของ
ผู้เรียนแล้วสอนซ่อมเสริม โดยจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ข้อ ๙  ให้โรงเรียนอนุมัติการเล่ือนช้ัน การซ้ าช้ัน การจบการศึกษาภาคบังคับ  และการจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 ข้อ ๑๐  ให้ใช้ตัวเลขแสดงผลการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยน าคะแนนผลการวัดและ
ประเมินผลระหว่างเรียน รวมกับคะแนนการวัดและประเมินผลปลายปี/ภาค ตามสัดส่วนท่ีโรงเรียนก าหนด 
แล้วน ามาเทียบเพื่อปรับเป็นระดับผลการเรียน โดยใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ๘ ระดับ  คือ “๔”  
“๓.๕”   “๓”  “๒.๕”  “๒”  “๑.๕”  “๑” และ “๐” 
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 ข้อ ๑๑  ให้ใช้ค าว่า “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” แสดงผลการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และใช้ค าว่า “ดีเยี่ยม” “ดี” และ “ผ่าน” ในการวัดและประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
 ข้อ ๑๒  ให้แจ้งผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยรายงานผลการเรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อย   ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 
แผนภาพที่ ๒ กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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แผนภาพที่ ๓ กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
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หมวด  ๒ 
การตัดสินผลการเรียน 

 
 ข้อ ๑๓  การตัดสินผลการเรียน ประกอบการพิจารณาการเล่ือนช้ันเรียนสูงขึ้นเมื่อส้ินปีการศึกษา 
ยกเว้นในกรณีท่ีพบว่าผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดและมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการพฒันาเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมากก็ให้เรียนซ้ าช้ันได้ 
 ๑๓.๑ การเล่ือนช้ัน  
 เมื่อส้ินปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนช้ัน เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 

(๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
(๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

          (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ท้ังนี้ ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเล็กน้อย และพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้ 
 ๑๓.๒ การเรียนซ้ าช้ัน 
 สถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียนเรียนซ้ าใน ๒ กรณี ดังนี้ 
 กรณีท่ี ๑ การเรียนซ้ ารายวิชา   เมื่อผู้เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา โดยจัดให้เรียนซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งท่ี
สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ช่ัวโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้น 
 กรณีท่ี ๒ เรียนซ้ าช้ัน มี ๒ ลักษณะ คือ 

- ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า ๑.๐๐  และมีแนวโน้มว่า จะเป็นปัญหาต่อการ
เรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

- ผู้เรียนมีผลการเรียน  ๐ , ร , มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น  
ท้ังนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือท้ัง 2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ

พิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าช้ัน โดยยกเลิกผลการเรียนเดิม และให้ใช้ผลการเรียนใหม่
แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าช้ัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน 

ข้อ ๑๔  เกณฑ์การจบการศึกษาได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 

(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า ๓๖ หน่วยกิต 

(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 ข้อ ๑๕  การอนุมัติการจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  นักเรียนท่ี
จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  อนุมัติให้จบการศึกษาภาคบังคับและนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ อนุมัติให้
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ข้อ ๑๖  นักเรียนไม่ได้เข้ารับการประเมินผลปลายปี/ภาค เพราะเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย  โรงเรียน
อาจจัดให้เข้ารับการประเมินผลปลายภาค ภายหลังได้ 
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 

แผนภาพที่ ๔ กระบวนการตัดสินและแก้ไขผลการเรียน 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

 
 
แผนภาพที่ ๕ กระบวนการด าเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๖ ขั้นตอนการด าเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๗ ขั้นตอนการประเมนิกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

หมวด  ๓ 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 

 ข้อ ๑๗  การเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญา ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับ
การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งจัดท าโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙)   
  

หมวด  ๔ 
การย้ายที่เรียน 

ข้อ ๑๘  นักเรียนคนใดจ าเป็นต้องย้ายท่ีเรียน โรงเรียนต้องจัดเอกสารหลักฐานให้นักเรียนน าไปท่ี
โรงเรียนแห่งใหม่คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และหลักฐานทางการศึกษาอื่นเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อให้
ผู้ปกครองและผู้เรียน น าไปแสดงผลการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้กับสถานศึกษาแห่งใหม่พิจารณารับย้ายผู้เรียน 
 

หมวด ๕ 
หลักฐานส าคัญทางการศึกษา 

 

 ข้อ ๑๙  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด มีดังนี้ 
๑๙.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
๑๙.๒ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.๒) 
๑๙.๓  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

 ข้อ ๒๐   เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด มีดังนี้ 
๒๐.๑  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา 
๒๐.๒  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 
๒๐.๓  ใบรับรองผลการเรียน 
๒๐.๔  ระเบียนสะสม 
๒๐.๕  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เท่าท่ีจ าเป็นท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔    เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

