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ความน า 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่  30/2561 ลงวันที่  5 มกราคม 2561 ให้
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีค าสั่งให้โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561โดยให้
ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลาง
ของประเทศ  โดยก าหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
ยึดองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ หลักสูตรแกนกลางการพัฒนาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น และจุดเน้นของโรงเรียน พัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
พุทธศักราช 2565 จัดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดมวลประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการ
แข่งขัน  ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ตามลักษณะส าคัญของ
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดังนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ส าหรับจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 2. มีความเป็นเอกภาพ  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็น
หลักสูตรของโรงเรียนส าหรับให้ครูผู้สอนน าไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยก าหนดสาระการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ 
  2.1 มีสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้เป็นหลักเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิด  การเรียนรู้
และการแก้ปัญหา  ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2.2 มีสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ ศักยภาพการคิดและการท างาน 
ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และภาษาอังกฤษ 
  2.3 มีสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน 
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  2.4 มีสาระเพ่ิมเติมที่มีความเป็นสากล คือ วิชาการศึกษาเพ่ือเรียนรู้(Knowledge 
Inquiry) โดยใช้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง  เรียกว่า บันได 5 ขั้นของการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ  

                   2.4.1 การตั้งประเด็นค าถาม/สมมติฐาน(Hypothesis Formulation)  
                   2.4.2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ(Searching for 

Information)  
                   2.4.3 การสรปุองค์ความรู้(Knowledge Formation)  
                   2.4.4 การสื่อสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective 

Communication)  
                   2.4.5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ(Public Service) 
  ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้น สามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ก าหนดให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) 
จัดแบ่งเป็นสาระการเรียนรู้ 3 สาระ ประกอบด้วยสาระดังต่อไปนี้ 

              IS 1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge 
Formation) เป็นสาระท่ีมุ่งให้ผู้เรียนก าหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้
และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้  

              IS 2- การสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation) 
เป็นสาระท่ีมุ่งให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาวิธีการการถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด 
ข้อมูลและองค์ความรู้ ด้วยวิธกีารน าเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ  
                        IS 3- การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) เป็น
สาระที่มุ่งให้ผู้เรียน น า/ประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิด
บริการสาธารณะ (Public Service) 
  2.5 ก าหนดมาตรฐานของโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ  เพ่ือเป็น
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายละเอียดสาระการเรียนรู้และจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตร
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม พุทธศักราช ๒๕๖3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวก าหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.1 มาตรฐานหลักสูตร เป็นมาตรฐานด้านผู้ เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา อันเกิดจากการได้รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดใช้เป็นแนวทาง
ในการตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาต้อง
ใช้ส าหรับการประเมิน ตนเองเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา  
นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการก าหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุง
คุณภาพ  เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  3.2 มีตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมาย ระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้ง
คุณลักษณะ ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง 
และมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา  จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน 
และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการ วัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบพัฒนาการ
ผู้เรียน  ความรู้  ทักษะ กระบวนการ  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  และเป็นหลัก
ในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จาก การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
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  3.3 มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา คือมุ่งให้ผู้เรียนมี
ความรู้  ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มี คุณลักษณะที่จ าเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อ
เวลา การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผู้น า และผู้ตามการ
ท างานเป็นทีม และการท างานตามล าพัง การแข่งขัน  การรู้จักพอ  และการร่วมมือกันเพ่ือสังคม 
วิทยาการสมัยใหม่  และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่า งประเทศ  และการอนุรักษ์  
วัฒนธรรมไทย การฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
 4. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  เป็นหลักสูตร
ที่สถานศึกษาจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นขอบข่ายในการจัดท า    
จึงท าให้หลักสูตรของสถานศึกษา มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน 
 5. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
และเพ่ือตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมาย
หลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า 
และความส าเร็จทางการ เรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งเน้นให้เป็นสถานศึกษาในชุมชน  ที่มีการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  รักความเป็น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย  อาเซียนและเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้ง
เจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  การศึกษาตลอดชีวิต และพัฒนาตามศักยภาพ
จนถึงขีดสุดในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ด้วยสื่อเทคโนโลยี อีเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการ
พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสุขในสถานศึกษาด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือ  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชน  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
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หลกัการ 
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
         1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ ตรงตามมาตรฐานสากล มีจุดหมาย
และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู้ 

5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 

จุดหมาย 
              หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  รักความเป็นไทย  ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม   ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และ
ประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร  ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  และมี
ทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข    

6.  มีความเป็นผู้น า รักความเป็นไทย  เรียนรู้อาเซียนศึกษา  มีศักยภาพเป็นพลโลกท่ีมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คือ คุณภาพผู้เรียนด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ข้อ ตาม
กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
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การพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การ
เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด  หมายถึง  รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  หมายถึง  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคมแสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  หมายถึง  ใช้กระบวนการต่าง ๆ  ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่อง  ท างานและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รู้จักปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง  รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การ
ท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม มุ่งเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
ความเป็นพลโลก โดยเชื่อมโยงกับหลักการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 
21 (3R8C) ได้แก่ 
  R1. Reading      - อ่านออก 
  R2. (W) Riting     - เขียนได้  
  R3. (A) Rithmatic - มีทักษะในการค านวณ 
  C1. Critical Thinking  and  Problem Solving  :  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ 
  C2. Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  C3. Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า 
  C4. Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร 
และการรู้เท่าทันสื่อ 
  C5. Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 
  C6. Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี ซึ่งเยาวชนในยุคปัจจุบันมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างมากหรือเป็น 
Native Digital ส่วนคนรุ่นเก่าหรือผู้สูงอายุเปรียบเสมือนเป็น Immigrant Digital แต่เราต้องไม่อายที่
จะเรียนรู้แม้ว่าจะสูงอายุแล้วก็ตาม  
  C7. Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ 



