
 

 

 

 

 

 

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

  เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา

            โรงเรียนบ้านท่าข่อย พุทธศักราช ๒๕๖๔

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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คำนำ

  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาฉบับนี้ เปนเอกสารประกอบหลักสูตร 
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าข่อย พุทธศักราช ๒๕๖๔ จัดทำเพื่อเปนกรอบและทิศทางในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
และสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา โดยพิจารณาตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มีองคประกอบ 
ดังตอไปนี้

- วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค

- สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู

- คุณภาพผูเรียน

- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง

- โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

- คำอธิบายรายวิชา

- โครงสรางรายวิชา

- สื่อ/แหลงเรียนรู

- การวัดและประเมินผลการเรียนรู

  คณะผูจัดทําขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 
สุขศึกษาและพลศึกษาฉบับนี้ จนสำเร็จลุลวงเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดประโยชนตอ 
การจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนตอไป

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

คณะผูจัดทำ 
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สาระสำคัญ

  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านท่าข่อย พุทธศักราช 

๒๕๖๔ มุงพัฒนาผูเรียนเพื่อการดำรงสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพและการพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนใหยั่งยืน มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาพฤติกรรมดานความรู เจตคติ 

คุณธรรม คานิยม และการปฏิบัติเกี ่ยวกับสุขภาพ ใหผู เรียนใชกิจกรรมการเคลื ่อนไหว 
การออกกำลังกาย การเลนเกมและกีฬา เปนเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม สติปญญารวมทั้งสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและกีฬา โดยมสี าระที่เปนกรอบเนื้อหา ดังนี้

  ๑. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย  ผู เรียนจะไดเรียนรู เรื ่องธรรมชาติของ 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย  ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต  ความสัมพันธเชื่อมโยง 
ในการทำงานของระบบตาง ๆ ของรางกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อใหเจริญเติบโตและมีพัฒนาการ 
ที่สมวัย

  ๒. ชีวิตและครอบครัว ผูเรียนจะไดเรียนรูเรื่องคุณคาของตนเองและครอบครัว การปรับตัว 
ตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณความรูสึกทางเพศ การสรางและรักษาสัมพันธภาพ 
กับผูอื่น สุขปฏิบัติทางเพศ และทักษะในการดำเนนิ ชีวิต

  ๓. การเคลื ่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล  ผู เรียน 
ไดเรียนรูเรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ การเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภท 
บุคคล และประเภททีมอยางหลากหลายทั้งไทยและสากล การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และ 
ขอตกลงในการเขา รวมกิจกรรมทางกาย  และกีฬา  และความมีน้ำใจนักกีฬา

  ๔. การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปองกันโรค ผูเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับหลัก 
และวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ การสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
และการปองกันโรคทง้ั โรคติดตอและโรคไมติดตอ

  ๕. ความปลอดภัยในชีวิต  ผู เรียนจะไดเรียนรู เร ื ่องการปองกันตนเองจากพฤติกรรม 
เสี่ยงตาง ๆ  ทั้งความเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใชยาและสารเสพติด 
รวมถึงแนวทางในการสรางเสริมความปลอดภัยในชีวิต 
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วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาประสงค 

วิสัยทัศน 
 มุงเนนใหผู เรียนพัฒนาในดานสุขภาพ สมรรถภาพและศักยภาพดานกีฬา รักการออก           

กำลังกาย มีเจตคติที่ด ีปลอดภัยจากยาเสพติด 

พันธกิจ 

 ๑. จัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนพัฒนาพฤติกรรมดานความรู เจตคติ คุณธรรม คานิยม

และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ 

 ๒. จัดกิจกรรมใหผูเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬา      

 ๓. ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสำนึกรูจักหลีกเลี่ยงยาเสพติดและสิ่งมอมเมา      

 ๔. เพิ ่มศักยภาพครูใหมีความรู  ความเขาใจ และมุ งจัดกิจกรรมที่หลากหลายอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ๕. สนับสนุนและสงเสริมใหครูและผูเรียนรวมกิจกรรมและการแขงขันทางดานกีฬาตาม

ความถนัดและความสนใจทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 

เปาประสงค  

 ๑. ผูเรียนสุขภาวะที่สมบูรณปลอดจากยาเสพติด และมีสมรรถภาพทางกายเปนไปตาม

มาตรฐาน 

 ๒. ผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเองดานกีฬาตามความถนัดและความสนใจ 

 ๓. บุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย พัฒนาผูเรียนในดานสุขภาพ 

และกีฬาอยางมีประสิทธิภาพ 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอนัพึงประสงค 

 มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ

สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังนี้ 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
 มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมใน 

การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา

ตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล
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และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอ

ตนเองและสังคม 

 ๒.  ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห           

การคิด อยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสราง            

องคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

 ๓.  ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ              

ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา

ใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกดิขึ้น        

ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

 ๔.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไป

ใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทำงาน และการ

อยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ

ขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การมีเหตุผล กตัญูกตเวที การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและ

ผูอื่น การรักและภูมิใจในความเปนไทยและรักษทองถิ่น   

 ๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดาน

ตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู 

การสื่อสาร   การทำงาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมได

อยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

 ๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย 

 ๒. ซื่อสัตยสุจริต 

 ๓. มีวินัย 

 ๔. ใฝเรียนรู 

 ๕. อยูอยางพอเพียง 

 ๖. มุงมั่นในการทำงาน 

 ๗. รักความเปนไทย 

 ๘. มีจิตสาธารณะ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
 มาตรฐาน  พ ๑.๑ เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

สาระที่ ๒ การอาชีพ 
 มาตรฐาน พ ๒.๑  เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการ

ดำเนินชีวิต 

สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเลนเกม  กีฬาไทย  และกฬีาสากล 
 มาตรฐาน พ ๓.๑   เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา 

 มาตรฐาน พ ๓.๒   รักการออกกำลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจำ

อยางสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขัน และชื่นชม

ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระที่ ๔ การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค 
 มาตรฐาน พ ๔.๑  เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ            

การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

สาระที่ ๕ การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค 
 มาตรฐาน พ ๕.๑  ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ 

การใชยาสารเสพติด และความรุนแรง 

คุณภาพผูเรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 
 ๑.  มีความรู และเขาใจในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ปจจัยที่มีผลตอ         

การเจริญเติบโตและพัฒนาการ วิธีการสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุมเพื่อน 

 ๒. มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน การพักผอนนอนหลับ การรักษาความสะอาดอวัยวะทุกสวน

ของรางกาย  การเลนและการออกกำลังกาย 

 ๓. ปองกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจนำไปสูการใชสารเสพติด การลวงละเมิดทางเพศและ

รูจักปฏิเสธในเรื่องท่ีไมเหมาะสม 



๕ 

 

 

 

 ๔. ควบคุมการเคลื ่อนไหวของตนเองไดตามพัฒนาการในแตละชวงอายุ มีท ักษะ              

การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานและมีสวนรวมในกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย

เพื่อสุขภาพ และเกม ไดอยางสนุกสนานและปลอดภัย 

 ๕. มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร ของเลน ของใช ที่มีผลดีตอสุขภาพ หลีกเลี่ยงและ

ปองกันตนเองจากอุบัติเหตุได 

 ๖. ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมเม่ือมีปญหาทางอารมณ และปญหาสุขภาพ 

 ๗. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอตกลง คำแนะนำ และขั้นตอนตาง ๆ และใหความรวมมือ

กับผูอื่นดวยความเต็มใจจนงานประสบความสำเร็จ 

 ๘. ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผูอื่นในการเลนเปนกลุม 

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
 ๑. เขาใจความสัมพันธเชื่อมโยงในการทำงานของระบบตาง ๆ  ของรางกาย และรูจักดูแล

อวัยวะท่ีสำคัญของระบบนั้น ๆ 

 ๒. เขาใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม แรงขับทางเพศ

ของชายหญิง เมื่อยางเขาสูวัยแรกรุนและวัยรุน สามารถปรับตัวและจัดการไดอยางเหมาะสม 

 ๓. เขาใจและเห็นคุณคาของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุน และเปนสุข 

 ๔. ภูมิใจและเห็นคุณคาในเพศของตน ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศไดถูกตองเหมาะสม 

 ๕. ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและการเกิดโรค อุบัติเหตุ  

ความรุนแรง สารเสพติดและการลวงละเมิดทางเพศ 

 ๖. มีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานและการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน 

 ๗. รู หลักการเคลื ่อนไหวและสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมทางกาย เกม การละเลน

พื้นเมือง กีฬาไทย กีฬาสากลไดอยางปลอดภัยและสนุกสนาน มีน้ำใจนักกีฬา โดยปฏิบัติตามกฎ  

กติกา สิทธิ และหนาที่ของตนเอง จนงานสำเร็จลุลวง 

 ๘. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

ไดตามความเหมาะสมและความตองการเปนประจำ 

 ๙. จัดการกับอารมณ ความเครียด และปญหาสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

 ๑๐. มีทักษะในการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสารเพื่อใชสรางเสริมสุขภาพ 

 

 

 



๖ 

 

 

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรยีนรูแกนกลาง 

สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
มาตรฐาน  พ ๑.๑  เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑.  อธิบายลักษณะและหนาที่ของอวัยวะ

ภายนอก 

 ลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอกที่มี

การเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย 

-  ตา หู  คอ  จมูก  ผม มือ  เทา  เล็บ  

ผิวหนัง  ฯลฯ 

-  อวัยวะในชองปาก (ปาก ลิ้น  ฟน เหงือก) 

๒.  อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก           การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก 

-  ตา หู คอ จมูก  ปาก ลิ้น  ฟน  ผม  มือ  

เทา เล็บ  ผวิหนัง ฯลฯ 

-  อวัยวะในชองปาก  (ปาก  ลิ้น ฟน  เหงือก) 

ป. ๒ 

 

 

 

๑.  อธิบายลักษณะและหนาที่ของอวัยวะ

ภายใน 

 ลักษณะ และหนาที่ของอวัยวะภายในที่มี

การเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย 

(สมอง  หัวใจ ตับ  ไต  ปอด  กระเพาะ

อาหาร  ลำไส ฯลฯ) 

๒.  อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน  การดูแลรักษาอวัยวะภายใน 

-  การระมัดระวังการกระแทก 

-  การออกกำลังกาย 

-  การกินอาหาร 

๓.  อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย  ธรรมชาติของชีวิตมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย 

ป.๓ ๑.  อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโต

ของรางกายมนุษย 

 ลักษณะการเจริญเติบโตของรางกายมนุษย      

ที่มีความแตกตางกันในแตละบุคคล 

-  ลักษณะรูปราง 

-  น้ำหนัก 

-  สวนสูง 

๒.  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ

ตนเองกับเกณฑมาตรฐาน 

 เกณฑมาตรฐานการเจริญเติบโต              

ของเด็กไทย 



๗ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๓.  ระบุปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต  ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต 

-  อาหาร   

-  การออกกำลังกาย 

-  การพักผอน 

ป. ๔ ๑.  อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ของรางกายและจิตใจตามวัย   

  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ

รางกายและจิตใจ ตามวัย (ในชวงอายุ          

๙-๑๒ ป) 

๒.  อธิบายความสำคัญของกลามเนื้อ 

กระดูกและขอทีม่ีผลตอสุขภาพ            

การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

  ความสำคัญของกลามเนื้อ  กระดูกและขอ  

ที่มีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโตและ

พัฒนาการ 

๓.  อธิบายวิธีดูแลกลามเนื้อ กระดูก          

และขอ ใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 

  วิธีดูแลรักษากลามเนื้อ กระดูกและขอให

ทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ป. ๕ ๑.  อธิบายความสำคัญของระบบยอย

อาหาร และระบบขับถายที่มีผลตอสุขภาพ  

การเจริญเติบโต  และพัฒนาการ 

  ความสำคัญของระบบยอยอาหารและ

ระบบขับถายที่มีผลตอสุขภาพ  การ

เจริญเติบโต และพัฒนาการ 

 ๒.  อธิบายวิธีดูแลระบบยอยอาหารและ

ระบบขบัถายใหทำงานตามปกติ 

   วิธีดูแลรักษาระบบยอยอาหาร และ         

ระบบขับถายใหทำงานตามปกติ 

ป.๖ ๑.  อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ  

ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ         

ที่มีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโตและ

พัฒนาการ 

  ความสำคัญของระบบสืบพันธุ              

ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจที่มีผล

ตอสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ      

๒.  อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ  

ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให

ทำงานตามปกติ 

  วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ              

ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ            

ใหทำงานตามปกติ 

 

 

 



๘ 

 

 

 

สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน พ ๒.๑  เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป. ๑ ๑.  ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรัก

ความผูกพันของสมาชิกท่ีมีตอกัน 

  สมาชิกในครอบครัว 

  ความรักความผูกพันของสมาชิก             

ในครอบครัว 

๒.  บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจ            

ในตนเอง 

  สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจ 

ในตนเอง (จุดเดน จุดดอยของตนเอง) 

๓.  บอกลักษณะความแตกตางระหวาง

เพศชาย และเพศหญิง 

  ลักษณะความแตกตางของเพศชาย            

เพศหญิง 

-  รางกาย 

-  อารมณ 

-  ลักษณะนิสัย 

ป. ๒ ๑.  ระบุบทบาทหนาที่ของตนเอง และ

สมาชิกในครอบครัว 

  บทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว 

-  ตนเอง 

-  พอ แม 

-  พี่นอง 

-  ญาติ 

 ๒.  บอกความสำคัญของเพื่อน   ความสำคัญของเพื่อน (เชน พูดคุย 

ปรึกษา  เลน ฯลฯ) 

๓.  ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ   พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ 

-  ความเปนสุภาพบุรุษ 

-  ความเปนสุภาพสตรี 

๔.  อธิบายความภาคภูมิใจในความเปน

เพศหญิง หรือเพศชาย 

  ความภาคภูมิใจในเพศหญิง  หรือเพศชาย 

ป. ๓ ๑.  อธิบายความสำคัญ  และความ

แตกตางของครอบครัวที่มีตอตนเอง 

  ความสำคัญของครอบครัว  ความแตกตาง

ของแตละครอบครัว 

-  เศรษฐกิจ 

-  สังคม 



๙ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

-  การศึกษา 

๒.  อธิบายวิธีสรางสัมพันธภาพใน

ครอบครัวและกลุมเพื่อน 

๓.  บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู

การลวงละเมิดทางเพศ 

  วิธีการสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและ

กลุมเพ่ือน 

  พฤติกรรมที่นำไปสูการลวงละเมิดทางเพศ 

(การแตงกาย การเที่ยวกลางคืน การคบเพื่อน  

การเสพสารเสพติด ฯลฯ) 

  วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสูการลวง

ละเมิดทางเพศ (ทักษะปฏิเสธและอ่ืน ๆ ) 

ป. ๔ ๑.  อธิบายคุณลักษณะของความเปน

เพื่อนและสมาชิกทีด่ีของครอบครัว 

๒.  แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ

ของตนตามวัฒนธรรมไทย 

๓.  ยกตัวอยางวิธีการปฏิเสธการกระทำ        

ที่เปนอันตรายและไมเหมาะสมในเรื่องเพศ 

  คุณลักษณะของความเปนเพื่อนและ

สมาชิกท่ีดีของครอบครัว 

  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตาม

วัฒนธรรมไทย 

  วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เปนอันตราย

และไมเหมาะสมในเรื่องเพศ 

ป. ๕ ๑.  อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ   

และปฏิบัติตนไดเหมาะสม 

   การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การดูแลตนเอง 

   การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตาม

วัฒนธรรมไทย 

 ๒.  อธิบายความสำคัญของการมี

ครอบครัวที่อบอุนตามวัฒนธรรมไทย 

  ลักษณะของครอบครัวที่อบอุน               

ตามวัฒนธรรมไทย (ครอบครัวขยาย              

การนับถือญาติ) 

๓.  ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค และไมพึง

ประสงคในการแกไขปญหาความขัดแยงใน

ครอบครัวและกลุมเพื่อน 

  พฤติกรรมที่พึงประสงคและไมพึงประสงค 

ในการแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัว 



๑๐ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป. ๖ ๑.  อธิบายความสำคัญของการสรางและ

รักษาสัมพันธภาพกับผูอื่น 

  ความสำคัญของการสรางและรักษา

สัมพันธภาพกับผูอื่น 

  ปจจัยที่ชวยใหการทำงานกลุมประสบ

ความสำเร็จ 

-  ความสามารถสวนบุคคล 

-  บทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม 

-  การยอมรับความคิดเห็น และ              

ความแตกตางระหวางบุคคล 

-  ความรับผิดชอบ 

๒.  วิเคราะหพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู

การมีเพศสัมพันธ การติดเชื้อเอดส             

และการตั้งครรภกอนวัยอันควร 

  พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสูการมีเพศสัมพันธ  

การติดเชื้อเอดส และการตั้งครรภ               

กอนวัยอันควร 

 

สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล  
มาตรฐาน พ ๓.๑   เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ 

 

 

 

 

 