                                             (นายไพรวัลย์ สมภูงา) 
                           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
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 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  (2551). แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร.  กรุงเทพฯ  :   
 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2561, 5 มกราคม) ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน ที่ 30/2561 เร่ือง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดการเรียนรู้ 
 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด,2551. 
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ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย   
 จ ากัด. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สุขศึกษาและพลศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี.  กรงุเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ากัด. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ภาษาต่างประเทศ.  กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2557). แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง.   
 กรุงเทพฯ  :  ผู้แต่ง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2558). คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   
 กรุงเทพฯ  :  ผู้แต่ง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2561). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์  
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตาม 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้. 
 .กรุงเทพฯ  : ผู้แต่ง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2561). เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 
 หลักเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง การจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พงศ. 2560) ตามหลักสูตร 
 แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ  : ผู้แต่ง. 
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ค าสั่งโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
ท่ี   ๑๙๔ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔) 
………………………………………………………..………. 

 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๒  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เมื่อปีการศึกษา 
๒๕๕๒ นั้น ต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็นระยะๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกค าส่ังท่ี สพฐ .๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องการใช้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๖๐) ค าส่ัง สพฐ. ท่ี ๓๐/๒๕๖๑ 
เรื่อง การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๕ มกราคม 
๒๕๖๑ ค าส่ัง สพฐ.ท่ี ๙๒๑/๒๕๖๑   ลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด สาระท่ี ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระท่ี ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
และเปล่ียนช่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้ และค าส่ัง สพฐ.ท่ี ๙๒๒/๕๖๑ ลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การ
ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับสากลในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
จึงมีความจ าเป็นท่ีโรงเรียนต้องด าเนินการปรับปรุงหลัก สูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งต้ัง
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คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท าหน้าท่ีปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)  ของโรงเรียนเมยวดี
พิทยาคม ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

๑.๑  นายเมธี บุญเจริญธนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายศิริศักด์ิ โคตรพัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นายวิชัย  พลซื่อ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๔  ดร.เอกชัย พลซื่อ                  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๕  นายบุญช่วย มหิวรรณ            ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๖  ร.ต.ต.มนตรี พลนิกรด ารงเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๗  นายท าวาน ตรีภพ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๘   นายสมศักด์ิ อินทรวิเชียร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
๑.๙  นายภูชิต ถนัดค้า  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
๑.๑๐  นางกุหลาบ สีแดงงาม  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
๑.๑๑ นายบัญชา ยุระหาร  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
๑.๑๒  นายส าเริง สุตระ  ผู้แทนครู   กรรมการ 
๑.๑๓ พระครูสันติธรรมประหัฎฐ์(ค าจร ธมมวโร) ผู้แทนพระภิกษุ       กรรมการ 
๑.๑๔  พระครูสมุห์สุริยา สุภทฺโท ผู้แทนพระภิกษุ         กรรมการ 
๑.๑๕  นายไพรวัลย์  สมภูงา  ผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ให้ค าปรึกษา  แนะน า ติดตามการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   
 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
   ๒.๑ นายไพรวัลย์  สมภูงา   ผู้อ านวยการ  ประธาน 
   ๒.๒ นางราตรี  โพธิ์สุวรรณ  รองผู้อ านวยการ  รองประธาน 
   ๒.๓ นายวิษณุ  นามเดช   รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
   ๒.๔ นายอนุรักษ์ โสภาชัย   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๕ นายส าเริง  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๖ นางบุรี  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๗ นางจรัสศรี  ร่มเย็น   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๘ นางสาวรัดดาวรรณ  มานัด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๙ นางสาวอมร หนองขุ่นสาร  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

หน้าที่  อ านวยการ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้น  และสนับสนุน
งบประมาณ สถานท่ี หรือทรัพยากรอื่นๆ ให้กับคณะกรรมการฝุายต่างๆ 
๓. คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 

 ๓.๑ นางราตรี  โพธิ์สุวรรณ   รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายวิษณุ  นามเดช   รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓ นางเย็นใจ  สงวนรัตน์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๔ นางบุรี สุตระ    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๕ นายศักดิ์สิทธิ์  สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๖ นางสาวกนกวรรณ  คันสินธ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๗ นางอรชร  ศรีขาวรส   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๘ นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อม  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๙ นางทิวา พลซื่อ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๑๐ นางสาวรัดดาวรรณ มานัด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๑๑ นางสาวอมร  หนองขุ่นสาร  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๑๒ นายเปรมฤทัย แสงแก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๑๓ นายส าเริง  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑๔ นางอัมพาพันธ์  สระเกษ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  
๑. วางแผนด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   
๒. รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษา วิเคราะห์ ดูงาน ข้อมูล    

ท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ 
มาจัดท าร่างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๒  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)    

๓. น าร่างหลักสูตร ฯ เสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมยวดี -
พิทยาคม  
๔. คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและระเบียบวัดประเมินผล 
 ๔.๑  นางราตรี โพธิ์สุวรรณ  รอง ผอ.ฝุายบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 