7 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School : World-Class Standard School 

 

  C8. Compassion : มี คุณ ธรรม มี เมตตา  กรุณ า มี ระเบี ยบวินั ย   ซึ่ ง เป็ น
คุณลักษณะพ้ืนฐานส าคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมดและเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทย จ าเป็นต้องมีทักษะ
การค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ทักษะการเสาะแสวงหาความรู้การแก้ปัญหา  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ซึ่งหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ 
คือ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
  

ค่านิยม 12 ประการ  
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10.รู้ จักด ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จ าหน่าย และ พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมและมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างหรือกิเลส  มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลอนุบาลนครปฐม 

“โรงเรียนอนุบาลนครปฐมเป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง” 
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โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 
 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ก าหนดโครงสร้างของ
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ระดับการศึกษา ก าหนดหลักสูตรเป็น 2 ระดับ ตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนในระดับ 
ประถมศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
  1. ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3)  เน้นพัฒนาเตรียมความพร้อม
ทางด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม ให้เกิดคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และ
สมดุล โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  2. ระดับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรก
ของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิด
พ้ืนฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม โดย
เน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
 2.  สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  
พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ได้ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 8 กลุ่ม คือ 
  2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  2.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  2.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  2.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  2.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน
เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้าง ให้เป็นผู้มี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถ
จัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

  3.1  กิจกรรมแนะแนว  
 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ 
คิดแก้ปัญหา  ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้ เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
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3.2 กิจกรรมนักเรียน 
 เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี  ความรับผิดชอบ  การ
ท างานร่วมกัน  การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล   การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   
เอ้ืออาทรและสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะ
ของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
        3.2.1  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  
        3.2.2  กิจกรรมชมรม  
  3.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
      เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น
ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อ
สังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
 3. รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จัดการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาบนพ้ืนฐานความเป็นไทยและมีศักยภาพในระดับสากล เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
ได้จัดรายวิชาเพ่ิมเติม ได้แก่  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for communication) ภาษาจีน
เพ่ือการสื่อสาร  คอมพิวเตอร์  อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted Science)  อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 
(Gifted Math) การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  (Independent Study) สัทอักษรจีน   ไวยากรณ์จีน 
วิทยาศาสตร์พลังสิบ Science และ Intensive English และจัดรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ 
สุนทรียนาฏดนตรี คณิตศาสตร์เสริม วัฒนธรรมจีน และ Reading and Writing 
หมายเหต ุ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องพัฒนาทักษะและคุณลักษณะ 5 G ประกอบด้วย 
 G1. สุขภาพที่ดี (Good Health) ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข มีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
 G2. คุณธรรมที่ดี (Good Moral) ให้ความส าคัญของพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ที่มี
ความส าคัญกับผู้เรียนและน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึก
ได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจอดทนในการรอคอยยอมรับและพอใจในความสามารถผลงานของตนเอง
และผู้อ่ืนมีจิตส านึกและค่านิยมที่ดีมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกช่วยเหลือแบ่งปันเคารพสิทธิรู้
หน้าที่รับผิดชอบอดทนอดกลั้นซื่อสัตย์สุจริต 
 G3. ทักษะชีวิตที่ดี (Good Life Skill) พัฒนาผู้เรียนทางด้านสังคม ทางด้านอารมณ์ จิตใจที่ดี
เหมาะสมกับวัยสามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกได้อย่างถูกต้องโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบเรียนปนเล่น 
 G4. ทักษะการคิดที่ดี (Good Thinking& Technology) ให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รูปแบบโครงการ Project  Approach BBL       DLP ในโครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยและน ากระบวนการเรียนรู้แบบ Three Model จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 G5. ทักษะทางภาษาที่ดี (Good Language) พัฒนาผู้เรียนทางด้านด้านสติปัญญาด้านภาษา 
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 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศึกษา 2565 
(ภาคปกติ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ 120 120 120 80 80 80 
รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพิ่มเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและ
จุดเน้น)  

คอมพิวเตอร์ 40 40 40 40 40 40 
วิทยาศาสตร์พลังสิบ - - - 4400 - -  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร(English for 
communication)                                   80 80 80 80 80 80 

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 80 80 80 80 80 80 
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ (Independent Study) - - - - 40 - 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 200 200 200 240 240 200 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 70 70 70 70 70 70 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 1,120 1,120 1,120 1,160 1,160 1,120 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 40 40 40 40 40 40 
คณิตศาสตร์เสริม - - - 40 40 40 
สุนทรียนาฎดนตรี 40 40 40 - - - 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 1,200 1,200 1,240 1,240 1,200 
หมายเหต ุ1. ชั้น ป.1 – 4 และ ป.6  บรูณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    

    2. ชั้น ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าที่พลเมืองกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ชั้นป.1-6 บูรณาการรายวิชาตา้นทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
  4. ชั้นป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถกีับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
    5. รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์พลังสิบ เรียนในระดับชั้นป.4 
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World-Class Standard Schoo  