๑.  เคลื่อนไหวรางกายขณะอยูกับที่  

เคลื่อนที่และใชอุปกรณประกอบ 

  ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวรางกาย             

ในชีวิตประจำวัน 

-  แบบอยูกับที่ เชน นั่ง ยืน กมเงย                  

เอียงซาย-ขวา เคลื่อนไหวขอมือ ขอเทา  

แขน ขา  

-  แบบเคลื่อนที่ เชน เดิน วิ่ง กระโดด กลิ้งตัว 

-  แบบใชอุปกรณประกอบ เชน จับ โยน เตะ  

เคาะ 

๒.  เลนเกมเบ็ดเตล็ดและเขารวมกิจกรรม

ทางกายที่ใชการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ  

  กิจกรรมทางกายที่ใชในการเคลื่อนไหว

ตามธรรมชาติ 

-  การเลนเกมเบ็ดเตล็ด 



๑๑ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป. ๒ ๑.  ควบคุมการเคลื่อนไหวรางกาย          

ขณะอยูกับที่  เคลื่อนที่ และใชอุปกรณ

ประกอบ 

  ลักษณะและวิธีการของการเคลื่อนไหว

รางกาย แบบอยูกับที่ เชน กระโดด บิดตัว  

ดึง  ผลัก แบบเคลื่อนที่ เชน กระโดดเขยง  

กาวชิดกาว วิ่งตามทิศทางท่ีกำหนด และ       

แบบใชอุปกรณประกอบ เชน คีบ ขวาง ตี 

๒.  เลมเกมเบ็ดเตล็ดและเขารวมกิจกรรม

ทางกายที่วิธีเลน อาศัยการเคลื่อนไหว

เบื้องตนท้ังแบบอยูกับที่  เคลื่อนที่และ         

ใชอุปกรณประกอบ 

  การเลนเกมเบ็ดเตล็ด  และเขารวม

กิจกรรมทางกายที่วิธีเลนอาศัยการเคลื่อนไหว

เบื้องตนท้ังแบบอยูกับที่ เคลื่อนที่ และใช

อุปกรณประกอบ 

ป. ๓ ๑.  ควบคุมการเคลื่อนไหวรางกาย         

ขณะอยูกับที่ เคลื่อนท่ีและใชอุปกรณ

ประกอบอยางมีทิศทาง 

  การเคลื่อนไหวรางกายแบบอยูกับที่  

เชน ยอยืด เขยง พับตัว เคลื่อนไหวลำตัว  

การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนท่ี เชน เดินตอเทา 

เดินถอย-หลัง กระโจน และแบบใชอุปกรณ

ประกอบโดยมีการบังคับทิศทาง เชน ดีด  

ขวาง  โยน และรับ 

  วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวรางกาย 

แบบตาง ๆ อยางมีทิศทาง 

๒.  เคลื่อนไหวรางกายที่ใชทักษะการ

เคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเลน

เกมเบ็ดเตล็ด 

  กิจกรรมทางกายที่ใชทักษะการเคลื่อนไหว

แบบบังคับทิศทาง ในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

ป. ๔ 

 

 

 

๑.  ควบคุมตนเองเมื่อใชทักษะ           

การเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสาน          

ไดท้ังแบบอยูกับที่ เคลื่อนท่ี และใช

อุปกรณประกอบ 

  การเคลื่อนไหวรางกายแบบผสมผสาน       

ทั้งแบบอยูกับที่ เชน กระโดดหมุนตัว   

กระโดด-เหยียดตัว  แบบเคลื่อนที่ เชน  

ซิกแซ็ก วิ่งเปลี่ยนทิศทาง  ควบมา  และ     

แบบใชอุปกรณประกอบ  เชน  บอล  เชือก 

๒.  ฝกกายบริหารทามือเปลา         

ประกอบจังหวะ 

  กายบริหารทามือเปลาประกอบจังหวะ 

๓.  เลนเกมเลียนแบบและกิจกรรม       

แบบผลัด 

  เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลดั 



๑๒ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๔.  เลนกีฬาพ้ืนฐานไดอยางนอย ๑ ชนิด   กีฬาพื้นฐาน เชน แชรบอล  แฮนดบอล            

หวงขามตาขาย 

ป. ๕ ๑.  จัดรูปแบบการเคลื่อนไหว          

แบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเม่ือใช

ทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่กำหนด 

 

  การจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวรางกาย        

แบบผสมผสาน  และการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย

ทั้งแบบอยูกับที่  เคลื่อนที่  และใชอุปกรณ

ประกอบตามแบบที่กำหนด  เชน การฝกกาย

บริหาร  ยดืหยุนขั้นพื้นฐาน  เปนตน 

๒.  เลมเกมนำไปสูกีฬาท่ีเลือกและ

กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด 

    เกมนำไปสูกีฬาและกิจกรรมแบบผลัดที่มี

การตี  เขี่ย   รบั – สงสิง่ของ  ขวาง  และวิง่   

๓.  ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับ

แรง การใชแรงและความสมดุล 

  การเคลื่อนไหวในเรื่องการรบัแรง  การใชแรง

และความสมดุล 

๔.  แสดงทักษะกลไกในการปฏบิัติกิจกรรม

ทางกายและเลนกฬีา 

   ทักษะกลไกที่สงผลตอการปฏิบัติกิจกรรม

ทางกายและเลนกีฬา 

๕.  เลนกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภท

บุคคลและประเภททีมไดอยางละ ๑ ชนิด 

 

   การเลนกีฬาไทย  เชน  ตะกรอวง  วิ่งชักธง  

และกีฬาสากล เชน กรีฑาประเภทลู แบดมินตัน  

เปตอง  ฟุตบอล  เทเบลิเทนนสิ  วายน้ำ 

 

๖.  อธิบายหลักการ  และเขารวมกิจกรรม

นันทนาการ อยางนอย ๑ กิจกรรม 

  หลักการและกิจกรรมนนัทนาการ 

ป. ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  แสดงทักษะการเคลื่อนไหวรวมกับ

ผูอื่นในลักษณะแบบผลัดและ               

แบบผสมผสานไดตามลำดับ ทั้งแบบอยู

กับที่  เคลื่อนที่  และใชอปุกรณประกอบ  

และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง 

   การเคลื่อนไหวรวมกับผูอื่นแบบผลดัใน

ลักษณะผสมผสาน ในการรวมกจิกรรมทางกาย 

เชน  กิจกรรมแบบผลัด  กายบริหารประกอบ

เพลง  ยืดหยุนขั้นพื้นฐานที่ใชทาตอเนื่อง          

และการตอตัวทางาย ๆ  

๒.  จำแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับ

แรง  การใชแรง  และความสมดลุในการ

เคลื่อนไหวรางกายในการเลนเกม  เลน

กีฬา  และนำผลมาปรับปรุง  เพิ่มพูนวิธี

ปฏิบัติของตนและผูอื่น 

  การเคลื่อนไหวในเรื่องการรบัแรง การใชแรง  

และความสมดลุกับการพฒันาทักษะการเคลื่อนไหว

ในการเลนเกมและกีฬา 



๑๓ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๓.  เลนกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภท

บุคคลและประเภททีมไดอยางละ ๑ ชนิด 

 

  การเลนกีฬาไทย  กีฬาสากล  ประเภทบุคคล

และประเภททีม  เชน กรีฑาประเภทลู  และ

ลานเปตอง  วายน้ำ  เทเบลิเทนนิส  

วอลเลยบอล  ฟุตบอล  ตะกรอวง 

๔.  ใชทักษะกลไก  เพื่อปรับปรุงเพิ่มพูน

ความสามารถของตนและผูอื่นในการเลน

กีฬา 

  การใชขอมูลดานทักษะกลไกเพื่อปรับปรุง

และเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม

ทางกาย และเลนกีฬา 

๕.  รวมกิจกรรมนันทนาการอยางนอย ๑ 

กิจกรรม แลวนำความรูและหลักการที่ได

ไปใชเปนฐานการศึกษาหาความรู            

เรื่องอ่ืน ๆ 

  การนำความรูและหลักการของกิจกรรม

นันทนาการไปใชเปนฐานการศึกษาหาความรู 

 

สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล  
มาตรฐาน พ ๓.๒  รักการออกกำลังกาย  การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจำ                

อยางสม่ำเสมอ มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณ             

ในการแขงขัน  และชื่นชม  ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑.  ออกกำลังกาย และเลนเกม                 

ตามคำแนะนำอยางสนุกสนาน 

  การออกกำลังกาย และการเลนเกม

เบ็ดเตล็ด 

๒.  ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  ขอตกลง 

ในการเลนเกมตามคำแนะนำ 

  กฎ  กติกา  ขอตกลงในการเลนเกม

เบ็ดเตล็ด 

ป.๒ ๑.  ออกกำลังกาย และเลนเกม                  

ไดดวยตนเองอยางสนุกสนาน 

  การออกกำลังกาย และเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

  ประโยชนของการออกกำลังกายและการ

เลนเกม 

๒.  ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและขอตกลง          

ในการเลนเกมเปนกลุม 

  กฎ กติกา ขอตกลงในการเลนเกมเปนกลุม 



๑๔ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป. ๓ ๑.  เลือกออกกำลังกาย  การละเลน

พื้นเมือง  และเลนเกมที่เหมาะสมกับ

จุดเดน จุดดอย และขอจำกัดของตนเอง 

  แนวทางการเลือกออกกำลังกาย 

การละเลนพื้นเมืองและเลนเกมที่เหมาะสม

กับจุดเดน จุดดอยและขอจำกัดของ               

แตละบุคคล 

๒.  ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและขอตกลง

ของการออกกำลังกาย  การเลนเกม  

การละเลนพื้นเมืองไดดวยตนเอง 

  การออกกำลังกาย  เกม  และการละเลน

พื้นเมือง 

  กฎ  กติกาและขอตกลงในการออกกำลัง

กาย  การเลนเกม  และการละเลนพื้นเมือง 

ป. ๔ ๑.  ออกกำลังกาย  เลนเกม  และกีฬา          

ที่ตนเองชอบและมีความสามารถในการ

วิเคราะหผลพัฒนาการของตนเองตาม

ตัวอยางและแบบปฏิบัติของผูอื่น 

  การออกกำลังกาย  เลนเกม  ตาม

ความชอบของตนเองและเลนกีฬาพื้นฐาน

รวมกับผูอื่น 

  การวิเคราะหผลพัฒนาการของตนเองใน

การออกกำลังกาย  เลนเกมและเลนกีฬา  

ตามตัวอยางและแบบปฏิบัติของผูอื่น 

  คุณคาของการออกกำลังกาย    เลนเกม  

และเลนกีฬา  ที่มีตอสุขภาพ 

๒.  ปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเลนกีฬา

พื้นฐาน  ตามชนิดกีฬาที่เลน 

 

  การปฏิบัติตามกฎ  กติกา  การเลนกีฬา

พื้นฐาน  ตามชนิดกีฬาท่ีเลน 

ป. ๕ 

 

 

 

๑.  ออกกำลังกายอยางมีรูปแบบ               

เลนเกมที่ใชทักษะการคิดและตัดสินใจ   

  หลักการและรูปแบบการออกกำลังกาย 

  การออกกำลังกาย  และการเลนเกม  เชน 

เกมเบ็ดเตล็ด  เกมเลียนแบบ  เกมนำ               

และการละเลนพื้นเมือง   

๒.  เลนกีฬาที่ตนเองชอบอยางสม่ำเสมอ  

โดยสรางทางเลือกในวิธีปฏิบัติของตนเอง

อยางหลากหลาย  และมีน้ำใจนักกีฬา 

  การเลนกีฬาไทย  และกีฬาสากลประเภท

บุคคลและทีมท่ีเหมาะสมกับวัยอยาง

สม่ำเสมอ 

  การสรางทางเลือกในวิธีปฏิบัตใินการเลน

กีฬาอยางหลากหลาย และมีน้ำใจนักกีฬา 



๑๕ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๓.  ปฏิบัติตามกฎกติกา  การเลนเกม  

กีฬาไทย และกีฬาสากล  ตามชนิดกีฬา         

ที่เลน 

  กฎ  กติกาในการเลนเกม กีฬาไทย          

และกีฬาสากลตามชนิดกีฬาที่เลน 

  วิธีการรุกและวิธีปองกันในการเลนกฬีา

ไทยและกีฬาสากลที่เลน 

๔.  ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง            

ไมละเมิดสิทธิผูอื่นและยอมรับ                    

ในความแตกตางระหวางบุคคล                    

ในการเลนเกม และกีฬาไทย กีฬาสากล 

  สิทธิของตนเองและผูอื่นในการเลนเกม

และกีฬา 

  ความแตกตางระหวางบุคคลในการเลน

เกม และกีฬา 

ป. ๖ ๑.  อธิบายประโยชนและหลักการออก

กำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย

และการสรางเสริมบุคลิกภาพ 

  ประโยชนและหลักการออกกำลังกาย        

เพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย                   

และการสรางเสริมบุคลิกภาพ 

๒.  เลนเกมทีใ่ชทักษะการวางแผน  และ

สามารถเพิ่มพูนทักษะการออกกำลังกาย

และเคลื่อนไหวอยางเปนระบบ 

  การเลนเกมที่ใชทักษะการวางแผน 

  การเพ่ิมพูนทักษะการออกกำลังกายและ

การเคลื่อนไหวอยางเปนระบบ 

๓.  เลนกีฬาที่ตนเองชื่นชอบและสามารถ

ประเมินทักษะการเลนของตนเปนประจำ 

  การเลนกีฬาประเภทบุคคลและประเภท

ทีมท่ีชื่นชอบ 

  การประเมินทักษะการเลนกีฬาของตน 

๔.  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ตามชนิดกีฬา

ที่เลน  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ

ตนเองและผูอ่ืน 

  กฎ  กติกาในการเลนกีฬาไทย  กีฬาสากล

ตามชนิดกีฬาที่เลน 

๕.  จำแนกกลวิธีการรุก  การปองกัน  

และนำไปใชในการเลนกฬีา 

  กลวิธีการรุก  การปองกันในการเลนกีฬา 

๗.  เลนเกมและกีฬา  ดวยความสามัคคี

และมีน้ำใจนักกีฬา 

  การสรางความสามัคคีและความมีน้ำใจ

นักกีฬาในการเลนเกมและกีฬา 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

 

 

สาระที่ ๔  การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค  
มาตรฐาน พ ๔.๑  เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การปองกันโรค 

และการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ

ตามคำแนะนำ 

  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ 

๒. บอกอาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับตนเอง   ลักษณะอาการเจ็บปวยที่เกิดข้ึนกับตนเอง 

-  ปวดศีรษะ 

-  ตัวรอน 

-  มีน้ำมูก 

-  ปวดทอง 

-  ผื่นคัน (หนังศีรษะ  ผิวหนัง) 

-  ฟกช้ำ ฯลฯ 

๓. ปฏิบัติตนตามคำแนะนำเมื่อมีอาการ

เจ็บปวย 

  วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บปวยที่เกิด

ขึ้นกับตนเอง 

ป. ๒ ๑. บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี   ลักษณะของการมีสุขภาพด ี

-  รางกายแข็งแรง 

-  จิตใจ  ราเริง  แจมใส 

-  มีความสุข 

-  มีความปลอดภัย 

๒. เลือกกินอาหารที่มีประโยชน   อาหารที่มีประโยชนและไมมีประโยชน 

๓. ระบุของใชและของเลนที่มีผลเสีย           

ตอสุขภาพ 

  ของใชและของเลนที่มีผลเสียตอสุขภาพ 

๔. อธิบายอาการและวิธีปองกัน                

การเจ็บปวย การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น 

  อาการและวิธีปองกันการเจ็บปวย 

-  ตาแดง  ทองเสีย  ฯลฯ 

  อาการและวิธีปองกันการบาดเจ็บ 

-  ถูกของมีคม  แมลงสัตวกัดตอย หกลม 

ฯลฯ 

๕. ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการ

เจ็บปวยและบาดเจ็บ 

  วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยและบาดเจ็บ 



๑๗ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 

ป. ๓ ๑. อธิบายการติดตอและวิธีการปองกัน

การแพรกระจายของโรค 

  การติดตอและวิธีการปองกันการ

แพรกระจายของโรค 

๒. จำแนกอาหารหลัก ๕ หมู   อาหารหลัก ๕ หมู 

๓. เลือกกินอาหารที่หลากหลาย           

ครบ ๕ หมู  ในสัดสวนที่เหมาะสม 

  การเลือกกินอาหารที่เหมาะสม 

-  ความหลากหลายของชนิดอาหาร                

ในแตละหมู 

-  สัดสวนและปริมาณของอาหาร (ตามธง

โภชนาการ) 

๔. แสดงการแปรงฟนใหสะอาด          

อยางถูกวิธ ี

  การแปรงฟนใหสะอาดอยางถูกวิธี 

(ครอบคลุมบริเวณขอบเหงือกและคอฟน) 

๕. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายได          

ตามคำแนะนำ 

  การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ

สุขภาพ 

-  วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

-  วิธีการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  

โดยการออกกำลังกาย การพักผอน  และ

กิจกรรมนันทนาการ 

ป. ๔ ๑. อธิบายความสัมพันธระหวาง

สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ 

  ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับ

สุขภาพ   

  การจัดสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและ 

เอื้อตอสุขภาพ 



๑๘ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๒. อธิบายสภาวะอารมณ ความรูสึกที่มี