๔.๒  นายส าเริง สุตระ   ผู้ช่วยฝุายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓  นางอัมพาพันธ์ สระเกษ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.๔  นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.๕  นางสาวจิรปรียา กุลาตัน ครู    กรรมการ 
 ๔.๖  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 ๔.๗  นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  
 ๔.๘  นางสาวอมร หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่   ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและระเบียบวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ และต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๕. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นางสาวกนกวรรณ คันสินธ์ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๕.๒  นางรุ่งรัตน์ สุขแสง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๓  นางอุไรวรรณ ร่มเย็น  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๔  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการ 
๕.๕  นายปกรณ์กฤษฎ์ ปะกิลาเค ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่    
๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

๒๕๖๔)   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน 
ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๖. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
  ๖.๑  นางเย็นใจ สงวนรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๖.๒  นายปัญญา สีหาบุญมาก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๓  นายทวิชย์ มะระโช  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๔  นายอ านวย  หกพันนา   ครู    กรรมการ       
๖.๕  นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญสถิตย์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๖.๖ นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    
๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

๒๕๖๔)   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน 
ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
๗. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นายศักดิ์สิทธิ์ สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางปราณี ใจทาน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๓ นางสะอาด พลซื่อ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๔ นายธนาคร ศรีแนน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 ๗.๕ นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๖ นางสาวสุกันญา สงเคราะห์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๗ นางอุบลรัตน์ ชรารัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๘ นางสาวอมร หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๗.๙ นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๗.๑๐ นางสาวจารุวรรณ  แสงโคตร ครู    กรรมการ 

๗.๑๑ นางสาวภีรนันท์ กล้าหาญ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    

๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๔)   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน 
ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๘. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย 
 ๘.๑  นางทิวา  พลซื่อ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๘.๒  นางฉวีวรรณ  ไพรินทร ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
      ๘.๓  นายอนุรักษ์  โสภาชัย  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๘.๔  นายทศพร  บุญปก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ           
๘.๕  นางรัชฎากร  มะระโช  พนักงานราชการ   กรรมการ           
๘.๖  นางสาวสุกัญญา  บุญปก ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๔)   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน 
ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๙. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  ประกอบด้วย 
 ๙.๑  นายเปรมฤทัย  แสงแก้ว ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

๙.๒  นายนนท์ธิวัฒน์  ปัตถาทุม ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ          

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๔)   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน 
ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๐. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑  นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อม  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๑๐.๒  นายนิราศ ศรีขาวรส   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๐.๓  ว่าท่ี ร้อยตรีวัฒนา อินทศิลา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
๑๐.๔  นางอัมพาพันธ์ สระเกษ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๔)   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน 
ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 
และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

๑๑. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย 
  ๑๑.๑  นางอรชร ศรีขาวรส  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๑.๒  นางวนิดา ไชยแสง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๑.๓  นายอิสรพงศ์ แสนโคก ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๑.๔  นายระดมพล พลซื่อ  ครู    กรรมการและเลขานุการ          

หน้าที่    
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๔)   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน 
ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๒. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑  นางบุรี สุตระ    ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๑๒.๒  นายส าเริง สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑๒.๓  นางจรัสศรี  ร่มเย็น   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
๑๒.๔  นายประสิทธิ์ พิลาศรี   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๒.๕  นางพนิดา บุญสินพร้อม  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๒.๖  นางสาวศิริธร พลเย่ียม  ครู   กรรมการ 
๑๒.๗  นางสาวจิรปรียา ตุลากัน  ครู   กรรมการ 
๑๒.๘  นางสาววรินทร์พร ฉลองกิตติศักดิ์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๒.๙  นางสาวณัฐวรรณ โกวิทจินดาชัย ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
๑๒.๑๐ นางพนิดา บุญสินพร้อม  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ           

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๔)   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน 
ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 



 
  

  

159 

หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

๑๓. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
  ๑๓.๑  นายธนาคร ศรีแนน  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๓.๒  นางจรัสศรี ร่มเย็น  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓.๓  นางบุรี สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓.๔  นางสาวอมร  หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๓.๕  นางรุ่งทิพย์ สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๔)   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน 
ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๔. คณะกรรมการ จัดพิมพ์ ท าส าเนา  และเขา้เล่ม  ประกอบด้วย 
๑๔.๑  นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๔.๒  นางอัมพาพันธ์  สระเกษ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๓  นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๔  นางรัชฎากร มะระโช  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๕  นางสาวสุกันญา สงเคราะห์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๗  นางสาวจิรปรียา ตุลากัน ครู    กรรมการ 
๑๔.๘  นางสาวอมร หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

      ๑๔.๙  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  จัดพิมพ์ข้อมูล พิสูจน์อักษร จัดท าส าเนา และเข้าเล่มเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดี
พิทยาคม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๔)   ให้มีจ านวนครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง อุทิศตน ท างานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานส าเร็จ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  ก่อประโยชน์สูงสุดต่อราชการสืบไป 

 

                 ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

               (นายไพรวัลย์   สมภูงา) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 

 
 

 

 