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศึกษา 2565 
(ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : GS) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย - - - 160 160 160 
คณิตศาสตร์ - - - 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ - - - 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - 80 80 80 
ศิลปะ - - - 80 80 80 
การงานอาชีพ - - - 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ - - - 80 80 80 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน - - - 840 840 840 
รายวิชาเพิ่มเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและ
จุดเน้น)  

อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (Gifted Math) - - - 80 80 80 
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted Science) - - - 80 80 80 
คอมพิวเตอร์ - - - 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร(English for 
communication) - - - 80 80 80 

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร - - - 80 80 80 
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ (IS) - - - - 40 - 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม - - - 360 400 360 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - 120 120 120 
กิจกรรมแนะแนว - - - 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน - - - 70 70 70 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - - 10 10 10 
รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร - - - 1,320 1,360 1,320 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร - - - 40 40 40 
คณิตศาสตร์เสริม - - - 40 40 40 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด    1,360 1,400 1,360 
หมายเหตุ 1. ช้ัน ป.1 – 4 และ ป.6  บูรณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    

       2. ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้    
  4.  ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถีกับกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา    
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School : World-Class Standard School 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศึกษา 2565 
หลักสูตร English Program (ภาค EP) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์/ Mathematics 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา/Health 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ/Art 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ/Occupation 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ/English 120 120 120 80 80 80 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพิ่มเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและ
จุดเน้น)  

Science 80 80 80 40 40 40 
คอมพิวเตอร์/Computer 40 40 40 40 40 40 
Intensive English 120 120 120 120 120 120 
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 40 40 40 40 40 40 
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ (IS) - - - - 40 - 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม  280 280  280 240  280 240  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
กิจกรรมแนะแนว/Guidance 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน/Club 70 70 70 70 70 70 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 1,240 1,240 1,240 1,200 1,240 1,200 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 160 160 160 240 240 240 
คณิตศาสตร์เสริม - - - 80 80 80 
Reading & Writing  160 160 160 160 160 160 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,400 1,400 1,400 1,440 1,480 1,440 
หมายเหต ุ1. ชั้น ป.1 – 4 และ ป.6  บรูณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    

    2. ชั้น ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าที่พลเมืองกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ชั้นป.1-6 บูรณาการรายวิชาตา้นทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                     
    4. ชั้นป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวถิีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                    .               .            

 5. วิชาที่ครูต่างชาติสอนได้แก่ วิชา คณิตศาสตร์   สุขศึกษา การงานอาชพี ภาษาอังกฤษ  Intensive English Science  คอมพิวเตอร์  
 Reading and Writing  กิจกรรมแนะแนว และชมรม  รวม 18  ชัว่โมง   
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World-Class Standard Schoo  

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศึกษา 2565 
หลักสูตร Chinese Program  (ห้องเรียนCP)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ภาษาไทย - - 200 160 160 160 
คณิตศาสตร ์ - - 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 80 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม - - 40 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ - - 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 80 80 80 80 
ศิลปะ - - 40 80 80 80 
การงานอาชีพ - - 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ - - 120 80 80 80 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน   840 840 840 840 
รายวิชาเพิ่มเติม  
(สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจุดเน้น) 

 

คอมพิวเตอร์ - - 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
(English for communication)                                   

- - 80 80 80 80 

ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร - - 80 80 80 80 
สัทอักษรจีน - - 120 80 80 80 
ไวยากรณ์จีน - - 80 80 80 80 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (IS) - - - - 40 - 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม   400 360 400 360 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 120 120 120 120 
กิจกรรมแนะแนว - - 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน - - 70 70 70 70 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10 10 10 10 
รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร   1,360 1,320 1,360 1,320 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร   40 80 80 80 
คณิตศาสตร์เสริม - - - 40 40 40 
วัฒนธรรมจีน  - - 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด - - 1,400 1,400 1,440 1,400 
หมายเหต ุ1. ชั้น ป.1 – 4 และ ป.6  บรูณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    

       2. ชั้น ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าที่พลเมืองกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ชั้นป.1-6 บูรณาการรายวิชาตา้นทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
  4. ชั้นป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถกีับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
    5. ระดับชั้น ป.5, ป.6 เปิดสอนในปกีารศึกษา2566 และ 2567  
    6. วิชาที่ครูต่างชาติสอนได้แก่วิชา สขุศึกษาพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชพี สัทอักษรจีน ไวยากรณ์จีน ภาษาจีนเพือ่       
    การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และวัฒนธรรมจีน รวม 11 ชัว่โมง 
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School : World-Class Standard School 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  1 
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School : World-Class Standard School 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห์ 

จ านวน
ชั่วโมงเรียน/

ปี 
หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 11101 5 200 วิชาพ้ืนฐาน 

2 คณิตศาสตร์ ค 11101 5 200 วิชาพ้ืนฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว 11101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 11101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์ ส 11102 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 11101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

7 ศิลปะ ศ 11101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

8 การงานอาชีพ ง 11101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 11101 3 120 วิชาพ้ืนฐาน 

รวมรายวิชาพื้นฐาน  21 840  

10 คอมพิวเตอร์  ว 11203 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                
(English for communication ) 

อ 11201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 

12 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ 11201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม  5 160  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรียน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี 
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
           สาธารณประโยชน์ 

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  

14 สุนทรียนาฎดนตรี  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห์ 

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 11101 5 200 วิชาพ้ืนฐาน 

2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 11101 5 200 วิชาพ้ืนฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ Science ว 11101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 11101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 11102 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health  and Physical  Education 

พ 11101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

7 ศิลปะ/Art ศ 11101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

8 การงานอาชีพ/ Occupation ง 11101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ/English อ 11101 3 120 วิชาพ้ืนฐาน 