ผลตอสุขภาพ 

  สภาวะอารมณและความรูสึก เชน โกรธ  

หงุดหงิด เครียด เกลียด เสียใจ เศราใจ วิตก

กังวล กลัว กาวราว อิจฉา ริษยา เบื่อหนาย  

ทอแท ดีใจ ชอบใจ รัก ชื่นชม สนุก สุขสบาย  

  ผลที่มีตอสุขภาพ  

ทางบวก :  สดชื่น  ยิ้มแยม  แจมใส             

ราเริง ฯลฯ 

ทางลบ :  ปวดศีรษะ ปวดทอง เบื่ออาหาร  

ออนเพลีย ฯลฯ 

 ๓. วิเคราะหขอมูลบนฉลากอาหารและ

ผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อการเลือกบริโภค 

  การวิเคราะหขอมูลบนฉลากอาหารและ

ผลิตภัณฑสุขภาพ 

๔. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพ        

ทางกาย ตามผลการตรวจสอบ

สมรรถภาพทางกาย 

 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผล

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ป. ๕ ๑. แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของ

การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหงชาต ิ

  ความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุข

บัญญัติแหงชาติ 

๒. คนหาขอมูลขาวสารเพื่อใชสรางเสริม

สุขภาพ 

  แหลงและวิธีคนหาขอมูลขาวสารทาง

สุขภาพ 

  การใชขอมูลขาวสารในการสรางเสริม

สุขภาพ 

๓. วิเคราะหสื่อโฆษณาในการตัดสินใจ

เลือกซ้ืออาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ

อยางมีเหตุผล 

  การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ

สุขภาพ (อาหาร เครื่องสำอาง  ผลิตภัณฑ

ดูแลสุขภาพในชองปาก ฯลฯ) 

๔. ปฏิบัติตนในการปองกันโรคที่พบบอย

ในชีวิตประจำวัน 

  การปฏิบัติตนในการปองกันโรคที่พบบอย

ในชีวิตประจำวัน 

-  ไขหวัด 

-  ไขเลือดออก 

-  โรคผิวหนัง 

-  ฟนผุและโรคปริทันต   



๑๙ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๕. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทาง

กายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทาง

กาย 

  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผล

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย   

ป. ๖ ๑. แสดงพฤติกรรมในการปองกันและ

แกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ 

  ความสำคัญของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ

สุขภาพ 

  ปญหาของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ 

  การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่

มีผลตอสุขภาพ 

 ๒. วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจาก           

การระบาดของโรค และเสนอแนวทาง 

การปองกันโรคติดตอสำคัญที่พบใน

ประเทศไทย 

  โรคติดตอสำคัญที่ระบาดในปจจุบัน 

  ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค 

  การปองกันการระบาดของโรค 

๓. แสดงพฤติกรรมที่บงบอกถึง                

ความรับผิดชอบตอสุขภาพของสวนรวม 

 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ

ตอสุขภาพของสวนรวม 

๔. สรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ

ทางกายเพื่อสุขภาพอยางตอเนื่อง 

 วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

  การสรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ

ทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทาง

กาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

 

 

สาระที่ ๕  ความปลอดภัยในชีวิต  
มาตรฐาน พ ๕.๑   ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใชยา       

สารเสพติด  และความรุนแรง 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป. ๑ ๑. ระบุสิ่งที่ทำใหเกิดอันตรายที่บาน 

โรงเรียน  และการปองกัน 

  สิ่งที่ทำใหเกิดอันตรายภายในบานและ

โรงเรียน 

  การปองกันอันตรายภายในบานและ

โรงเรียน 

๒. บอกสาเหตุและการปองกันอันตรายที่

เกิดจากการเลน 

 อันตรายจากการเลน 

-  สาเหตุที่ทำใหเกิดอันตรายจากการเลน 

-  การปองกันอันตรายจากการเลน 

๓. แสดงคำพูดหรือทาทางขอความ

ชวยเหลือจากผูอืน่เมื่อเกิดเหตุรายที่บาน

และโรงเรียน 

  การขอความชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุราย           

ที่บานและโรงเรียน 

-  บุคคลที่ควรขอความชวยเหลือ 

-  คำพูดและทาทางการขอความชวยเหลือ 

ป. ๒ ๑.  ปฏิบัติตนในการปองกันอุบัติเหตุ             

ที่อาจเกดิขึ้นทางน้ำ  และทางบก 

  อุบัติเหตุทางน้ำ  และทางบก 

-  สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ำและทางบก 

-  วิธีการปองกันอุบัติเหตุทางน้ำและทางบก 

๒. บอกชื่อยาสามัญประจำบาน  และใช

ยาตามคำแนะนำ 

  ยาสามัญประจำบาน 

-  ชื่อยาสามัญประจำบาน 

-  การใชยาตามความจำเปน และลักษณะ

อาการ 

๓. ระบุโทษของสารเสพติด  สารอันตราย

ใกลตัวและวิธีการปองกัน 

  สารเสพติดและสารอันตรายใกลตัว 

-  โทษของสารเสพติด และสารอันตรายใกลตัว 

-  วิธีปองกัน 

๔. ปฏิบัติตนตามสัญลักษณและปายเตือน

ของสิ่งของหรือสถานที่ที่เปนอันตราย 

  สัญลักษณและปายเตือนของสิ่งของหรือ

สถานที่ที่เปนอันตราย 

-  ความหมายของสัญลักษณและปายเตือน 



๒๑ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๕. อธิบายสาเหตุ  อันตราย  วิธีปองกัน

อัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ 

  อัคคีภัย 

-  สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย 

-  อันตรายซึ่งไดรับจากการเกิดอัคคีภัย 

-  การปองกันอัคคีภัย  และการหนีไฟ 

ป. ๓ ๑. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย            

จากอุบัติเหตุในบาน  โรงเรียน                

และการเดินทาง 

  วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก

อุบัติเหตุในบาน  โรงเรียนและการเดินทาง 

๒. แสดงวิธีขอความชวยเหลือจากบุคคล

และแหลงตาง ๆ  เมื่อเกิดเหตุราย           

หรืออุบตัิเหตุ 

  การขอความชวยเหลือจากบุคคลและ

แหลงตาง ๆ เมื่อเกิดเหตุรายหรืออุบัติเหตุ 

๓. แสดงวิธีปฐมพยาบาล  เมื่อบาดเจ็บ

จากการเลน 

  การบาดเจ็บจากการเลน 

-  ลักษณะของการบาดเจ็บ 

-  วิธีปฐมพยาบาล (บาดเจ็บ  หามเลือด)  

ป. ๔ ๑. อธิบายความสำคัญของการใชยา         

และใชยาอยางถูกวิธ ี

๒. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อไดรับ

อันตรายจากการใชยาผิด  สารเคมี  แมลง

สัตวกัดตอย  และการบาดเจ็บจากการ

เลนกีฬา 

    ความสำคัญของการใชยา 

    หลักการใชยา 

  วิธีปฐมพยาบาล 

-  การใชยาผิด 

-  สารเคมี 

-  แมลงสัตวกัดตอย 

-  การบาดเจ็บจากการเลนกีฬา 

๓. วิเคราะหผลเสียของการสูบบุหรี่  และ

การดื่มสุรา ที่มีตอสุขภาพและการปองกัน 

  ผลเสียของการสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  และ

การปองกัน 

ป. ๕ ๑. วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใช

สารเสพติด 

  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชสารเสพติด  

(สุรา บุหรี่ ยาบา สารระเหย  ฯลฯ) 

-  ครอบครัว  สังคม  เพื่อน 

-  คานิยม  ความเชื่อ 

-  ปญหาสุขภาพ 

-  สื่อ ฯลฯ 



๒๒ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๒. วิเคราะหผลกระทบของการใชยา และ

สารเสพติด  ที่มีผลตอรางกาย  จิตใจ  

อารมณ  สังคม และสติปญญา 

 

 

 

  ผลกระทบของการใชยา และสารเสพติดท่ี

มีตอรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม และ

สติปญญา 

 

๓. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการ

ใชยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

  การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก 

การใชยา 

  การหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

๔. วิเคราะหอิทธิพลของสื่อท่ีมีตอ

พฤติกรรมสุขภาพ 

  อิทธิพลของสื่อที่มีตอพฤติกรรม สุขภาพ 

(อินเทอรเน็ต  เกม ฯลฯ) 

๕. ปฏิบัติตนเพื่อปองกันอันตรายจากการ

เลนกีฬา 

  การปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายจาก             

การเลนกีฬา 

ป. ๖ ๑. วิเคราะหผลกระทบจากความรุนแรง

ของภัยธรรมชาติที่มีตอรางกาย  จิตใจ  

และสังคม 

  ภัยธรรมชาต ิ

-  ลักษณะของภัยธรรมชาติ 

-  ผลกระทบจากความรุนแรงของภัย

ธรรมชาติที่มีตอรางกาย  จิตใจ และสังคม 

๒. ระบุวิธีปฏิบัติตน เพื่อความปลอดภัย

จากธรรมชาติ  

  การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัย

ธรรมชาติ 

๓. วิเคราะหสาเหตุของการติดสารเสพติด และ

ชักชวนใหผูอื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

  สาเหตุของการติดสารเสพติด 

  ทักษะการสื่อสารใหผูอื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

 

 

โครงสรางหลักสตูรกลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

 พ ๑๑๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๑     ๒๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/๒สัปดาห        

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ 

 พ ๑๒๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๒  ๒๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/๒สัปดาห         

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 

 พ ๑๓๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๓      ๒๐  ชั่วโมง ๑ ชั่วโมง/๒สัปดาห         

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 

 พ ๑๔๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๔       ๔๐  ชัว่โมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห    

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 

 พ ๑๕๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห    

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖      

 พ ๑๖๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูสขุศึกษาและพลศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๑                                   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                                                             เวลา    ๒๐    ชั่วโมง 

คำอธิบายรายวิชา                                                           

รู เขาใจธรรมชาติการเจริญเติบโต การพัฒนาการของมนุษย อธิบายหนาที ่ของอวัยวะ

ภายนอกดูแลรักษา เห็นคุณคาความรักความผูกพนั ชื่นชอบภูมิใจในตนเอง ทั้งสมาชิกในครอบครัว รู

เขาใจความแตกตางระหวางเพศหญิง-ชาย มีทักษะในการดำเนินชีวิต การเคลื ่อนไหวทางกาย

สอดคลองกับอุปกรณประกอบกิจกรรม การเลนเกมกีฬา มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจ จิต

วิญญาณ เสริมสรางสุขภาพ สมรรถภาพ มีความสามารถปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ปฏิบัติตนตาม

คำแนะนำ การเจ็บปวยของตนเอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมปจจัยเสี่ยง ตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา 

สารเสพติด ความรุนแรง การพูด ทาทาง ขอความชวยเหลือ การเกิดเหตุราย ที่จะเกิดขึ้น  ทั้งที่บานที่

โรงเรียน รูเขาใจดานพัฒนาการของมนุษย สัมพันธภาพ ทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพ

ทางเพศ สังคมและวัฒนธรรม   

 มีความสามารถในการปองกันดูแล รักษา การตัดสินใจ และการแกปญหางายๆ ของตนเอง 

และครอบครัว มีความนิยมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก ตอการดำเนินชีวิตตามธรรมชาติ

สอดคลองกับชีวิตประจำวัน 

 รูเขาใจเห็นคุณคาของการเลนเกมกิจกรรมกีฬาพื้นบาน นันทนาการ การทองเที่ยว อาหาร

พื้นบาน ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเจ็บปวยโรคในหมูบานนำไปใชในชีวิตประจำวัน  สามารถนำความรูไป

ใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับ

ชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒  

 พ ๒.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓  

 พ ๓.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒  

 พ ๓.๒  ป๑/๑ , ป๑/๒  

 พ ๔.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓  

 พ ๕.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓   

         รวม  ๖  มาตรฐาน   ๑๕    ตัวชี้วัด 

 



๒๖ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๒                                   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                                                              เวลา    ๒๐    ชั่วโมง  

คำอธบิายรายวิชา                                                          

 รูเขาใจธรรมชาติการเจริญเติบโต เห็นคุณคาของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา มีทักษะในการ

ดำเนินชีวิต การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเลมเกมกีฬาไทยสากล มีน้ำใจนักกีฬา มีจิต

วิญญาณ การสรางสุขภาพ สมรรถภาพ การปองกันโรค หลีกเลี่ยงสารเสพติด การใชยา การเกิด

อุบัติเหตุ ความรุนแรง มีความปลอดภัยในชีวิต ดูแลรักษาอวัยวะภายใน รูหนาที่บทบาทของตนเอง 

สมาชิกในครอบครัว เพื่อน เขาใจความแตกตางเพศหญิงเพศชาย มีความภูมิใจในเพศตนทั้งหญิงชาย 

การเลนเกม กีฬา การเคลื่อนไหวรางกายอาศัยอุปกรณไดดวยตนเอง กลุมอยางสนุกสนาน ตามกฎ 

กติกา มีวินัยในการเลือกอาหารที่มีประโยชน การมีสุขภาพดี การดูแลการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บปวย 

บาดเจ็บ การใชยา เลี่ยงสารเสพติด ความรุนแรง ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ พฤติกรรมเสี่ยงไดอยาง

ปลอดภัย  

 รูเขาใจหนาที่ การดูแล เสริมคุณคาตนเอง สังคม ครอบครัว เพื่อน การมีพฤติกรรมกอใหเกิด

ความมีสุขภาพกาย การอยูรวมกัน การเสริมสรางสุขภาพดี การดูแล เกิดการเจ็บปวย อุบัติเหตุ

เบื้องตน มีคานิยมมีคุณธรรม ในการดำเนินชีวิต สอดคลองกับธรรมชาติ ชวยใหมีความปลอดภัยใน

ชีวิต รูเขาใจดานพัฒนาการของมนุษย สัมพันธภาพ ทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพทาง

เพศ สังคมและวัฒนธรรม   

 รูเขาใจเห็นคุณคาของการเลนเกมกิจกรรมกีฬาพื้นบาน นันทนาการ มีกฎระเบียบกติกา มี

ความรู ความเขาใจการทองเที่ยว อาหารพ้ืนบาน ปฏิบัติตนเกีย่วกับการเจ็บปวยโรคในหมูบานรูจักชื่อ

และอาการของโรคนำไปใชในชีวิตประจำวัน   สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓   

 พ ๒.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔   

 พ ๓.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ 

 พ ๓.๒  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ 

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

 พ ๕.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕   

 รวม  ๖  มาตรฐาน    ๒๑ ตัวช้ีวัด 



๒๗ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๓                                   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                                                              เวลา    ๒๐    ชั่วโมง    

 

คำอธิบายรายวิชา                                                        

เขาใจลักษณะการเจริญเติบโต ความแตกตาง สัมพันธ ภาพในครอบครัว กลุมเพื่อน สราง

สัมพันธภาพ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมนำไปสา การลวงละเมิดทางเพศ มีการควบคุมการเคลื่อนไหวของ

รางกาย ทำอยูกับที่ และรอบทิศทาง การใชอุปกรณในการออกกำลังกาย การเลนเกม กีฬา ปฏิบัติตน

อยางสม่ำเสมอ มีวินัย มีความถนัด รูจักจุดเดนจุดดอยของตนเอง รูเขาใจการละเลนกีฬาพื้นเมือง 

อธิบายการปองกันการแพรกระจายของโรค การเลือกอาหารตามสัดสวนรูวิธีปองกันโรค เขาใจวิธีการ

แปรงฟนไดอยางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิต ทั้งการขอความชวยเหลือจากบุคคล เมื่อเกิดเหตุราย 

อุบัติเหตุ ทั้งการใชยา เวนสารเสพติด ลดความรุนแรง ทั้งที่บานและที่โรงเรียน รูเขาใจดานพัฒนาการ

ของมนุษย สัมพันธภาพ ทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพทางเพศ สังคมและวัฒนธรรม   

ปฏิบัติตนในการรู เขาใจอธิบาย การเปลี่ยนแปลงของมนุษย ความแตกตางทั ้งรางกาย 

อารมณใหเหมาะสมกับวัย การตัดสินใจ แกปญหางายๆ จากใกลตัว บาน โรงเรียน มีเจตคติที่ดี            

มีคุณธรรม จิตสำนึก ความรับผิดชอบตอตนเอง และผูอื่น 

 รูเขาใจวิธีการกิจกรรมการเลนกีฬาพื้นบาน นันทนาการ การทองเที่ยว อาหารพื้นบาน รูวิธี

ร ักษาการเจ็บปวยของโรคในตำบล ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของการเลนเกมนำไปใชใน

ชีวิตประจำวัน  สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

  พ ๑.๑  ป. ๓/๑, ป.๓/๒, ป. ๓/๓   

 พ ๒.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓   

 พ ๓.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒  

 พ ๓.๒  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒    

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

  พ ๕.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓  

          รวม    ๖    มาตรฐาน     ๑๘  ตัวชี้วัด 



๒๘ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๔                                  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                                                             เวลา    ๔๐    ชั่วโมง    