                  รวมรายวิชาพื้นฐาน  21 840  

10 Science  ว 11202 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 

11 คอมพิวเตอร์/Computer  ว 11203 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 

12 Intensive English  อ 11202 3 120 รายวิชาเพ่ิมเติม 
13 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ 11201 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม  7 280  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว/Guidance 
    13.2 กิจกรรมนักเรียน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี 
          13.2.2 กิจกรรมชมรม/Club 
   13.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
           สาธารณประโยชน์ 

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  4 160  

รวม  35 1,400  
 
 



 
18 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School : World-Class Standard School 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  2 
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหสัวิชา 

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/
สัปดาห์ 

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 12101 5 200 วิชาพ้ืนฐาน 
2 คณิตศาสตร์ ค 12101 5 200 วิชาพ้ืนฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว 12101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 12101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์ ส 12102 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 12101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 
7 ศิลปะ ศ 12101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 12101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 12101 3 120 วิชาพ้ืนฐาน 

รวมรายวิชาพื้นฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 12203 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 12201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 

12 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ 12201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม  5 200  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรียน 
        14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี 
        14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
           สาธารณประโยชน์ 

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
14 สุนทรียนาฎดนตรี  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/
สัปดาห์ 

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 12101 5 200 วิชาพ้ืนฐาน 
2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 12101 5 200 วิชาพ้ืนฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ Science ว 12101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 12101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 12102 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health and Physical Education 

พ 12101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

7 ศิลปะ ศ 12101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 12101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 12101 3 120 วิชาพ้ืนฐาน 

                  รวมรายวิชาพื้นฐาน  21 840  
10 Science  ว 12202 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 
11 คอมพิวเตอร์  ว 12203 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 
12 Intensive English  อ 12202 3 120 รายวิชาเพ่ิมเติม 
13 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ 12201 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม  7 280  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว 
    13.2 กิจกรรมนักเรียน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี 
          13.2.2 กิจกรรมชมรม 
   13.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
           สาธารณะประโยชน์ 

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  4 160  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  3 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวน

ชั่วโมงเรียน/
สัปดาห์ 

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 13101 5 200 วิชาพ้ืนฐาน 
2 คณิตศาสตร์ ค 13101 5 200 วิชาพ้ืนฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว 13101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 13101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์ ส 13102 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 13101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 
7 ศิลปะ ศ 13101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 13101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 13101 3 120 วิชาพ้ืนฐาน 

รวมรายวิชาพื้นฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 13203 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 13201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 

12 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ 13201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม  5 200  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรียน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี 
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
           สาธารณประโยชน์ 

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
14 สุนทรียนาฎดนตรี  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โครงการEnglish Program (ภาคEP) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวน

ชั่วโมงเรียน/
สัปดาห์ 

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 13101 5 200 วิชาพ้ืนฐาน 
2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 13101 5 200 วิชาพ้ืนฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ Science ว 13101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 13101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 13102 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health  and Physical  Education 

พ 13101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

7 ศิลปะ ศ 13101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 13101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 13101 3 120 วิชาพ้ืนฐาน 

                  รวมรายวิชาพื้นฐาน  21 840  
10 
 

Science  ว 13202 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 
11 คอมพิวเตอร์  ว 13203 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 
12 Intensive English  อ 13202 3 120 รายวิชาเพ่ิมเติม 
13 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ 13201 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 
 
 

 7 280  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว 
    13.2 กิจกรรมนักเรียน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี 
          13.2.2 กิจกรรมชมรม 
   13.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
           สาธารณประโยชน์ 

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  4 160  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โครงการ Chinese Program (ห้องเรียนCP) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวน

ชั่วโมงเรียน/
สัปดาห์ 

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 13101 5 200 วิชาพ้ืนฐาน 
2 คณิตศาสตร์  ค 13101 5 200 วิชาพ้ืนฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว 13101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 13101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 13102 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 13101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 
7 ศิลปะ ศ 13101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 13101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 13101 3 120 วิชาพ้ืนฐาน 

                  รวมรายวิชาพื้นฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 13203 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 
11 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

(English for communication ) 
อ 13201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 

12 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ 13201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 
13 สัทอักษรจีน  จ 13202 3 120 รายวิชาเพ่ิมเติม 
14 
 

ไวยากรณ์จีน  
 

จ 13203 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม  10 400  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว 
    13.2 กิจกรรมนักเรียน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี 
          13.2.2 กิจกรรมชมรม 
   13.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
           สาธารณประโยชน์ 

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 วัฒนธรรมจีน  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  4 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวน

ชั่วโมงเรียน/
สัปดาห์ 

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพ้ืนฐาน 
2 คณิตศาสตร์ ค 14101 4 160 วิชาพ้ืนฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว 14101 3 120 วิชาพ้ืนฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 14101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์ ส 14102 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 
7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

รวมรายวิชาพื้นฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 
11 วิทยาศาสตร์พลังสิบ  ว 14204 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 

12 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 14201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 

13 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ 14201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรียน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี 
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
           สาธารณประโยชน์ 

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,240  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted  Science : GS)      

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวน

ชั่วโมงเรียน/
สัปดาห์ 

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพ้ืนฐาน 
2 คณิตศาสตร์ ค 14101 4 160 วิชาพ้ืนฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว 14101 3 120 วิชาพ้ืนฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 14101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์ ส 14102 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 
7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

รวมรายวิชาพื้นฐาน  21 840  

10 
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  (Gifted 
Math) 

ค 14201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 

11 
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  (Gifted 
Science) 

ว 14201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 

12 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 

13 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 14201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 

14 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ 14201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม  9 360  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรียน 
          15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี 
          15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
           สาธารณประโยชน์ 

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม 34 1,360  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โครงการ English Program(ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/
สัปดาห์ 

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพ้ืนฐาน 
2 คณิตศาสตร์/ Mathematics ค 14101 4 160 วิชาพ้ืนฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ Science ว 14101 3 120 วิชาพ้ืนฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 14101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 14102 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health  and Physical  Education 

พ 14101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

                  รวมรายวิชาพื้นฐาน  21 840  
10 
 

Science  ว 14202 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 
11 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 
12 Intensive English  อ 14202 3 120 รายวิชาเพ่ิมเติม 
13 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ 14201 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรียน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี 
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
           สาธารณประโยชน์ 

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  2 80 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

16 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  6 240  

รวม  36 1,440  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โครงการ Chinese Program (ห้องเรียนCP) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/
สัปดาห์ 

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพ้ืนฐาน 
2 คณิตศาสตร์ ค 14101 4 160 วิชาพ้ืนฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว 14101 3 120 วิชาพ้ืนฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 14101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 14102 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 
7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

                  รวมรายวิชาพื้นฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 

11 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 14201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 

12 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ 14201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 
13 สัทอักษรจีน  จ 14202 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 
14 
 

ไวยากรณ์จีน  
 

จ 14203 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม  9 360  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรียน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี 
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
           สาธารณประโยชน์ 

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

17 วัฒนธรรมจีน  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  2 80  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  5 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห์ 

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 15101 4 160 วิชาพ้ืนฐาน 
2 คณิตศาสตร์ ค 15101 4 160 วิชาพ้ืนฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว 15101 3 120 วิชาพ้ืนฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 15101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์ ส 15102 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 
7 ศิลปะ ศ 15101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 15101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 15101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

รวมรายวิชาพื้นฐาน  21 840  

10 คอมพิวเตอร์  ว 15203 1 40 
รายวิชา
เพ่ิมเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 15201 2 80 
รายวิชา
เพ่ิมเติม 

12 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ 15201 2 80 
รายวิชา
เพ่ิมเติม 

13 
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  
(Independent Study) 

I 15201 1 40 
รายวิชา
เพ่ิมเติม 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรียน 
          15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี 
          15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
           สาธารณประโยชน์ 

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริม

หลักสูตร รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 31 1,240  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted  Science : GS) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห์ 

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 15101 4 160 วิชาพ้ืนฐาน 
2 คณิตศาสตร์ ค 15101 4 160 วิชาพ้ืนฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว 15101 3 120 วิชาพ้ืนฐาน 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 

หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 15101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์ ส 15102 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 
7 ศิลปะ ศ 15101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 15101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 15101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

รวมรายวิชาพื้นฐาน  21 840  
10 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  (Gifted 

Math) 
ค 15201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 

11 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  (Gifted 
Science) 

ว 15201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 

12 คอมพิวเตอร์  ว 15203 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 

13 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 15201 
2 80 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

14 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ 15201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 

15 
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  
(Independent Study) 

I 15201 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม  10 400  

16 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    16.1 กิจกรรมแนะแนว 
    16.2 กิจกรรมนักเรียน 
          16.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี 
          16.2.2 กิจกรรมชมรม 
   16.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
           สาธารณประโยชน์ 

 
 
 

 
1 
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10 

กิจกรรม 

17 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม 35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห์ 

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 15101 4 160 วิชาพ้ืนฐาน 
2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 15101 4 160 วิชาพ้ืนฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว 15101 3 120 วิชาพ้ืนฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 15101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 15102 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 
7 ศิลปะ ศ 15101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 15101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 15101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

                  รวมรายวิชาพื้นฐาน  21 840  
10 
 

Science  ว 15202 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 
11 คอมพิวเตอร์  ว 15203 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 
12 Intensive English  อ 15202 3 120 รายวิชาเพ่ิมเติม 
13 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ 15201 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 

14 การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  
(Independent Study) 

I 15201 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม  7 280  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรียน 
        15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี 
        15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
           สาธารณประโยชน์ 

 
 
 

 
1 
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1 
 

 

 
40 
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40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  2 80 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

17 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  6 240  

รวม - 37 1,480  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  6 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคปกติ)  
 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห์ 

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร์ ค 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 16101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 16101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์ ส 16102 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

7 ศิลปะ ศ 16101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

8 การงานอาชีพ ง 16101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 16101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

รวมรายวิชาพื้นฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 16203 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 16201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 

12 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ 16201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม  5 200  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   14.1 กิจกรรมแนะแนว 
   14.2 กิจกรรมนักเรียน 
        14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี 
        14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
           สาธารณประโยชน์ 

 
 
 

 
 
1 
 
1 
1 
 
 
 

 
 

40 
 

30 
40 
 

10 
 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
14 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted  Science : GS)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/
สัปดาห์ 

จ านวน
ชัว่โมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 16101 4 160 วิชาพ้ืนฐาน 
2 คณิตศาสตร์ ค 16101 4 160 วิชาพ้ืนฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว 16101 3 120 วิชาพ้ืนฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 16101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์ ส 16102 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 
7 ศิลปะ ศ 16101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 16101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 16101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

                            รวมรายวิชาพื้นฐาน  21 840  
10 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 6(Gifted 

Math) 
ค 16201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 

11 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  (Gifted 
Science) 

ว 16201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 

12 คอมพิวเตอร์  ว 16203 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 

13 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 16201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 