 

คำอธิบายรายวิชา                                                        

รู เขาใจหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ เห็นความสำคัญของการทำงานของอวัยวะ สามารถปองกัน

ดูแลอวัยวะการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจอารมณ สังคม และสติปญญา     

รูวิธีการแกไขปญหาและการปองกันปญหาที่เกิดขึ้น เขาในบทบาทหนาที่ของตนเองตอครอบครัว เห็น

คุณคาและความสำคัญของเพศชาย เพศหญิง สามารถควบคุมตนเองและขณะปฏิบัติการเคลื่อนไหว 

กิจกรรมทางกาย การกีฬา เลมเกม มีสวนรวมในกิจกรรมกีฬากับชุมชน ปฏิบัติตามกฎกติกา รูและ

เขาใจการมีสุขภาพที่ดี  การปองกันโรค การเลือกบริโภคอาหาร อารมณและความเครียด รูจักการใช

เวลาวางใหเปนประโยชน รูและเขาใจในเรื่องการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ การ

ปองกันหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุ  สิ่งเสพติด การปฐมพยาบาล    จัดหมวดหมูอวัยวะ

ของรางกายปฏิบัติกิจกรรมการเลนเกม กีฬาพื้นบาน ฝกทดสอบกิจกรรมยืดหยุนพื้นฐาน หลีกเลี่ยง

ปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติภัย รู เขาใจดานพัฒนาการของมนุษย สัมพันธภาพ ทักษะสวนบุคคล 

พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพทางเพศ สังคมและวัฒนธรรม   

 รูปฏิบัติตนการเลนเกมกีฬาพื้นบานในระดับอำเภอ การทำอาหารพื้นบาน รูวิธีรักษาและ

ปฏิบัติตน การเจ็บปวยตามคำแนะนำ เลือกแหลงบริการสุขภาพที่เหมาะสม มีความรูในการบริโภค

อาหาร เลือกซื้อ เลือกบริโภคประยุกตใชในชีวิตประจำวันได สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชน

โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม   

          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓   

 พ ๒.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  

 พ ๓.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒  ป.๔/๓, ป.๔/๔ 

 พ ๓.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒   

 พ ๔.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔   

 พ ๕.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓    

          รวม   ๖   มาตรฐาน      ๑๙   ตัวชี้วัด 

 



๒๙ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๕                                   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                                                             เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

 

คำอธิบายรายวิชา                                                           

 รูเขาใจในการทำงานของอวัยวะตาง ๆ สุขอนามัยทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สติปญญา รู และเขาใจเห็นคุณคาของชีวิตครอบครัว มีทักษะในการดำเนินชีวิต 

หลักการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย เกมกีฬาไทยและกีฬาสากล รูและเขาใจกลวิธีการรุกและการ

ปองกันการสงเสริมสุขภาพของตน การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยจากปจจัยเสี่ยง

ตอสุขภาพตาง ๆ  ศึกษาคนควาการทำงานของระบบอวัยวะสุขภาพทางเพศ การเปลี ่ยนแปลง

ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา หลักของการเคลื ่อนไหว การกีฬา การมีสุขภาพดี             

การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติควบคุมจนเองในการเคลื่อนไหว การเขารวมกิจกรรมทาง

กาย การเลนเกม ออกกำลังกาย การเการพกฎ กติกา ความมีน้ำใจเปนนักกีฬา การอภิปรายและ          

การรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมวัดประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมทดสอบความรู ทดสอบการ

เลนกีฬา รูเขาใจดานพัฒนาการของมนุษย สัมพันธภาพ ทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพ

ทางเพศ สังคมและวัฒนธรรม   

 เขาใจกฎ กติกา กีฬาพื ้นบานในระดับจังหวัดเห็นประโยชนของการเลนเกม รู อนุรักษ       

การทำอาหารพื้นบานปองกันการเจ็บปวย เลือกแหลงบริการสุขภาพ เลือกกิจกรรมทัศนศึกษาการ

พักผอนเขาใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนใหมีความรูความเขาใจนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  

สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไป

ประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒   

 พ ๒.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓   

 พ ๓.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป. ๕/๔, ป. ๕/๕, ป. ๕/๖    

 พ ๓.๒ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป. ๕/๔  

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

 พ ๕.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓,  ป. ๕/๔, ป. ๕/๕   

          รวม  ๖   มาตรฐาน   ๒๕  ตัวชี้วัด 

 



๓๐ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาฯ ๖                                  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                              

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                                                             เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  

คำอธบิายรายวิชา                                                          

 รูเขาใจในการทำงานของอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย สุขอนามัยทางเพศ การพัฒนาการ ของ

วัยแรกรุน การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา และจิตวิญญาณในวัยแรกรุน 

ชีวิตครอบครัว หลักการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย เกมกีฬาไทย กีฬาสากล กลวิธีการรุก การ

ปองกัน และเสริมสรางสุขภาพที่ดี สมรรถภาพ การปองกันการเกิดโรค การปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อ

เกิดอุบัติเหตุศึกษาคนควาการทำงานของระบบอวัยวะ การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สติปญญา จิตวิญญาณในวัยแรกรุนหลักของการเคลื่อนไหว ความมีสุขภาพดี ปฏิบัติการ

เคลื่อนไหว ความมีสุขภาพดี การปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยูกับที่ เคลื่อนที่ การบังคับสิ่งของ การเขา

รวมเลนกิจกรรมทางกาย เกมกีฬา การเการพกฎกติกา ทายืดหยุ นพื ้นฐาน ปฏิบัติทาทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย อภิปรายรายงานผล การฝกปฏิบัติกิจกรรมสังเกตพฤติการณและความสนใจใน

การฝก ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับระบบการทำงานของอวัยวะ การ

พัฒนาการของวัยรุน การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมวัยรุน ชีวิตครอบครัว  

สังเกตการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายการเลนกีฬา  รูเขาใจดานพัฒนาการของมนุษย สัมพันธภาพ 

ทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพทางเพศ สังคมและวัฒนธรรม   

 เขาใจการเลนเกมกีฬาพื้นบาน กฎกติการะดับจังหวัด รูประโยชนของการเลน ปฏิบัติตนใน

การอนุรักษอาหารพื้นบาน วิธีการทำ ปฏิบัติตนปองกันการเจ็บปวย การรักษา การแนะนำ การ

ปองกันโรค เลือกแหลงบริการสุขภาพในทองถิ่นไดอยางเหมาะสม เลือกปฏิบัติกิจกรรมในการบรโิภค

อาหาร สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ

นำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 พ ๑.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒  

 พ ๒.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒  

 พ ๓.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป.๖/๔, ป. ๖/๕    

 พ ๓.๒ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป. ๖/๔, ป. ๖/๕, ป. ๖/๖  

 พ ๔.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป.๖/๔   

 พ ๕.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓   

        รวม  ๖   มาตรฐาน   ๒๒    ตัวชี้วัด 



๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูสขุศึกษาและพลศึกษา                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๑                                  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                                                              เวลา    ๒๐    ชั่วโมง  

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ รางกายของเรา พ.๑.๑ ป.๑/๑ 

         ป.๑/๒ 

 อวัยวะภายนอกทุกสวน            

ตางมีหนาที่สำคัญและเปน

ประโยชนตอรางกาย ดังนั้นเรา

ควรดูแลรักษาอวัยวะภายนอก 

ใหทำงานไดตามปกติ มีการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการ           

ไปตามวัย 

 อวัยวะในชองปากเปนอวัยวะ 

ที่มีความสำคัญตอการพูดและ

การรับประทานอาหาร ดังนั้นเรา

จึงควรดูแลรักษาความสะอาด     

อยางถูกวิธ ี

๓ ๑๐ 

๒ ครอบครัว           

ของเรา 

พ.๒.๑ ป.๑/๑ 

         ป.๑/๒ 

         ป.๑/๓ 

 การแสดงความรัก และความ

ผูกพัน ตอกันของสมาชิก          

ในครอบครัว สงผลใหสมาชิก        

ทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสุข  

 ทุกคนมีสิ่งที่ชื่นชอบและ

ภาคภูมิใจในตนเอง หากยอมรับ

และเขาใจในตนเองจะทำใหชีวิต

เรามีความสุข 

 การยอมรับและเขาใจลักษณะ

ความแตกตางระหวางเพศชาย

และเพศหญิง ทางดานรางกาย 

อารมณ และลักษณะนิสัย           

๓ ๑๐ 

 



๓๓ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

จะชวยใหประพฤติปฏิบัติตน             

อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

๓ สุขภาพของเรา พ.๔.๑ ป.๑/๑ 

         ป.๑/๒ 

         ป.๑/๓ 

 

 การปฏิบัติตนตามหลักสุข

บัญญัติแหงชาติเปนประจำ ทำให

มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

 การบอกอาการเจ็บปวยของ

ตนเองไดถูกตอง และปฏิบัติตาม

คำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บปวย  

มีผลตอการดูแลสุขภาพของ

ตนเองในเบื้องตน 

๓ ๑๐ 

๔ ชีวิตที่ปลอดภัย พ.๕.๑ ป.๑/๑ 

         ป.๑/๒ 

         ป.๑/๓ 

 

 อุบัติเหตุเปนอันตรายที่เกิดขึ้น

ไดท้ังในบานและในโรงเรียน          

จึงควรศึกษาสาเหตุ วิธีปองกัน 

และวิธีการ ขอความชวยเหลือ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

 การเรียนรูเกี่ยวกับสาเหตุและ

วิธี ปองกันอันตรายจากการเลน

ทำใหเรารูจักเลนอยางระมัดระวัง 

๓ ๑๐ 

๕ กิจกรรมหรรษา พ.๓.๑ ป.๑/๑ 

         ป.๑/๒ 

พ.๓.๒ ป.๑/๑ 

         ป.๑/๒ 

 

 

 การปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหว

รางกายขณะอยูกับที่              

แบบเคลื่อนที ่แบบเคลื่อนไหว

รางกายประกอบอุปกรณ  

เปนการฝกปฏิบัติ การควบคุม

รางกายเพื่อสรางเสริมสุขภาพ

รางกายใหแข็งแรง เกิดความ

คลองแคลว และมีทักษะ

ความสัมพันธของระบบประสาท

๗ ๔๐ 



๓๔ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

กับกลามเนื้อ สามารถควบคุม

รางกายไดดี 

 การออกกำลังกายในการเลน

เกมเบ็ดเตล็ด การละเลนพื้นเมือง

ตามคำแนะนำตองปฏิบัติให

ถูกตอง  ตามกฎ กติกา และ

ขอตกลงในการเลน 

ระหวางป ๑๙ ๘๐ 

ปลายป ๑ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๒                                  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                                                              เวลา    ๒๐    ชั่วโมง  

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ รางกายของเรา พ.๑.๑ ป.๒/๑ 

         ป.๒/๒ 

         ป.๒/๓ 

 อวัยวะภายในมีความสำคัญตอ

ระบบการทำงานของรางกาย 

ดังนั้นเราจึงควรดูแลรักษาอวัยวะ

ภายในอยางถูกวิธี เพื่อใหอวัยวะ

ทำงานไดอยางเปนปกติ และ         

มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ไปตามวัย ใหรางกายสมบูรณ

แข็งแรง และรูจักดำเนินชีวิต

อยางมีความสุข 

๓ ๑๖ 

๒ ครอบครัว           

และคนรอบขาง           

พ.๒.๑ ป.๒/๑ 

         ป.๒/๒ 

         ป.๒/๓ 

         ป.๒/๔ 

 ครอบครัวจะเกิดความอบอุน 

หากสมาชิกในครอบครัวเขาใจ

บทบาทหนาที่ และปฏิบัติตน

ตามหนาที่ของตนอยางเหมาะสม

 เพื่อนเปนบุคคลที่มี

ความสำคัญตอเรา การให

ความสำคัญและปฏิบัติตนตอ

เพื่อนที่ดีจะทำใหอยูรวมกับเพื่อน

อยางมีความสุข 

 เพศชายและเพศหญิงมีความ

แตกตางกัน ดังนั้นแตละเพศ         

จึงควรปฏิบัติตนใหเหมาะสม           

กับเพศ และมีความภูมิใจในเพศ

ของตนเอง 

๔ ๑๖ 

 



๓๖ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๓ สุขภาพและ

ความปลอดภัย 

พ.๔.๑ ป.๒/๑ 

         ป.๒/๒ 

         ป.๒/๓ 

         ป.๒/๔ 

         ป.๒/๕ 

 

 การมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง 

มีสุขภาพจิตที่ราเริงแจมใส และมี

ความปลอดภัยในชีวิตจะสงผลให

เราเปนคนที่มีสุขภาพดี 

 อาหารมีความสำคัญตอ

รางกาย การเลือกรับประทาน

อาหารที่มีประโยชนจะสงผลให

รางกายแข็งแรงและสมบูรณ 

 ของใชและของเลนภายในบาน

บางชนิดอาจทำใหเกดิอันตราย

และสงผลเสียตอสุขภาพได ผูใช

จึงควรเลือกใชและเพ่ิมความ

ระมัดระวังในการเลนเพื่อใหเกิด

ความปลอดภัยมากท่ีสุด  

 เมื่อมีอาการเจ็บปวย               

และบาดเจ็บ ตาง ๆ เกิดขึ้น    

ควรปฏิบัติตนอยางถูกวิธี จะชวย

ลดความรุนแรงของอาการปวย

ของโรคและการบาดเจ็บได 

๔ ๑๖ 

๔ อุบัติเหต ุ            

และการปองกัน 

พ.๕.๑ ป.๒/๑ 

         ป.๒/๒ 

         ป.๒/๓ 

         ป.๒/๔ 

         ป.๒/๕ 

 

 อุบัติเหตุทางนํ้าและทางบก

เกิดจากสาเหตุหลายอยาง จึง

ตองมีวิธีการปองกันอยางถูกตอง 

 สัญลักษณและปายเตือน มีไว

สำหรับแจงใหทราบถึงอันตราย

และวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม  

ทุกคนพึงปฏิบัติใหถูกตองเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิต 

๔ ๑๖ 



๓๗ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

 อัคคีภัยเปนภัยที่เกิดจากไฟ  

ซึ่งเปนสาเหตุสำคัญที่ทำให

สูญเสียชีวิตและทรัพยสิน ดังนั้น

จึงควรศึกษาวิธีการปองกัน          

และการหนีไฟที่ถูกตอง 

 ยาที่ใชในชีวิตประจำวันมี

หลายประเภท ซึ่งมีทั้งคุณและ

โทษ ดังนั้นเราจึงตองรูจักใชยา

อยางถูกวิธีและลักษณะอาการ

ของโรค จะชวยใหเกิด             

ความปลอดภัยและรักษาโรคได 

 สารเสพติดและสารเคมีบาง

ชนิดเปนอันตรายตอรางกาย           

จึงควรหลีกเลี่ยงสารเสพติดและ

รูจักวิธีใชสารเคมีใหถูกตอง 

๕ กิจกรรม             

แสนสนุก 

พ.๓.๑ ป.๒/๑ 

         ป.๒/๒ 

พ.๓.๒ ป.๒/๑ 

         ป.๒/๒ 

 

 

 การอบอุนรางกายเปนการ

เตรียมความพรอมของรางกาย

กอนออกกำลังกาย เพื่อให

รางกายเกิดความพรอมและ             

มีความปลอดภัย 

 การเคลื่อนไหวณรางกาย                 

แบบอยูกับที่  แบบเคลื่อนท่ี 

แบบใชอุปกรณประกอบ          

เปนทักษะพื้นฐานของการออก

กำลังกายและการเลนกีฬาอื่น ๆ 

ชวยในการสรางเสริมสุขภาพ

รางกายใหแข็งแรงและ             

๔ ๑๖ 



๓๘ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

มีประสิทธิภาพในการควบคุม

รางกายไดดี 

 การเลนเกมเบ็ดเตล็ด เปนการ

ออกกำลังกาย เพื่อใหเกิดความ

สนุกสนานและความสามัคค ี          

ในหมูคณะ ซึ่งการเลนเกม              

ตองปฏิบัติตามกฎ กติกา            

และขอตกลงในการเลนเกม 

ระหวางป ๑๙ ๘๐ 

ปลายป ๑ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๓                                  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                                                             เวลา    ๒๐    ชั่วโมง  

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ การเจริญเติบโต    

ตามวัย 

พ.๑.๑ ป.๓/๑ 

         ป.๓/๒ 

         ป.๓/๓ 

 การเจริญเติบโตของรางกาย 

แตละคนมีความแตกตางกัน           

ซึ่งสามารถเปรียบเทียบน้ำหนัก 

และสวนสูงของตนเองกับเกณฑ

มาตรฐาน เพื่อจะไดปรับปรุง

ตนเองใหมีความเจริญเติบโต

อยางสมวัย 

 อาหาร การออกกำลังกาย 

และการพักผอน เปนปจจัย

สำคัญที่มีผลตอการเจริญเติบโต

ของรางกาย 

๒ ๑๒ 

๒ ครอบครัว           

และเพื่อน           

พ.๒.๑ ป.๓/๑ 

         ป.๓/๒ 

         ป.๓/๓ 

 