14 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ 16201 2 80 รายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม  9 360  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรียน 
          15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี 
          15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
           สาธารณประโยชน์ 

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม 34 1,360  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/
สัปดาห์ 

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 16101 4 160 วิชาพ้ืนฐาน 
2 คณิตศาสตร์  ค 16101 4 160 วิชาพ้ืนฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว 16101 3 120 วิชาพ้ืนฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 16101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 16102 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 
7 ศิลปะ ศ 16101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 16101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 16101 2 80 วิชาพ้ืนฐาน 

                  รวมรายวิชาพื้นฐาน  21 840  
10 Science  ว 16202 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 
11 คอมพิวเตอร์  ว 16203 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 
12 Intensive English  อ 16202 3 120 รายวิชาเพ่ิมเติม 
13 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  จ 16201 1 40 รายวิชาเพ่ิมเติม 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรียน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี 
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
           สาธารณประโยชน์ 

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  2 80 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

16 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  6 240  

รวม  36 1,440  
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ส่วนที่ 2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ส่วนที่  2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
ความส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย   ทางจิต  ทางสังคม  และ
ทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องส าคัญ  เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุก
คนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพ่ือจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  มีเจตคติ   คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม   รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย  อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ 

สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพ่ือการด ารงสุขภาพ การสร้างเสริม
สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน 

สุขศึกษา   มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้  เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม  และ             
การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน  

เพศวิถีศึกษา  การเรียนรู้เกี่ยวกับเพศที่ครอบคลุมพัฒนาการทางร่างกายจิตใจ การท างานของสรีระ 
และการดูแลสุขอนามัย ทัศนคติค่านิยมสัมพันธภาพ พฤติกรรมทางเพศ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผล 
ต่อวิถีชีวิตทางเพศ เป็นกระบวนการพัฒนาทั้งด้านความรู้ความคิดทัศนคติอารมณ์และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
บุคคล ที่ช่วยให้สามารถเลือกด าเนินชีวิตทางเพศอย่างเป็นสุขและปลอดภัย สามารถพัฒนาและด ารง
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีความรับผิดชอบและสมดุล 

พลศึกษา   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกมและกีฬา  เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม   สติปัญญา  รวมทั้งสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพและกีฬา  
 สาระที่ เป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบด้วย 

 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์   ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการท างานของระบบต่างๆ
ของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 

 ชีวิตและครอบครัว  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของตนเองและครอบครัว  การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ  เพศวิถีศึกษาการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น 
สุขปฏิบัติทางเพศ  และทักษะในการด าเนินชีวิต 

 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ   การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีมอย่าง
หลากหลายทั้งไทยและสากล   การปฏิบัติตามกฎ  กติกา ระเบียบ และข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย   
และกีฬา    และความมีน้ าใจนักกีฬา 

 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักและ
วิธีการเลือกบริโภคอาหาร   ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ   การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  และการ
ป้องกันโรคท้ังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

 ความปลอดภัยในชีวิต ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ         
ทั้งความเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด  รวมถึงแนวทางในการ
สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิต 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  

สาระท่ี  1      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

สาระท่ี  2      ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1   เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศวิถศีึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

สาระท่ี  3  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.1   เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
มาตรฐาน  พ 3.2   รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  มี

วินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน   และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี  4      การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการ

สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

สาระท่ี  5      ความปลอดภัยในชีวิต พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
มาตรฐาน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพ

ติด และความรุนแรง  
 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 

 มีความรู้  และเข้าใจในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลต่อ การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 

 มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน  การพักผ่อนนอนหลับ  การรักษาความสะอาดอวัยวะทุกส่วนของ
ร่างกาย  การเล่นและการออกก าลังกาย 

 ป้องกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจน าไปสู่การใช้สารเสพติด  การล่วงละเมิดทางเพศและรู้จัก
ปฏิเสธในเรื่องที่ไม่เหมาะสม 

 ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ตามพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ  มีทักษะ  การเคลื่อนไหวขั้น
พ้ืนฐานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  และเกม  ได้อย่าง
สนุกสนาน  และปลอดภัย 

 มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร  ของเล่น  ของใช้  ที่มีผลดีต่อสุขภาพ  หลีกเลี่ยงและป้องกัน
ตนเองจากอุบัติเหตุได ้

 ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อมีปัญหาทางอารมณ์  และปัญหาสุขภาพ 
 ปฏิบัติตนตามกฎ  ระเบียบข้อตกลง  ค าแนะน า  และขั้นตอนต่างๆ  และให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน

ด้วยความเต็มใจจนงานประสบความส าเร็จ 
 ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อ่ืนในการเล่นเป็นกลุ่ม 

 
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
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 เข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการท างานของระบบต่าง ๆ  ของร่างกาย  และรู้จักดูแลอวัยวะที่
ส าคัญของระบบนั้น ๆ 

 เข้าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  แรงขับทางเพศของชาย
หญิง  เมื่อย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นและวัยรุ่น  เพศวิถีศึกษา สามารถปรับตัวและจัดการได้อย่างเหมาะสม 

 เข้าใจและเห็นคุณค่าของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุ่น  และเป็นสุข 
 ภูมิใจและเห็นคุณค่าในเพศของตน  ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศได้ถูกต้องเหมาะสม 
 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ  ความ

รุนแรง  สารเสพติดและการล่วงละเมิดทางเพศ 
 มีทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานและการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน 
 รู้หลักการเคลื่อนไหวและสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  เกม  การละเล่นพ้ืนเมือง  กีฬา