 ความแตกตางกันของ          

แตละครอบครัวยอมมีผลตอ          

การดำเนินชีวิตของสมาชิกใน

ครอบครัว การสรางสัมพันธภาพ

กับครอบครัวและเพื่อน              

ทำใหเขาใจตนเองและผูอื่น           

และสามารถอยูรวมกันอยางมี

ความสุข 

 การถูกลวงละเมิดทางเพศ         

เปนความ  รุนแรงทางเพศที่

สามารถหลีกเลี่ยงได หากมี

พฤติกรรมการปองกันที่ถูกตอง

และเหมาะสม 

๒ ๑๒ 

 



๔๐ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

 เพศชายและเพศหญิงมีความ

แตกตางกัน ดังนั้นแตละเพศ         

จึงควรปฏิบัติตนใหเหมาะสม           

กับเพศ และมีความภูมิใจในเพศ

ของตนเอง 

๓ การดูแลสุขภาพ พ.๔.๑ ป.๓/๑ 

         ป.๓/๒ 

         ป.๓/๓ 

         ป.๓/๔ 

 

 

 การติดตอและการแพร 

กระจายของโรค สามารถปองกัน

ไดหากปฏิบัติดวยวิธีที่ถูกตอง

และเหมาะสม 

 ในแตละวันควรรับประทาน

อาหารใหครบ 5 หมู ใหมีความ

หลากหลายและมีสัดสวนปริมาณ

ของอาหารที่เหมาะสม จะทำให

เรามีสุขภาพที่ดีและเติบโตได

สมวัย 

 ฟนเปนอวัยวะที่ใชบดเคี้ยว

อาหาร การแปรงฟนที่ถูกวิธีจะ

ชวยทำใหฟนแข็งแรงและมี

สุขภาพชองปากท่ีดี 

๔ ๑๔ 

๔ ความปลอดภัย

จากอุบัติเหตุ 

พ.๕.๑ ป.๓/๑ 

         ป.๓/๒ 

         ป.๓/๓ 

 

 

 การปฏิบัติตนตามหลักการ        

จะชวยใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

ในบาน โรงเรียน และ          

การเดินทาง รวมทั้งสามารถขอ

ความชวยเหลือจากบุคคลและ

แหลงตาง ๆ เมื่อเกิดเหตุราย 

หรืออุบัติเหตุ 

 การปฐมพยาบาลเบื้องตนเพื่อ

ชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บจาก 

๓ ๑๒ 



๔๑ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

การเลนจะตองทำอยางถูกวิธี 

สะอาด และปลอดภัย             

จากเชื้อโรค 

๕ สมรรถภาพ   

ทางกาย และ

การออกกำลัง

กาย                

พ.๓.๑ ป.๓/๑ 

         ป.๓/๒ 

พ.๓.๒ ป.๓/๑ 

         ป.๓/๒ 

พ.๔.๑ ป.๓/๕ 

 

 

 

 การอบอุนรางกายเปนการ

เตรียมความพรอมของรางกาย

กอนออกกำลังกาย เพื่อให

รางกายเกิดความพรอมและ             

มีความปลอดภัย 

 การเคลื่อนไหวณรางกาย                 

แบบอยูกับที่  แบบเคลื่อนท่ี 

แบบใชอุปกรณประกอบ          

เปนทักษะพื้นฐานของการออก

กำลังกายและการเลนกีฬาอื่น ๆ 

ชวยในการสรางเสริมสุขภาพ

รางกายใหแข็งแรง 

 การเลนเกมเบ็ดเตล็ด เปนการ

ออกกำลังกาย เพื่อใหเกิดความ

สนุกสนานและความสามคัค ี          

ในหมูคณะ ซึ่งการเลนเกม              

ตองปฏิบัติตามกฎ กติกา            

และขอตกลงในการเลนเกม 

 การสรางเสริมสมรรถภาพทาง

กายทำไดโดยการออกกำลังกาย 

การพักผอน และการเขารวม

กิจกรรมนันทนาการ 

๘ ๓๐ 

ระหวางป ๑๙ ๘๐ 

ปลายป ๑ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 



๔๒ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๔                                  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                                                             เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ การเจริญเติบโต    

และพัฒนาการ 

พ.๑.๑ ป.๔/๑ 

         ป.๔/๒ 

         ป.๔/๓ 

 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ของรางกายและจิตใจตามวัย  

จะชวยใหสามารถปรับตัวเขากับ

การเปลี่ยนแปลง ของรางกาย

และจิตใจที่เกิดข้ึนไดอยาง

เหมาะสม 

 กลามเนื้อ กระดูก และขอ           

มีความสำคัญในการชวย              

พยุงรางกายใหคงรูป และ

เคลื่อนไหวได และสงผลตอ

สุขภาพ การเจริญเติบโต             

และพัฒนาการ เราจึงควรดูแล

กลามเนื้อ กระดูก และขอ       

ใหถูกวิธีเพื่อใหสามารถทำงานได  

อยางมีประสิทธิภาพ 

๔ ๑๐ 

๒ การปฏิบัติตน 

ตอครอบครัว             

และเพ่ือน 

พ.๒.๑ ป.๔/๑ 

         ป.๔/๒ 

         ป.๔/๓ 

 

 การปฏิบัติตนเปนเพื่อน          

และสมาชิกในครอบครัวที่ดี             

จะทำใหเปนที่รักของทุกคนและ

อยูรวมกันอยางมีความสุข 

 วัฒนธรรมไทยนั้นเนนใหชาย

และหญิงปฏิบัติตนตอกัน           

อยางเหมาะสม และรูจักวิธีการ

ปฏิเสธการกระทำที่เปนอันตราย

ทางเพศ 

๓ ๑๐ 

 



๔๓ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๓ เสริมสุขภาพ พ.๔.๑ ป.๔/๑ 

         ป.๔/๒ 

         ป.๔/๓ 

 

 

 สิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับ

สุขภาพ การจัดการสิ่งแวดลอม 

ที่ถูกสุขลักษณะจะทำใหมี

สุขภาพท่ีดี 

 สภาวะทางอารมณและ

ความรูสึกที่เกิดข้ึนจะสงผลตอ

สุขภาพ จึงควรเสริม สภาวะทาง

อารมณดานบวก เพ่ือใหมีสุขภาพ

รางกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 ขอมูลบนฉลากอาหารและ

ผลิตภัณฑสุขภาพ สามารถนำมา

วิเคราะหขอมูลเพื่อตัดสินใจเลือก

บริโภค เพื่อการมีสุขภาพที่ดี 

๖ ๑๒ 

๔ ความปลอดภัย

และยาเสพติด 

พ.๕.๑ ป.๔/๑ 

         ป.๔/๒ 

         ป.๔/๓ 

 

 

 การใชยาอยางถูกวิธีจะทําให

สามารถปองกันโรค บรรเทา

อาการเจ็บปวย และรักษาโรคได 

 การปฐมพยาบาลผูเจ็บปวย

หรือผูบาดเจ็บเมื่อไดรับอันตราย

จากการใชยาผิด สารเคมี แมลง

สัตวกัดตอย และการบาดเจ็บ

จากการเลนกีฬาอยางถูกวิธี เปน

การดูแลรักษาผูเจ็บปวยเบื้องตน 

เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับผู

เจ็บปวยกอนนำสงสถานพยาบาล 

 การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา           

มีผลเสีย ตอสุขภาพ เราจึงควร

รูจักวิธีการปองกันที่ถูกตอง 

๘ ๑๖ 



๔๔ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๕ การออก           

กำลังกาย             

และกีฬา               

พ.๓.๑ ป.๔/๑ 

         ป.๔/๒ 

พ.๓.๒ ป.๔/๑ 

         ป.๔/๒ 

พ.๔.๑ ป.๔/๔ 

 

 

 

 การปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหว

รางกายในลักษณะผสมผสานทั้ง

แบบอยูกับที่ เคลื่อนท่ี และใช

อุปกรณประกอบเปนทักษะ

พื้นฐานสำคัญท่ีทำใหรางกาย

แข็งแรง สงผลใหเกิด

ประสิทธิภาพในการทำงาน 

 การปฏิบัติกิจกรรมกายบริหาร

ประกอบ จังหวะเพลง จะตอง

ปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการ

เคลื่อนไหว และตรงตามจังหวะ

เพลง 

 การเลนเกมเลียนแบบ         

และกิจกรรมแบบผลัด จะตอง

ปฏิบัติอยางถูกวิธี และสามารถ

วิเคราะหผลพัฒนาการของ

ตนเองในการออกกำลังกาย          

และเลนเกมตามตัวอยางและ

แบบปฏิบัติของผูอื่นได               

อยางเหมาะสม 

 การเลนกีฬาอยางงาย เชน 

แฮนดบอล แชรบอล โยนหวง         

ผูเลนตองฝกฝนและมีทักษะ         

ในการเลน ปฏิบัติตามกฎ กติกา 

การเลน มีน้ำใจนักกีฬา และ

สามารถวิเคราะหผลพัฒนาการ

ของตนเองในการเลนตาม

๑๗ ๓๒ 



๔๕ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ตัวอยางและแบบปฏิบัติของผูอื่น

ไดอยางเหมาะสม 

 การทดสอบและปรับปรุง

สมรรถภาพทางกายตามผลการ

ทดสอบ จะทำใหสุขภาพแข็งแรง 

ระหวางป ๓๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๕                                  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                                                             เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ ระบบในรางกาย พ.๑.๑ ป.๕/๑ 

         ป.๕/๒ 

          

 ระบบยอยอาหาร และระบบ

ขับถาย มีความสำคัญตอการ

ดำรงชีวิต การเจริญเติบโต และ

พัฒนาการของรางกาย จึงควร

ดูแลอยางถูกตอง เพื่อให            

การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

เปนไปตามวัย 

๒ ๑๐ 

๒ ชีวิต          

และครอบครัว 

พ.๒.๑ ป.๕/๑ 

         ป.๕/๒ 

         ป.๕/๓ 

 

 การเจริญเติบโตทางรางกาย 

ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง         

ทางเพศ จึงตองดูแลตนเอง และ

วางตัวที่เหมาะสมกับเพศตาม

วัฒนธรรมไทย 

 ครอบครัวตามวัฒนธรรมไทย

เปนครอบครัวที่อบอุน การมี

พฤติกรรมที่พึงประสงคจะชวย

แกปญหาความขัดแยง            

ในครอบครัวและกลุมเพ่ือน 

๔ ๑๐ 

 

๓ สุขภาพของเรา พ.๔.๑ ป.๕/๑ 

         ป.๕/๒ 

         ป.๕/๓ 

 

 

 การปฏิบัติตนตามหลัก          

สุขบัญญัติแหงชาติ จะสงผลให        

ผูปฏิบัติมีสุขภาพรางกายที่

แข็งแรง สมบูรณ 

 ขอมูลสุขภาพมีประโยชนตอ

การดูแลและสรางเสริมสุขภาพ 

จึงตองสืบคนจากแหลงขอมูล            

ที่เชื่อถือได 

๑๐ ๑๒ 



๔๗ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

 การตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร

และผลิตภัณฑสุขภาพ ควรมีหลัก

ในการพิจารณาเลือกซื้อท่ีถูกตอง

และมีเหตุผลในการตัดสินใจ            

จึงจะสงผลดีตอรางกาย 

 อาการเจ็บปวยที่เกดิจากโรค

สงผลตอชีวิตประจำวัน ดังนั้นเรา

จึงควรรูวิธีปองกันตนเองจากโรค

ที่พบบอยในชีวิตประจำวัน            

จะชวยลดความรุนแรงของโรค 

และการแพรระบาดของโรคได 

๔ ความปลอดภัย

ในชีวิต 

พ.๕.๑ ป.๕/๑ 

         ป.๕/๒ 

         ป.๕/๓ 

         ป.๕/๔ 

 

 

 

 สารเสพติดเปนสารอันตราย          

ที่มีหลายประเภท และสงผล

กระทบตอผูเสพ ทั้งทางดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 

และสติปญญา ดังนั้นจึงตองรู

วิธีการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน

ตนเอง และหลีกเลี่ยงการใช         

สารเสพติด 

 การใชยารักษาโรคอาจทำให

เกิดอันตรายตอผูใชได ดังนัน้          

จึงตองใชยาอยางถูกวิธีเพื่อ 

ความปลอดภัย 

 สื่อตาง ๆ มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ          

ของเรา ดังนั้นเราจึงควรเลือกใช

สื่ออยางเหมาะสม 

๘ ๑๔ 



๔๘ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๕ กิจกรรมทางกาย

และกีฬา               

พ.๓.๑ ป.๕/๑ 

         ป.๕/๒ 

         ป.๕/๓ 

         ป.๕/๔ 

         ป.๕/๕ 

         ป.๕/๖ 

พ.๓.๒ ป.๕/๑ 

         ป.๕/๒ 

         ป.๕/๓ 

         ป.๕/๔ 

พ.๔.๑ ป.๕/๕ 

พ.๕.๑ ป.๕/๕ 

 

 

 

 

 การเคลื่อนไหวรางกายและ

ยืดหยุน เปนการฝกทักษะและ

ควบคุมการเคลื่อนไหวในการรับ

แรง การใชแรง และความสมดุล 

การเคลื่อนไหวรางกายใหเขากับ

จังหวะจะทำใหผูฝกเกิดความ

แข็งแรงและเกิดความเพลิดเพลิน 

 การเลนเกมและกิจกรรม         

ทางกายชวยสงเสริมทักษะการ

เคลื่อนไหว ทักษะการคิด และยัง

ทำใหเกิดความสนุกสนาน ดังนั้น

การปฏิบัติกิจกรรมดังกลาว

จะตองปฏิบัติตามกฎ กติกาของ

การเลน เพือ่ความปลอดภัย 

 กีฬา เปนกิจกรรมท่ีตองใช

ทักษะการเคลื่อนไหวรางกาย 

และมีกฎ กติกาในการเลน ผูเลน

จึงตองฝกใหเกิดทักษะ และ

ปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลน

ตามชนิดกีฬาใหถูกตอง  

และมีน้ำใจนักกีฬา 

 กิจกรรมนันทนาการเปน

กิจกรรมท่ีทำในเวลาวาง และ        

ทำใหเกิดความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน เปนการใช 

เวลาวางใหเปนประโยชน 

 สมรรถภาพทางกายที่ดียอมมี

ผลตอการทำงานที่ดี การทดสอบ

๑๔ ๓๔ 



๔๙ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

สมรรถภาพทางกายจะทำใหเรา

สามารถปรับปรุงสมรรถภาพ 

ทางกาย เพื่อประสิทธิภาพใน   

การทำงานทีด่ีขึ้นดวย 

ระหวางป ๓๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาฯ ๖                                  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                                                             เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ ระบบในรางกาย พ.๑.๑ ป.๖/๑ 

         ป.๖/๒ 

          

 ระบบหายใจ ระบบไหลเวียน

โลหิต และระบบสืบพันธุ            

มีความสำคัญและมีผลตอสุขภาพ 

การเจริญเติบโต และพัฒนาการ

ของรางกาย ดังนั้นเราจึงควร 

ดูแลรักษาระบบหายใจ               

ระบบไหลเวียนโลหิต และ            

ระบบสืบพันธุ ใหทำงานได

ตามปกติ 

๓ ๑๐ 

๒ สัมพันธภาพและ

เพศศึกษา 

พ.๒.๑ ป.๖/๑ 

         ป.๖/๒ 

 

 การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับ

สมาชิก ในครอบครัวและเพื่อน 

จะทำใหเขาใจตนเองและผูอ่ืน 

อีกทั้งยังสามารถอยูรวมกันกับ

ผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 การมีเพศสัมพันธ การติดเชื้อ

เอดส และการตั้งครรภกอนวัย

อันควร ลวนแตมีสาเหตุเกิดจาก

พฤติกรรมเสี่ยง เราจึงควรศึกษา

ทำความเขาใจเพื่อจะไดปองกัน

ตนเองจากพฤติกรรมดังกลาว 

๕ ๑๒ 

 

๓ สุขภาพ             

กับสิ่งแวดลอม 

พ.๔.๑ ป.๖/๑ 

         ป.๖/๒ 

         ป.๖/๓ 

 

 ความรับผิดชอบตอสุขภาพ

ของตนเองและสวนรวม สามารถ

ทำไดโดยการเสนอแนะแนวทาง

และแสดงพฤติกรรม                   

๘ ๑๔ 



๕๑ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ในการปองกันและแกไขปญหา

สิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอสุขภาพ 

 การแสดงความรับผิดชอบตอ

สุขภาพของสวนรวม สามารถ        

ทำไดโดยการวิเคราะหผลกระทบ 

และเสนอแนวทางปองกัน

โรคติดตอสำคัญที่พบ                    

ในประเทศไทย 

๔ ภัยธรรมชาติ

และสารเสพติด 

พ.๕.๑ ป.๖/๑ 

         ป.๖/๒ 

         ป.๖/๓ 

 

 

 