ไทย  กีฬาสากลได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน  มีน้ าใจนักกีฬา  โดยปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิ  และหน้าที่
ของตนเอง  จนงานส าเร็จลุล่วง 

 วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพได้ตาม
ความเหมาะสมและความต้องการเป็นประจ า 

 จัดการกับอารมณ์  ความเครียด  และปัญหาสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
 มีทักษะในการแสวงหาความรู้  ข้อมูลข่าวสารเพ่ือใช้สร้างเสริมสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระท่ี  1      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

มาตรฐาน พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. อธิบายลักษณะและหน้าที่  ของ

อวัยวะภายนอก 
 ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มี
การเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย 
-  ตา หู  คอ  จมูก  ผม มือ  เท้า  เล็บ  ผิวหนัง  
ฯลฯ 
-  อวัยวะในช่องปาก (ปาก ลิ้น  ฟัน เหงือก) 

 2. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะ
ภายนอก           

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

ป. 2 1. อธิบายลักษณะ  และหน้าที่ 
ของอวัยวะภายใน 

 ลักษณะ และหน้าที่ของอวัยวะภายในที่มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย (สมอง  
หัวใจ ตับ  ไต  ปอด  กระเพาะอาหาร  ล าไส้ 
ฯลฯ) 

 2. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน  การดูแลรักษาอวัยวะภายใน 
-  การระมัดระวังการกระแทก 
-  การออกก าลังกาย 
-  การกินอาหาร 
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ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์  ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย 

ป.3 1.    อธิบายลักษณะและการ
เจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ 

 ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์      
ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล 
-  ลักษณะรูปร่าง 
-  น้ าหนัก 
-  ส่วนสูง 

2.  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 

 เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต ของเด็กไทย 

 3.   ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
-  อาหาร   
-  การออกก าลังกาย 
-  การพักผ่อน 

ป. 4 1. อธิบายการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย   

  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย
และจิตใจ ตามวัย (ในช่วงอายุ 9 – 12 ปี) 

 2. อธิบายความส าคัญของกล้ามเนื้อ 
กระดูกและข้อที่มีผลต่อสุขภาพ  การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ 

  ความส าคัญของกล้ามเนื้อ  กระดูกและข้อ  
ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ 

 3. อธิบายวิธีดูแลกล้ามเนื้อ  กระดูก  
และข้อ  ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  วิธีดูแลรักษากล้ามเนื้อ  กระดูกและข้อให้
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ป. 5 1.  อธิบายความส าคัญของระบบย่อย
อาหาร และระบบขับถ่ายที่มีผลต่อ
สุขภาพ  การเจริญเติบโต  และ
พัฒนาการ 

  ความส าคัญของระบบย่อยอาหารและระบบ
ขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการ 

 2.  อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและ
ระบบขับถ่ายให้ท างานตามปกติ 

   วิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบ
ขับถ่ายให้ท างานตามปกติ 

ป.6 1. อธิบายความส าคัญของระบบ
สืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิตและ
ระบบหายใจ  ที่มีผลต่อสุขภาพ  การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ 

  ความส าคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต  และระบบหายใจที่มีผลต่อ
สุขภาพ   การเจริญเติบโตและพัฒนาการ       

 2. อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบ
สืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิต    และ
ระบบหายใจให้ท างานตามปกติ 

  วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์   ระบบ
ไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให้ท างาน
ตามปกติ 
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สาระท่ี  2     ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศวิถศีึกษา  และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 1 1. ระบุสมาชิกในครอบครัวและความ

รักความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกัน 
   สมาชิกในครอบครัว 
   ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว 

 2. บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจใน
ตนเอง 

  สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง (จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง) 

 3. บอกลักษณะความแตกต่าง
ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง 

  ลักษณะความแตกต่างของเพศชาย  เพศหญิง 
-  ร่างกาย 
-  อารมณ์ 
-  ลักษณะนิสัย 

ป. 2 1. ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัว 

  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 
-  ตนเอง 
-  พ่อ แม่ 
-  พ่ีน้อง 
-  ญาติ 

 2. บอกความส าคัญของเพ่ือน   ความส าคัญของเพ่ือน (เช่น พูดคุย ปรึกษา  เล่น ฯลฯ) 
 3. ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ   พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ 

-  ความเป็นสุภาพบุรุษ 
-  ความเป็นสุภาพสตรี 

 4. อธิบายความภาคภูมิใจในความ
เป็นเพศหญิง หรือเพศชาย 

  ความภาคภูมิใจในเพศหญิง  หรือเพศชาย 

ป. 3 1. อธิบายความส าคัญ  และความ
แตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตนเอง 

  ความส าคัญของครอบครัว  ความแตกต่างของแต่ละ
ครอบครัว 
-  เศรษฐกิจ 
-  สังคม 
-  การศึกษา 

 2. อธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพใน

ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 

  วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 

 3. บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่

น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ 

  พฤติกรรมที่น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ (การแต่งกาย  

การเที่ยวกลางคืน  การคบเพ่ือน  การเสพสารเสพติด ฯลฯ) 

    วิธหีลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ 

(ทักษะปฏิเสธและอ่ืน ๆ ) 
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ป. 4 1. อธิบายคุณลักษณะของความเป็น