 ความรุนแรงของภัยธรรมชาติ 

มีผลกระทบตอรางกาย จิตใจ 

และสังคม ดังนั้นจึงควรศึกษา

วิธีการปฏิบัติตน เพื่อความ

ปลอดภัยจากธรรมชาติ 

 สารเสพติดเปนอันตรายทั้งตอ

ตนเองและผูอ่ืน เราจึงหลีกเลี่ยง

และชักชวน ใหผูอื่นหางไกล       

จากสารเสพติด 

๔ ๑๒ 

๕ กิจกรรม           

พาเพลิน               

พ.๓.๑ ป.๖/๑ 

         ป.๖/๒ 

         ป.๖/๕ 

พ.๓.๒ ป.๖/๑ 

         ป.๖/๒ 

 

 

 

 

 การออกกำลังกายที่ถูกตอง

ตามหลักการ สามารถนำ

หลักการเคลื่อนไหวรางกายโดย

การใชแรง การรับแรงและความ

สมดุลในการเคลื่อนไหวรางกาย

มาปรับปรุง เพื่อเพิ่มพูนทักษะ

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพทางกาย และ           

การสรางเสริมบุคลิกภาพ           

กายบริหารประกอบเพลงเปน

การเคลื่อนไหวรางกายรวมกับ

๘ ๑๔ 



๕๒ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ผูอื่นแบบ ผสมผสาน ทั้งแบบอยู

กับที่ และเคลื่อนที่ โดยใชจังหวะ

เพลงประกอบ 

 กิจกรรมแบบผลัดและเกม

นำไปสูกีฬาเปนการใชทักษะ       

การเคลื่อนไหวรวมกับผูอื่นใน

ลักษณะแบบผลัดและแบบ

ผสมผสานทั้งแบบอยูกับที่ 

เคลื่อนที่  และใชอุปกรณ

ประกอบ ซึ่งผูเลนตองใชทักษะ

การวางแผนและสามารถเพิ่มพูน

ทักษะการออกกำลังกายไดอยาง

ถูกวิธีและเปนระบบ 

 การเขารวมหรือปฏิบัติ

กิจกรรมนันทนาการ ผูปฏิบัติ

สามารถนำความรูและหลักการ 

ที่ไดไปเปนพ้ืนฐานในการศึกษา

หาความรูเรื่องอื่น ๆ ได 

๖ กีฬา พ.๓.๑ ป.๖/๓ 

         ป.๖/๔ 

พ.๓.๒ ป.๖/๓ 

         ป.๖/๔ 

         ป.๖/๕ 

         ป.๖/๖ 

พ.๔.๑ ป.๖/๔ 

 

 

 

 การเลนกรีฑา ผูเลนจะตอง

ปฏิบัติตามกฎ กติกา                

ในการแขงขันอยางเครงครัด             

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ

ตนเองและผูอ่ืน มีน้ำใจนักกีฬา 

รูจักประเมินทักษะการเลนของ

ตนเองเปนประจำ และใชทักษะ

กลไก เพื่อปรับปรุงเพ่ิมพูน

ความสามารถของตนเองและ

ผูอื่นในการเลน 

๑๐ ๑๘ 



๕๓ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

 การเลนวอลเลยบอล         

เปนการเลนกีฬาสากลประเภท

ทีมท่ีมีอุปกรณประกอบ ซึ่งผูเลน

จะตองใชทักษะวางแผนและ  

เพิ่มพูนทักษะการออกกำลังกาย

และการเคลื่อนไหวอยางเปน

ระบบและถูกวิธี นำกลวิธีการรุก

และการรับมาใช และในขณะเลน

ตองปฏิบัติตามกฎ กติกา          

โดยคำนึงถึงความปลอดภัย         

ของตนเองและผูอ่ืน และมีน้ำใจ

นักกีฬา 

 ตะกรอเปนกีฬาไทยที่ผูเลน

ตองมีทักษะในการเลน รูจักนำ

กลวิธีการรุกและการรับมาใช 

และในขณะเลนควรปฏิบัติตาม

กฎ กติกาการเลน มีน้ำใจนักกีฬา 

และคำนึงถึงความปลอดภัยของ

ตนเองและผูอ่ืน 

 การสรางเสริมและปรับปรุง

สมรรถภาพทางกาย          

อยางตอเนื่อง จะทำใหสุขภาพ

แข็งแรง 

ระหวางป ๓๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

 

 



๕๔ 

 

 

 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

 กลุ มสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาไดจัดทำสื ่อและจัดใหมีแหลงเรียนรู ตาม

หลักการ และนโยบายของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึง

ความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ                

สื ่อการเรียนรู มีหลากหลายประเภท ทั ้งสื ่อธรรมชาติ สื ่อสิ ่งพิมพ สื ่อเทคโนโลยี และเครือขาย                

การเรียนรูตาง ๆ ที่มีในทองถิ่นการเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และ

ลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียนการจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทำและ

พัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยางมีคุณภาพจากสื่อตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัวเพื่อนำมาใชประกอบ

ในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริมและสื่อสารใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมี

อยางพอเพียง เพื่อพัฒนาใหผู เรียน เกิดการเรียนรูอยางแทจริงสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 

หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีหนาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรดำเนินการดังนี้ 

 ๑. จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขาย

การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยน

ประสบการณการเรียนรูระหวางสถานศึกษา ทองถิ่น ชุมชน สังคมโลก 

 ๒. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรูสำหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน 

รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิน่มาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 

 ๓. เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลอง

กับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

 ๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ 

 ๕. ศึกษาคนควา วิจัย เพื ่อพัฒนาสื ่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู               

ของผูเรียน 

 ๖. จัดใหมีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใชสื่อ

การเรียนรูเปนระยะ ๆ และสม่ำเสมอ 

 ในการจัดทำ การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูที่ใชในสถานศึกษาควร

คำนึงถึงหลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตองและทันสมัย ไม

กระทบความมั่นคงของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบการนําเสนอที่เขาใจงาย 

และนาสนใจ 

 



๕๕ 

 

 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

อัตราสวนคะแนน  
คะแนนระหวางปการศึกษา : สอบปลายปการศึกษา = ๘๐ : ๒๐ 

รายการวัด คะแนน 

 ระหวางภาค 

     มีการวัดและประเมินผล ดังนี้ 

    ๑. คะแนนระหวางปการศึกษา 

        ๑.๑ วัดโดยใชแบบทดสอบ 

        ๑.๒ วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู) 

              ๑.๒.๑ ภาระงานที่มอบหมาย 

                       - การใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

                       - การศึกษาคนควา 

                       - การรวมกิจกรรมการเรียนรู 

              ๑.๒.๒ แฟมสะสมงาน 

              ๑.๒.๓ การเขารวมกิจกรรมทางพลศึกษา  

                       และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

              ๑.๒.๔ สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

        ๑.๓ วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค และเจตคติที่ดีตอวิชาสุขศึกษาและพลศกึษา 

    ๒. คะแนนสอบกลางปการศึกษา 

        วัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

๘๐ 

 

๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ 

 คะแนนสอบปลายปการศึกษา 

     มีวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 

 

 

 



๕๖ 

 

 

 

เกณฑการวัดผลประเมินผล 
 ๑. การวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

             ๑.๑  เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ พิจารณาจากความถูกผิดของการ

เลือกตอบ  

   ตอบถูกให ๑ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน 

  ๑.๒  เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบถูกผิด พิจารณาจากความถูกผิดของคําตอบ  

   ตอบถูกให ๑ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน 

  ๑.๓  เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเติมคํา พิจารณาจากความถูกผิดของคําตอบ  

   ตอบถูกให ๑ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน 

  ๑.๔ เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบจับคู พิจารณาจากความถูกผิดของการจับคู  

   จับคูถูกให ๑ คะแนน จับคูผิดให ๐ คะแนน 

  ๑.๕  เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ พิจารณาจากคำตอบในภาพรวม

ทั้งหมด โดยกำหนดระดับคะแนนเปน ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๓ ตอบไดถูกตอง สามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน 

๒ ตอบไดถูกตอง สามารถอธิบายเหตุผลไดเปนบางสวน แตยังไมอยางชัดเจน 

๑ ตอบไดถูกตอง แตไมสามารถอธิบายเหตุผลได 

๐ ตอบไมถูกตอง และไมสามารถอธิบายเหตุผลได 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

 

 

 ๒. การวัดและประเมินผลดานทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ 

  ๒.๑ ภาระงานที่มอบหมาย  

   - ใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

     กำหนดเกณฑการใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑการใหคะแนน 

๔ 

(ดีมาก) 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกําหนดเวลา 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 

- แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะชัดเจน

เหมาะสม 

๓ 

(ดี) 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกําหนดเวลา 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 

- สลับขัน้ตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอน

ของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

๒ 

(พอใช) 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวน แตเสร็จหลังกําหนดเวลา

เล็กนอย 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะขอไมถูกตอง 

- สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหดั/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอน           

ของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

๑ 

(ปรับปรุง) 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมครบถวน หรือไมเสร็จตามกำหนด    

เวลาเล็ก 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมถูกตอง 

- แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมสัมพันธ   

กับโจทยหรือไมแสดงลำดับขั้นตอน 

 

 

 

 



๕๘ 

 

 

 

   - การประเมินผลการศึกษาคนควา 

     การศึกษาคนควา กำหนดเกณฑการประเมินผล เปน ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

๔ 

(ดีมาก) 

- การวางแผนชัดเจนและทำงานเปนระบบ 

- แสดงขอมูลที่ละเอียดชัดเจน 

- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชดัเจน 

- ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 

- นำเสนอผลงานอยางเหมาะสม 

๓ 

(ดี) 

- การวางแผนชัดเจน 

- แสดงขอมูลที่ละเอียด 

- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชดัเจน 

- ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 

- นำเสนอผลงานไดยังไมชัดเจน 

๒ 

(พอใช) 

- การวางแผนไมชัดเจน 

- แสดงขอมูลบางสวนผิดพลาด 

- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไมชัดเจน 

- ลงขอสรุปบางสวนผิดพลาด 

- นำเสนอผลงานไดไมชัดเจน 

๑ 

(ปรับปรุง) 

- การวางแผนไมชัดเจน 

- แสดงขอมูลไมถูกตอง 

- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไมชัดเจน 

- ลงขอสรุปไมถูกตอง 

- นำเสนอผลงานไดไมถูกตอง 

 
 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

 

 

   - การประเมินผลการรวมกิจกรรมการเรียนรู 

    การรวมกิจกรรมการเรียนรูสวนใหญมอบหมายภาระงานเปนกลุม กำหนด

เกณฑการประเมินผลการรวมกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้ 

รายการประเมิน ระดับ

คุณภาพ 

เกณฑการพิจารณา 

๑. การวางแผน ๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- วางแผนและมอบหมายหนาที่ใหสมาชิกไดชัดเจน 

- วางแผน แตมอบหมายหนาที่ใหสมาชิกไมชัดเจน 

- ไมมีการวางแผน 

๒. ความรวมมือ           

ในกลุม 

๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- ทุกคนทำงานตามหนาที่รับผิดชอบ 

- สมาชิกสวนมากทำงานตามหนาที่ 

- สมาชิกไมทำงานตามหนาที่ 

๓. ทักษะการ

ปฏิบัติการ 

๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- ปฏิบัติตามข้ันตอนอยางถูกตองเหมาะสม 

- ปฏิบัติตามขั้นตอนแตยังมีขอผิดพลาดเปนบางสวน 

- ไมสามารถปฏิบัติไดตามขั้นตอนและมีความผิดพลาด 

๔. การเขียน

รายงาน 

๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- เขียนรายงานไดถูกตองเหมาะสมและนำเสนอไดสมบูรณ 

- เขียนรายงานไมสมบูรณ 

- รายงานมีขอผิดพลาดหรือไมเขียนรายงาน 

๕. เวลา ๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- ปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กำหนด 

- ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดแตไมสมบูรณ 

- ปฏิบัติงานไมเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 

 

 

 

  ๒.๒ แฟมสะสมงาน 

   การประเมินแฟมสะสมงาน กำหนดเกณฑการประเมินเปน ๔ ระดับ  

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

๔ 

(ดีมาก) 

- ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอท่ีแสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการ          

ของผูเรียนและแสดงถึงความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา  

๓ 

(ดี) 

- ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอท่ีแสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการ           

ของผูเรียน ไมมีขอผิดพลาดที่แสดงวาไมเขาใจ  

๒ 

(พอใช) 

- ผลงานมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกใหเห็นถึงระดับความรูและพัฒนาการ

ของผูเรียนแตพบวาบางสวนมีความผิดพลาดหรือไมชัดเจนหรือแสดงถึง             

ความไมเขาใจในเรื่องที่ศึกษาของผูเรียน 

๑ 

(ปรับปรุง) 

- ผลงานมีขอมูลนอย ไมมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกหรือแสดงใหเห็นถึง

ระดับความรูและพัฒนาการของผูเรียน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 

 

 

  ๒.๓ การเขารวมกิจกรรมทางพลศึกษา และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

   - การประเมินผลการเขารวมกิจกรรมทางพลศึกษา 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

๔ 

(ดีมาก) 

- ผูเรียนมีความสนใจในกิจกรรมทางพลศึกษาในทุกคาบเรียนอยางเต็มที่            

และพยายามพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

- ฝกฝนทักษะการเคลื่อนไหว และทักษะกลไกตาง ๆ ตามชนิดของกิจกรรม           

อยางตั้งใจในทุกคาบเรียน จนสามารถพฒันาตนเองใหมีทักษะตาง ๆ ในระดับ             

ที่ดีขึ้นได 

๓ 

(ดี) 

- ผูเรียนมีความสนใจในกิจกรรมทางพลศึกษาในบางคาบเรียนอยางเต็มที่           

และพยายามพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

- ฝกฝนทักษะการเคลื่อนไหว และทักษะกลไกตาง ๆ ตามชนิดของกิจกรรม            

อยางตั้งใจในบางคาบเรียน จนสามารถพฒันาตนเองใหมีทักษะตาง ๆ ในระดับ           

ที่ดีขึ้นได 

๒ 

(พอใช) 

- ผูเรียนมีความสนใจในกิจกรรมทางพลศึกษาบาง และพยายามพัฒนาตนเอง          

ในบางครั้ง 

- ไมฝกฝนทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะกลไกตาง ๆ ตามชนิดของกิจกรรม            

แตมีทักษะตางๆในระดับที่ดีขึ้น 

๑ 

(ปรับปรุง) 

- ผูเรียนไมมีความสนใจในกิจกรรมทางพลศึกษาในทุกคาบเรียน และไมพยายาม           

ทีจ่ะพัฒนาตนเองเลย 

- ไมฝกฝนทักษะการเคลื่อนไหว และทักษะกลไกตางๆ ตามชนิดของกิจกรรม             

และไมมีการพัฒนาตนเองเลย 

   - การทดสอบสมรรถภาพทางกาย พิจารณาจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

๗ แบบทดสอบ โดยกำหนดคะแนนเปน ๔ ระดับ กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

๔ (ดีมาก) - มีภาพรวมของผลการทดสอบสมรรถทางกายท้ัง ๗ แบบอยูในเกณฑดีมาก 

๓ (ดี) - มีภาพรวมของผลการทดสอบสมรรถทางกายท้ัง ๗ แบบอยูในเกณฑดี 

๒ (พอใช) - มีภาพรวมของผลการทดสอบสมรรถทางกายท้ัง ๗ แบบอยูในเกณฑพอใช 

๑ (ปรับปรุง) - มีภาพรวมของผลการทดสอบสมรรถทางกายท้ัง ๗ แบบอยูในเกณฑตองปรับปรุง 

 



๖๒ 

 

 

 

  ๒.๔ สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

   - การประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู เร ียน ประเมินโดยใชแบบประเมิน

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑการใหคะแนน 

(๓) 

ดีเยี่ยม 

ผูเรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเปนนิสัย และนําไปใชในชีวิตประจำวัน          

เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับ

ดีเยี่ยมจำนวน ๓-๕ สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวา

ระดับดี 

(๒) 

ดี 

ผูเรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัตติามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของ

สังคม พิจารณาจาก 

๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน ๑-๒ สมรรถนะ  

    และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี หรือ 

๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน ๒ สมรรถนะ  

    และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 

๓. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน ๔-๕ สมรรถนะ  

    และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน 

(๑) 

พอใช 

ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด 

พิจารณาจาก 

๑. ไดผลการประเมินระดับผาน จำนวน ๔-๕ สมรรถนะ                          

และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 

๒. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน ๒ สมรรถนะ                    

และไมมีสมรรถนะใด ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน 

(๐) 

ปรับปรุง 

ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามเกณฑและเง่ือนไขที่กำหนด โดยพิจารณา 

จากผลการประเมินระดับตองปรับปรุง ตั้งแต ๑ สมรรถนะ 

 

 

 

 



๖๓ 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติสม่ำเสมอ    ให  ๓  คะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบอยครั้ง    ให  ๒  คะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง    ให  ๑  คะแนน  

   พฤติกรรมที่ปฏิบัตินอยครั้ง    ให  ๐  คะแนน 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๓-๑๕ ดีเยี่ยม (๓) 

๙-๑๒ ดี (๒) 

๕-๘ ผาน (๑) 

ต่ำกวา ๕ ไมผาน (๐) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



๖๔ 

 

 

 

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรยีน 

ชื่อ................................................นามสกุล................................................เลขที่..............ชัน้................. 

คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 

 

สมรรถนะดาน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ 

ดีเยี่ยม 
(๓) 

ด ี
(๒) 

ผาน 
(๑) 

ไมผาน 
(๐) 

๑. ความสามารถ           
ในการสื่อสาร 

๑.๑ มีความสามารถในการรับ-สงสาร     

๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจ 
ของตนเอง โดยใชภาษาอยางเหมาะสม 

    

๑.๓ ใชวิธกีารสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ     

๑.๔ เจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ ได     

๑.๕เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
๒. ความสามารถ        ใน
การคิด 

๒.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     

๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     

๒.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     

๒.๔ มีความสามารถในการสรางองคความรู     

๒.๕ ตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกบัตนเองไดอยางเหมาะสม     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดบั ............... 
๓. ความสามารถ 
ในการแกปญหา 

๓.๑ สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได     

๓.๒ ใชเหตุผลในการแกปญหา     

๓.๓ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงในสังคม     

๓.๔ แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปูองกันและแกไขปญหา     

๓.๕ สามารติดสินใจไดเหมาะสมตามวัย     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
๔. ความสามารถ       
ในการใชทักษะชีวติ 

๔.๑ เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย     

๔.๒ สามารถทำงานกลุมรวมกบัผูอื่นได     

๔.๓ นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชวีติประจำวัน     

๔.๔ จัดการปญหาและความขัดแยงไดเหมาะสม     

๔.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเอง     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
๕. ความสามารถ         
ในการใชเทคโนโลย ี

๕.๑ เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวัย     

๕.๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี     

๕.๓ สามารถนําเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง     

๕.๔ ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค     

๕.๕ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลย ี     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

ระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน



๖๕ 

 

 

 

 ๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ประเมินโดยใชแบบประเมินคุณลักษณะ               

อนัพึงประสงค กำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี ้

ระดับคุณภาพ เกณฑการใหคะแนน 

(๓) 

ดีเยี่ยม 

ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัยและนําไปใชในชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน

สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินทั้ง ๘ คุณลักษณะ คือ ไดระดับ 

๓ จำนวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินตำ่กวาระดับ ๒ 

(๒) 

ดี 

ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของสังคม 

พิจารณาจาก 

๑. ไดผลการประเมิน ระดับ ๓ จำนวน ๑-๔ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

    ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๒ หรือ 

๒. ไดผลการประเมิน ระดับ ๓ จำนวน ๔ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

    ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๑ หรือ 

๓. ไดผลการประเมิน ระดับ ๒ จำนวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

    ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๑  

(๑) 

ผาน 

ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑ และเง่ือนไขที่สถานศึกษากำหนด พิจารณาจาก 

๑. ไดผลการประเมิน ระดับ ๑ จำนวน คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

    ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๑ หรือ 

๒. ไดผลการประเมิน ระดับ ๒ จำนวน ๔ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

    ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๑  

(๐) 

ไมผาน 

ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณาจาก                 

ผลการประเมิน ระดับ ๐ ตั้งแต ๑ คุณลักษณะขึ้นไป 

เกณฑการใหคะแนน     

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติสม่ำเสมอ    ให  ๓  คะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบอยครั้ง    ให  ๒  คะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง    ให  ๑  คะแนน  

   พฤติกรรมที่ปฏิบัตินอยครั้ง    ให  ๐  คะแนน 

 



๖๖ 

 

 

 

แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ชื่อ................................................นามสกุล................................................เลขที่..............ชัน้................. 

คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
 

รายการระเมิน 
ระดับคณุภาพ 

ดีเยี่ยม 
(๓) 

ด ี
(๒) 

ผาน 
(๑) 

ไมผาน 
(๐) 

๑. รักชาติ ศาสน  

กษัตริย 

๑.๑  ยืนตรงเคารพธงชาติ และรองเพลงชาติได     
๑.๒  เขารวมกิจกรรมทีส่รางความสามัคคี และเปนประโยชน

ตอโรงเรยีน 
    

๑.๓  เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตาม       
หลักศาสนา 

    

๑.๔  เขารวมกิจกรรมที่เกีย่วกับสถาบันพระมหากษตัริย      
ตามที่โรงเรียนจดัขึ้น 

    

๒. ซื่อสัตย สุจริต ๒.๑  ใหขอมูลที่ถูกตอง และเปนจริง     

๒.๒  ปฏิบตัิในสิ่งที่ถูกตอง     

๓. มีวินัย 
รับผิดชอบ 

๓.๑  ปฏิบตัิตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ         
ของโรงเรียน 

    

๓.๒  มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ              
ในชีวิตประจำวัน 

    

๔. ใฝเรียนรู ๔.๑ รู จักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และนำไปปฏิบัตไิด     

๔.๒  รูจักจัดสรรเวลาใหเหมาะสม     

๔.๓  เชื่อฟงคำสั่งสอนของบิดา-มารดา ครู      

๔.๔  ตั้งใจเรียน     

๕. อยูอยาง
พอเพียง 

๕.๑  ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยดั     

๕.๒  ใชอปุกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา     

๕.๓  ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงิน     

๖. มุงมั้นในการ
ทำงาน 

๖.๑  มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ไดรบัมอบหมาย     

๖.๒  มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ     

๗. รักความเปน
ไทย 

๗.๑  มีจติสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภมูิปญญาไทย     

๗.๒  เห็นคุณคาและปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย     

๘. มีจิตสาธารณะ ๘.๑  รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทำงาน     

๘.๒  รูจักการดูแลรักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียนและโรงเรียน 

    

ระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 



๖๗ 

 

 

 

 ๔. เกณฑการตัดสินผลการเรียน 

  ๔.๑  เกณฑการตัดสินระดับผลการเรียน 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนน 

๔ ผลการเรียนดีเยี่ยม ๘๐ - ๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕ - ๗๙ 

๓ ผลการเรียนดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนคอนขางดี ๖๕ - ๖๙ 

๒ ผลการเรียนปานกลาง ๖๐ - ๖๔ 

๑.๕ ผลการเรียนพอใช ๕๕ - ๕๙ 

๑ ผลการเรียนผานเกณฑข้ันต่ำ ๕๐ - ๕๔ 

๐ ผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ   ๐ - ๔๙ 

  ๔.๒  เกณฑการตัดสินผลการเรียน ร และ มส. 

   (๑)  ตัดสินผลการเรียน ร 

         หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมไดเนื ่องจาก ผูเรียนไมมี

ขอมูลผลการเรียนในรายวิชาครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงานที่

มอบหมายใหทำ ซึ ่งงานนั ้นเปนสวนหนึ ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที ่ทำให

ประเมินผลการเรียนไมได 

         ตัดสินผลการเรียน มส. 

         หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผูเรียน             

มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผลปลาย

ภาคเรียน 



๖๘ 

 

 

 

อภิธานศัพท 

กลไกของรางกายที่ใชในการเคลื่อนไหว  (Body  Mechanism) 

 กระบวนการตามธรรมชาติในการเคลื ่อนไหวสวนตาง ๆ  ของรางกายตามลักษณะ

โครงสราง  หนาที ่  และการทำงานรวมกันของขอตอ  กลามเนื ้อ  กระดูกและระบบประสาท              

ที่เก่ียวของภายใตขอบขาย   เงื่อนไข   หลักการ  และปจจัยดานชีวกลศาสตรที่มีผลตอการเคลื่อนไหว  

เชน ความมั่นคง  (Stability)  ระบบคาน  (Leverage)  การเคลื่อน  (Motion)  และแรง  (Force) 

การเคลื่อนไหวเฉพาะอยาง  (Specialized  Movement) 

 การผสมผสานกันระหวางทักษะยอยของทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานตาง ๆ  การออก

กำลังกาย  การเลนเกม  และการเลนกีฬาตาง ๆ   ซึ่งมีความจำเปนสำหรับกิจกรรมทางกาย  เชน  

การขวางลูกซอฟทบอล   ตองอาศัยการผสมผสานของทักษะการสไลด  (การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่)  

การขวาง  (การเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ)  การบิดตัว  (การเคลื่อนไหวแบบไมเคลื่อนที่)  

ทักษะที่ทำบางอยางยิ่งมีความซับซอนและตองใชการผสมผสานของทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน

หลาย ๆ   ทักษะรวมกัน 

การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน  (Daily  Movement) 

 รูปแบบหรือทักษะการเคลื ่อนไหวรางกายในอิริยาบถตาง ๆ ที ่บุคคลทั ่วไปใชในการ             

ดำเนินชีวิต  ไมวาเพื่อการประกอบกิจวัตรประจำวัน  การทำงาน   การเดินทางหรือกิจกรรมอื่น ๆ  

เชน  การยืน  กม  นั่ง  เดิน  วิ่ง  โหนรถเมล  ยกของหนัก  ปนปาย  กระโดดลงจากท่ีสูง  ฯลฯ   

การเคลื่อนไหวพื้นฐาน  (Fundamental  Movements) 

 ทักษะการเคลื่อนไหวรางกายที่จำเปนสำหรับชีวิตและการดำเนินชีวิตของมนุษย ในการ

ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนทักษะที่มีการพัฒนาในชวงวัยเด็ก และจะเปน

พื ้นฐานสำหรับการประกอบกิจกรรมตาง ๆ เมื ่อเจร ิญวัยสูงขึ ้น ตลอดจนเปนพื ้นฐานของ              

การมีความสามารถในการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเลนกีฬา การออกกำลังกาย และ               

การประกอบกิจกรรมนันทนาการ  การเคลื่อนไหวพื้นฐาน  สามารถแบงออกไดเปน ๓  ประเภท คือ 

 ๑. การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ หมายถึง ทักษะการเคลื่อนไหว ที่ใชในการเคลื่อนรางกาย

จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ไดแก การเดิน การวิ่ง การกระโดด  สลับเทา การกระโจน การสไลด และ

การวิ่งควบมา ฯลฯ หรือการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง เชน การกระโดด ทักษะการเคลื่อนไหวเหลานี้เปน

พื้นฐานของการทำงานประสานสัมพันธทางกลไกแบบไมซับซอน และเปนการเคลื่อนไหวรางกายที่ใช

กลามเนื้อมัดใหญ   
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 ๒.  การเคลื่อนไหวแบบอยูกับที่  หมายถึง  ทักษะการเคลื่อนไหวที่ปฏิบัติโดยรางกายไมมี

การเคลื่อนที่ของรางกาย  ตัวอยางเชน การกม การเหยียด การผลักและดัน การบิดตัว การโยกตัว  

การไกวตัว และการทรงตัว เปนตน 

 ๓.  การเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ เปนทักษะการเคลื่อนไหวที่มีการบังคับหรือ

ควบคุมวัตถุ ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวของกับการใชมือและเทา แตสวนอื่น ๆ ของรางกายก็สามารถใชได   

เชน การขวาง การตี การเตะ การรับ เปนตน 

การจัดการกับอารมณและความเครียด  (Emotion  and  Stress  Management) 

 วิธีควบคุมอารมณความเครียดและความคับของใจ  ที่ไมเปนอันตรายตอตนเองและผูอื่น      

แลวลงมือปฏิบัติอยางเหมาะสม  เชน  ทำสมาธิ  เลนกีฬา    การรวมกิจกรรม  นันทนาการ              

การคลายกลามเนื้อ  (muscle  relaxation) 

การชวยฟนคืนชีพ  (Cardiopulmonary  Resuscitation = CPR) 

 การชวยชีวิตเบื้องตนกอนสงตอใหแพทยในกรณีผูปวยหัวใจหยุดเตน  โดยการนวดหัวใจ

และผายปอดไปพรอม ๆ  กัน 

การดูแลเบื้องตน  (First  Care) 

 การใหการดูแลสุขภาพผูปวยในระยะพักฟนและ / หรือการปฐมพยาบาล 

การพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable  Development) 

 การพัฒนาที่เปนองครวมของความเปนมนุษยตามแนวทางของพระธรรมปฏก (ประยุทธ 

ปยุตโต)  เปนการพัฒนาที่เปนบูรณาการ  คือ  ทำใหเกิดเปนองครวมหมายความวา  องคประกอบ

ทั้งหลายที่เกี่ยวของ  จะตองประสานกันครบทั้งรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  และจิตวิญญาณ  

และมีดุลยภาพ  สอดคลองกับกฎเกณฑของธรรมชาติ 

การละเลนพื้นเมือง  (Folk  Plays) 

 กิจกรรมเลนดั้งเดิมของคนในชุมชนแตละทองถิ่น  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการดำเนินชีวิตหรือ

วิถีชีวิต เพื่อเปนการผอนคลายอารมณ ความเครียด และสรางเสริมใหมีกำลังกายแข็งแรง สติปญญาดี  

จิตใจเบิกบานสนุกสนาน  อันกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน และเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม เชน 

กิจกรรมการเลนของชุมชนทองถิ่น วิ่งเปยว ชักเยอ  ขี่มาสงเมือง  ตีจับ  มอญซอนผา  รี ๆ ขาวสาร   

วิ่งกระสอบ  สะบา  กระบี่กระบอง  มวยไทย  ตะกรอวง  ตะกรอลอดบวง 
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กิจกรรมเขาจังหวะ  (Rhythmic  Activities) 

 การแสดงออกของรางกาย  โดยการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ  ของรางกายใหเขากับอัตรา

ความชา-เร็วของตัวโนต 

กิจกรรมนนัทนาการ   (Recreation  Activities) 

 กิจกรรมที่บุคคลไดเลือกทำหรือเขารวมดวยความสมัครใจในเวลาวาง  และผลที่ไดรับเปน

ความพึงพอใจ  ไมเปนภัยตอสังคม 

กิจกรรมรับน้ำหนักตนเอง  (Weight  Bearing Activities)   

 กิจกรรมการออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวบนพื้น  เชน  การเดิน  การวิ่ง  การกระโดด

เชือก  ยิมนาสติก  การเตนรำหรือการเตนแอโรบิก โดยกลามเนื้อสวนที่รับน้ำหนักตองออกแรงกระทำ

กับน้ำหนักของตนเองในขณะปฏิบัติกิจกรรม 

กีฬาไทย  (Thai  Sports) 

 กีฬาที่มีพื้นฐานเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่นและสังคมไทย  เชน  กระบี่

กระบอง  มวยไทย ตะกรอ 

กีฬาสากล  (International  Sports) 

 กีฬาที่เปนที่ยอมรับจากมวลสมาชิกขององคกรกีฬาระดับนานาชาติใหเปนชนิดกีฬาที่บรรจุ

อยูในเกมการแขงขัน  เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล เทนนิส แบดมนิตัน 

เกณฑสมรรถภาพทางกาย  (Physical  Fitness  Reference) 

 คามาตรฐานที่ไดกำหนดขึ้น  (จากการศึกษาวิจัยและกระบวนการสถิติ) เพื่อเปนดัชนี

สำหรับประเมินเปรียบเทียบวาบุคคลที่ไดรับคะแนน หรือคาตัวเลข (เวลา จำนวน ครั้ง น้ำหนัก ฯลฯ)   

จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายแตละรายการทดสอบนั้น มีสมรรถภาพทางกายตามองคประกอบ

ดังกลาวอยูในระดับคุณภาพใด  โดยทั่วไปแลวนิยมจัดทำเกณฑใน  ๒  ลักษณะ  คือ   

 ๑.  เกณฑปกติ (Norm  Reference) เปนเกณฑที ่จัดทำจากการศึกษากลุ มประชากร              

ที่จำแนกตามกลุมเพศและวัยเปนหลัก สวนใหญแลวจะจัดทำในลักษณะของเปอรเซ็นไทล 
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 ๒.  เกณฑมาตรฐาน  (Criterion  Reference)  เป นระดับคะแนนหรือคามาตรฐาน                 

ที่กำหนดไวลวงหนาสำหรับแตละราย การทดสอบเพื่อเปนเกณฑการตัดสินวาบุคคลที่รับการทดสอบ                      

มีสมรรถภาพหรือความสามารถผานตามเกณฑที่ไดกำหนดไวหรือไม  มิไดเปนการเปรียบเทียบกับ

บุคคลอ่ืน ๆ 

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว  (Movement  Concepts) 

 ความสัมพันธระหวางขนาด   จังหวะ  เวลา  พื้นที่  และทิศทางในการเคลื่อนไหวรางกาย 

ความเขาใจถึงความเกี่ยวของเชื่อมโยง   และความพอเหมาะพอดีระหวางขนาดของแรงที่ใช ในการ

เคลื่อนไหวรางกายหรือวัตถุ   ดวยหวงเวลา  จังหวะและทิศทางที่เหมาะสมภายใตขอจำกัดของพื้นที่ที่

มีอยู  และสามารถแปรความเขาใจดังกลาวทั้งหมดไปสูการปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการเลนหรือ

แขงขันกีฬา 

ความเสี่ยงตอสุขภาพ (Health  Risk) 

 การประพฤติปฏิบัติที่อาจนำไปสูการเกิดอันตรายตอชีวิตและสุขภาพของตนเองและผูอื่น  

เชน  การขับรถเร็ว การกินอาหารสุก ๆ  ดิบ ๆ ความสำสอนทางเพศ การมีน้ำหนักตัวเกิน การขาด                    

การออกกำลังกาย  การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การใชยาและสารเสพติด 

คานิยมทางสังคม (Health  Value) 

 คุณสมบัติของสิ่งใดก็ตาม ซึ่งทำใหสิ่งนั้นเปนประโยชนนาสนใจ สิ่งที่บุคคลยึดถือในการ

ตัดสินใจและกำหนดการกระทำของตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ 

คุณภาพชวีิต  (Quality  of  Life) 

 ความรับรูหรือเขาใจของปจเจกบุคคลที่มีตอสถานภาพชีวิตของตนเองภายใตบริบทของ

ระบบวัฒนธรรมและคานิยมที่เขาใชชีวิตอยู  และมีความเชื่อมโยงกับจุดมุงหมาย ความคาดหวัง   

มาตรฐาน รวมทั้งความกังวลสนใจที่เขามีตอสิ่งตาง ๆ  คุณภาพชีวิตเปนมโนคติที่มีขอบเขตกวางขวาง  

ครอบคลุมเรื่องตาง ๆ  ที่สลับซับซอน  ไดแก  สุขภาพทางกาย  สภาวะทางจิต  ระดับความเปนตัว

ของตัวเอง ความสัมพันธตาง ๆ ทางสังคม ความเชื่อสวนบุคคล  และสัมพันธภาพท่ีดีตอสิ่งแวดลอม 

จิตวิญญาณในการแขงขัน  (Competitive  Spiritual) 

 ความมุงมั่น การทุมเทกำลังกาย กำลังใจ ความรู ความสามารถในการแขงขัน และรวมมือ

อยางสันติเต็มความสามารถ เพื่อใหไดมาซึ่งผลที่ตนเองตองการ 
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ทักษะชีวิต (Life  Skills) 

 เปนคุณลักษณะหรือความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา  (Psychosocial  Competence)  

และเปนความสามารถทางสติปญญาที่ทุกคนจำเปนตองใชในการเผชิญสถานการณตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น                    

ในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาขึ้นไดดวยการฝกและกระทำซ้ำ ๆ  ใหเกิด

ความคลองแคลว เคยชิน จนเปนลักษณะนิสัย ประกอบดวยทักษะตาง ๆ  ดังนี้  คือ  การรูจักตนเอง  

เขาใจตนเองและเห็นคุณคาของตนเอง  การรูจักคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดสรางสรรค การรูจักคิด

ตัดสินใจและแกปญหา การรูจักแสวงหาและใชขอมูลความรู การสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ              

ก ับผ ู อ ื ่น การจ ัดการกับอารมณและความเคร ียด การปร ับต ัวทามกลางการเปล ี ่ยนแปลง                           

การตั้งเปาหมาย  การวางแผนและดำเนินการตามแผน  ความเห็นใจผูอื่น   ความรับผิดชอบตอสังคม

และซาบซึ้งในสิ่งที่ดีงามรอบตัว 

ธงโภชนาการ (Nutrition Flag) 

 เปนเครื ่องมือที ่ชวยอธิบายและทำความเขาใจโภชนบัญญัติ ๙ ประการ เพื ่อนำไปสู               

การปฏิบัติ โดยกำหนดเปนภาพ “ธงปลายแหลม” แสดงกลุมอาหารและสัดสวนการกินอาหารใน           

แตละกลุมมากนอยตามพื้นที่  สังเกตไดชัดเจนวา ฐานใหญดานบนเนนใหกินมากและปลายธงขางลาง

บอกใหกินนอย ๆ เทาที่จำเปนโดยมีฐานมาจากขอปฏิบัติการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีของคนไทย 

หรือโภชนบัญญัติ ๙ ประการ  คือ 

 ๑. กินอาหารครบ ๕ หมู แตละหมูใหหลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว 

 ๒. กินขาวเปนอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ 

 ๓. กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจำ 

 ๔. กินปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข และถ่ัวเมล็ดแหงเปนประจำ 

 ๕. ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย 

 ๖. กินอาหารที่มีไขมันแตพอควร 

 ๗. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด 

 ๘. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปอน 

 ๙. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

น้ำใจนักกีฬา  (Spirit) 

 เปนคุณธรรมประจำใจของการเลนรวมกัน อยู ร วมกัน และมีชีวิตอยู ร วมกันในสังคม                  

ไดอยางปกติสุขและมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมที่แสดงถึงความมีน้ำใจนักกีฬา เชน การมีวินัย เคารพ

กฎกติกา  รูแพ  รูชนะ รูอภัย 
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บริการสุขภาพ  (Health  Service) 

 บริการทางการแพทยและสาธารณสุขทั้งของรัฐและเอกชน 

ประชาสังคม  (Civil  Society) 

 เคร ือข าย กล ุ ม ชมรม สมาคม มูลน ิธ ิ  สถาบัน องคกร หร ือช ุมชนที ่ม ีก ิจกรรม                        

การเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือประโยชนรวมกันของกลุม 

ผลิตภัณฑสุขภาพ (Health  Products) 

 ยา  เครื่องสำอาง  อาหารสำเร็จรูป  เครื่องปรุงรสอาหาร  อาหารเสริม  วิตามิน 

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  (Sex  Abuse) 

 การประพฤติปฏิบัติใด ๆ ที่ไมเปนไปตามธรรมชาติทางเพศตนเอง  เชน  มีจิตใจรักชอบใน

เพศเดียวกัน  การแตงตัวหรือแสดงกิริยาเปนเพศตรงขาม 

พฤติกรรมสุขภาพ (Health  Behaviour) 

 การปฏิบัติหรือกิจกรรมใด ๆ  ในดานการปองกัน  การสรางเสริม  การรักษาและการฟนฟู

สุขภาพ  อันมีผลตอสภาวะทางสุขภาพของบุคคล 

พฤติกรรมเสี่ยง  (Risk  Behaviour) 

 รูปแบบจำเพาะของพฤติกรรม ซึ่งไดรับการพิสูจนแลววา  มีความสัมพันธกับการเพ่ิมโอกาส      

ที่จะปวยจากโรคบางชนิดหรือการเสื่อมสุขภาพมากขึน้ 

พลังปญญา  (Empowerment) 

 กระบวนการสรางเสริมศักยภาพแกบุคคลและชุมชนใหเปนผูสนใจใฝรู   และมีอำนาจ                  

ในการคิด การตัดสินใจ การแกปญหาดวยชุมชนเองไดเปนสวนใหญ  นอกจากนั้นบุคคลและชุมชน           

ยังสามารถควบคุมสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอปญหาสุขภาพใหอยูในสภาพที่เอื้อตอการสราง

เสริมและพัฒนาสุขภาพ 

ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) 

 การขาดสารอาหารที่จำเปนตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ทำใหมีผลกระทบ

ตอสุขภาพ 
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ภาวะผูนำ  (Leadership) 

 การมีคุณลักษณะในการเปนหัวหนา  สามารถชักชวนและชี้นำสมาชิกในกลุมรวมมือรวมใจ

กันปฏิบัติงานใหสำเร็จลุลวงไปดวยดี 

ภูมิปญญาไทย  (Thai  Wisdom) 

 สติปญญา องคความรูและคานิยมที่นำมาใชในการดำเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม เปนมรดก

ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ ความรูแขนงตาง ๆ  ของบรรพชนไทยนับแตอดีต   

สอดคลองกับวิถีชีวิต ภูมิปญญาไทย จึงมีความสำคัญตอการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของคนไทย            

ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

 ลักษณะของภูมิปญญาไทย มีองคประกอบตอไปนี้ 

 ๑.  คติ ความเชื่อ ความคิด หลักการที่เปนพื้นฐานขององคความรูที่เกิดจากสั่งสมถายทอด

กันมา 

 ๒.  ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

 ๓. การประกอบอาชีพในแตละทองถิ่นที่ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับสมัย 

 ๔.  แนวคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหมที่นำมาใชในชุมชน ซึ่งเปนอิทธิพลของ

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ตัวอยางภูมิปญญาไทยที่เกี่ยวของกับสุขภาพ  เชน  การแพทยแผนไทย  สมุนไพร  อาหาร

ไทย  ยาไทย ฯลฯ 

แรงขับทางเพศ  (Sex  Drive) 

 แรงขับที่เกิดจากสัญชาตญาณทางเพศ 

ลวงละเมิดทางเพศ  (Sexual  Abuse) 

 การใชคำพูด  การจับ  จูบ  ลูบ  คลำ และ / หรือรวมเพศ  โดยไมไดรับการยินยอมจาก                 

ฝายตรงขาม โดยเฉพาะกับผูเยาว 

สติ  (Conscious) 

 ความรูสึกตัวอยูเสมอในการรับรูสิ่งตาง ๆ  การใหหลักการและเหตุผลในการปองกัน  ยับยั้ง

ชั่งใจ  และควบคุมตนเองเพ่ือไมใหคิดผิดทาง  ไมหลงลืม  ไมเครียด  ไมผิดพลาด  กอใหเกิดพฤติกรรม

ที่ถูกตองดีงาม 
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สมรรถภาพกลไก (Motor  Fitness) หรือสมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัต ิ  (Skill -  Related  

Physical  Fitness) 

 ความสามารถของรางกายที่ชวยใหบุคคลสามารถประกอบกิจกรรมทางกาย  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการเลนกีฬาไดดี  มีองคประกอบ  ๖  ดาน  ดังนี้ 

 ๑.  ความคลอง  (Agility)  หมายถึง  ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได

อยางรวดเร็วและสามารถควบคุมได 

 ๒. การทรงตัว  (Balance)  หมายถึง  ความสามารถในการรักษาดุลของรางกายเอาไวได              

ทั้งในขณะอยูกับที่และเคลื่อนที ่

 ๓.  การประสานสัมพันธ  (Co – ordination)  หมายถึง  ความสามารถในการเคลื่อนไหว

ไดอยางราบรื่น  กลมกลืน  และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเปนการทำงานประสานสอดคลองกันระหวางตา-

มือ-เทา 

 ๔.  พลังกลามเนื้อ  (Power)  หมายถึง  ความสามารถของกลามเนื้อสวนหนึ่งสวนใดหรือ         

หลาย ๆ   สวนของรางกายในการหดตัวเพื่อทำงานดวยความเร็วสูง   แรงหรืองานที่ไดเปนผลรวมของ

ความแข็งแรงและความเร็วที่ใชในชวงระยะเวลานั้น ๆ  เชน  การยืนอยูกับที่  กระโดด  การทุม

น้ำหนัก เปนตน 

 ๕.  เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction time) หมายถึง ระยะเวลาที ่รางกายใชในการ

ตอบสนองตอสิ่งเราตาง ๆ  เชน  แสง  เสียง  สัมผัส 

 ๖.  ความเร็ว  (Speed)  หมายถึง    ความสามารถในการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกหนึ่ง

ไดอยางรวดเร็ว 

สมรรถภาพทางกาย (Physical  Fitness) 

 ความสามารถของระบบตาง ๆ  ของรางกาย  ในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดีนั้นจะสามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันไดอยาง

กระฉับกระเฉง โดยไมเหนื ่อยลาจนเกินไปและยังมีพลังงานสำรองมากพอ  สำหรับกิจกรรม

นันทนาการหรือกรณีฉุกเฉิน  ในปจจุบันนักวิชาชีพดานสุขศึกษาและพลศึกษาไดเห็นพองตองกันวา  

สมรรถภาพทางกายสามารถจัดกลุมไดเปนสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (Health – Related  

Physical Fitness) และหรือสมรรถภาพกลไก  (Motor  Fitness)   สมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัติ  

(Skill – Related  Physical  Fitness) 

สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  (Health – Related  Physical  Fitness) 

 ความสามารถของระบบตาง ๆ  ในรางกายประกอบดวย  ความสามารถเชิงสรีรวิทยาดาน

ตาง ๆ  ที่ชวยปองกันบุคคลจากโรคที่มีสาเหตุจากภาวะการขาดการออกกำลังกาย  นับเปนปจจุบัน
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หรือตัวบงชี้สำคัญของการมีสุขภาพดี  ความสามารถหรือสมรรถนะเหลานี้  สามารถปรับปรุงพัฒนา

และคงสภาพได โดยการออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ  สมรรถภาพทางกายมีองคประกอบดังนี้ 

 ๑.  องคประกอบของรางกาย  (Body Composition)  ตามปกติแลวในรางกายมนุษย

ประกอบดวย  กลามเนื้อ   กระดูก  ไขมัน  และสวนอื่น ๆ   แตในสวนของสมรรถภาพทางกายนั้น  

หมายถึง  สัดสวนปริมาณไขมันในรางกายกับมวลรางกายที่ปราศจากไขมัน  โดยการวัดออกมาเปน

เปอรเซ็นตไขมัน (%  fat)  ดวยเครื่อง 

 ๒.  ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต  (Cardiorespiratory  Endurance)  หมายถึง  

สมรรถนะเชิงปฏิบัติของระบบไหลเวียนโลหิต  (หัวใจ  หลอดเลือด)  และระบบหายใจในการลำเลียง

ออกซิเจนไปยังเซลลกลามเนื้อ  ทำใหรางกายสามารถยืนหยัดที่จะทำงานหรือออกกำลังกายที่ใช

กลามเนื้อมัดใหญเปนระยะเวลายาวนานได 

 ๓.  ความออนตัวหรือความยืดหยุน  (Flexibility)  หมายถึง  พิสัยของการเคลื่อนไหวสูงสุด

เทาที่จะทำไดของขอตอหรือกลุมขอตอ 

 ๔.  ความทนทานหรือความอดทนของกลามเนื ้อ  (Muscular Endurance)  หมายถึง  

ความสามารถของกลามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุมกลามเนื้อ  ในการหดตัวซ้ำ ๆ เพื่อตานแรงหรือ

ความสามารถในการคงสภาพการหดตัวครั้งเดียวไดเปนระยะเวลายาวนาน 

 ๕. ความแข็งแรงของกลามเนื้อ  (Muscular  Strength)  หมายถึง  ปริมาณสูงสุดของแรง            

ที่กลามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุมกลามเนื้อสามารถออกแรงตานทานได   ในชวงการหดตัว  ๑  ครั้ง 

สุขบัญญัติแหงชาติ  (National  Health  Disciplines) 

 ขอกำหนดที่เด็กและเยาวชน  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  พึงปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ จนเปน

สุขนิสัย  เพื่อใหมีสุขภาพดีทั้งรางกาย  จิตใจ  และสังคม  ซึ่งกำหนดไว  ๑๐  ประการ ดังนี้ 

 ๑. ดูแลรักษารางกายและของใชใหสะอาด 

 ๒. รักษาฟนใหแข็งแรงและแปรงฟนทุกวันอยางถูกตอง 

 ๓. ลางมือใหสะอาดกอนกินอาหารและหลังการขับถาย 

 ๔. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาด 

 ๕. งดบุหรี่  สุรา  สารเสพติด  การพนัน  และการสำสอนทางเพศ 

 ๖. สรางความสัมพันธในครอบครัวใหอบอุน 

 ๗. ปองกันอุบัติภัยดวยการไมประมาท 

 ๘. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำป 

 ๙. ทำจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ 

 ๑๐. มีสำนึกตอสวนรวม  รวมสรางสรรคสังคม 
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สุขภาพ  (Health) 

 สุขภาวะ  (Well – Being หรือ  Wellness)  ที ่สมบูรณและเชื ่อมโยงกันเปนองครวม           

อยางสมดุลทั้งมิติทางจิตวิญญาณ (มโนธรรม) ทางสังคม ทางกาย และทางจิต ซึ่งมิไดหมายถึงเฉพาะ

ความไมพิการและความไมมีโรคเทานั้น 

สุนทรียภาพของการเคลื่อนไหว  (Movement  Aesthetic) 

 ศิลปะและความงดงามของทวงทาในการเคลื่อนไหวรางกายในอิริยาบถตาง ๆ  ซึ่งเปนผล

มาจากความคิดสรางสรรคในการออกแบบทาทางการเคลื่อนไหวและการฝกฝนจนเกิดความชำนาญ  

สามารถแสดงออกมาเปนความกลมกลืนและตอเนื่อง 

แอโรบิก  (Aerobic) 

 กระบวนการสรางพลังงานแบบตองใชอากาศ  ซึ่งในที่นี้  หมายถึง  ออกซิเจน  (Aerobic -

energe  delivery)   ในการสรางพลังงานของกลามเนื้อ   เพื่อทำงานหรือเคลื่อนไหว นั้น  กลามเนื้อ

จะมีวิธีการ  ๓  แบบที่จะไดพลังงานมา 

 แบบที่ ๑  เปนการใชพลังงานที่มีสำรองอยูในกลามเนื้อซึ่งจะใชไดในเวลาไมเกิน   ๓  วินาท ี

 แบบที่ ๒  การสังเคราะหพลังงานโดยไมใชออกซิเจน  (Anaerobic  energy  delivery)                  

ซึ่งใชไดไมเกิน  ๑๐  วินาท ี

 แบบที่ ๓  การสังเคราะหสารพลังงาน  โดยใชออกซิเจน  ซึ่งจะใชพลังงานไดระยะเวลานาน 

 

 

 

 

 