เพ่ือนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว 

  คุณลักษณะของความเป็นเพ่ือนและสมาชิกที่ดี

ของครอบครัว 

 2. แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ 

ของตนตามวัฒนธรรมไทยเพศวิถีศึกษา 

  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตาม

วัฒนธรรมไทย เพศวิถีศึกษา 

 3. ยกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธการ

กระท าที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสม

ในเรื่องเพศ 

  วิธีการปฏิเสธการกระท าที่เป็นอันตรายและไม่

เหมาะสมในเรื่องเพศ 

ป. 5 1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ  

เพศวิถีศึกษา และปฏิบัติตนได้

เหมาะสม 

   การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  เพศวิถีศึกษา การ

ดูแลตนเอง 

   การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรม

ไทย 

 2. อธิบายความส าคัญของการมี

ครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย 

  ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรม

ไทย (ครอบครัวขยาย  การนับถือญาติ) 

 3. ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ

ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 

  พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ 

ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว 

ป. 6 1. อธิบายความส าคัญของการสร้าง

และรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 

    ความส าคัญของการสร้างและรักษา
สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
    ปัจจัยที่ช่วยให้การท างานกลุ่มประสบ
ความส าเร็จ 
-  ความสามารถส่วนบุคคล 
-  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม 
-  การยอมรับความคิดเห็น  และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ 

  

 2. วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ เพศวิถีศึกษา 
การติดเชื้อเอดส์  และการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

  พฤติกรรมเสี่ยงที่น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  เพศ
วิถีศึกษา การติดเชื้อเอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร 
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สาระท่ี 3     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ 3.1   เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่

และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
  ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกายใน
ชีวิตประจ าวัน 
-  แบบอยู่กับที่  เช่น นั่ง  ยืน  ก้มเงย  เอียง  
ซ้าย ขวา  เคลื่อนไหวข้อมือ  ข้อเท้า  แขน  ขา  
-  แบบเคลื่อนที่ เช่น เดิน  วิ่ง  กระโดด  กลิ้งตัว 
-  แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น จับ โยน  เตะ  
เคาะ 

 2. เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทาง
กายท่ีใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ  

  กิจกรรมทางกายท่ีใช้ในการเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติ 
-  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

ป. 2 1. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย  ขณะอยู่กับ
ที่  เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 

    ลักษณะและวิธีการของการเคลื่อนไหว
ร่างกาย   แบบอยู่กับท่ี  เช่น  กระโดด  บิดตัว  
ดึง  ผลัก  แบบเคลื่อนที่  เช่น  กระโดดเขย่ง  
ก้าวชิดก้าว  วิ่งตามทิศทางท่ีก าหนด  และแบบ
ใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น คีบ  ขว้าง  ตี 

 2. เล่มเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทาง
กายท่ีวิธีเล่น อาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้ง
แบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
 

  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  และเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกายที่วิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้ง
แบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบ 

ป. 3 1. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย  ขณะอยู่กับ
ที่  เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมี
ทิศทาง 

  การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่  
เช่น  ย่อยืด  เขย่ง  พับตัว  เคลื่อนไหวล าตัว  
การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เช่น เดินต่อเท้า 
เดินถอย-หลัง  กระโจน  และแบบใช้อุปกรณ์
ประกอบโดยมีการบังคับทิศทาง  เช่น  ดีด  ขว้าง  
โยน     และรับ 
 วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบ
ต่างๆ  อย่างมีทิศทาง 

 2. เคลื่อนไหวร่างกายท่ีใช้ทักษะการ
เคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง     ในการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด 

    กิจกรรมทางกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหว
แบบบังคับทิศทาง ในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

ป. 4 1. ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะ           การ
เคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้ท้ังแบบอยู่
กับท่ี  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบ 

    การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้ง
แบบอยู่กับที่ เช่น กระโดดหมุนตัว  กระโดด-เหยียด
ตัว   แบบเคลื่อนที่ เช่น  ซิกแซ็ก วิ่งเปลี่ยน
ทิศทาง  ควบม้า  และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ  



 
46 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School : World-Class Standard School 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เช่น  บอล  เชือก 

 2. ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ     กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ 
 3. เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด    เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลดั 
 4.    เล่นกีฬาพ้ืนฐานได้อย่างน้อย            1 

ชนิด 
    กีฬาพ้ืนฐาน เช่น แชร์บอล  แฮนด์บอล            
ห่วงข้ามตาข่าย 

ป. 5 1. จัดรูปแบบการเคลื่อนไหว          แบบ
ผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการ
เคลื่อนไหว   ตามแบบที่ก าหนด 

    การจัดรปูแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย แบบ
ผสมผสาน  และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบ
อยู่กับที่  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบตาม
แบบที่ก าหนด  เช่น การฝึกกายบริหาร  ยดืหยุ่นขั้น
พ้ืนฐาน  เป็นตน้ 

 2. เล่มเกมน าไปสู่กีฬาที่เลือกและกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวแบบผลัด 

    เกมน าไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัดที่มีการตี  
เขี่ย   รับ – ส่งสิ่งของ  ขว้าง  และวิ่ง   

 3. ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง 
การใช้แรงและความสมดุล 

  การเคลื่อนไหวในเรื่องการรบัแรง  การใช้แรง
และความสมดุล 

 4. แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทาง
กายและเลน่กีฬา 

   ทักษะกลไกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมทาง
กายและเลน่กีฬา 

 5. เล่นกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภทบุคคล
และประเภททีมได้อย่างละ 1 ชนิด 
 

   การเลน่กีฬาไทย  เช่น  ตะกร้อวง     วิง่ชักธง  
และกีฬาสากล เช่น กรีฑาประเภทลู่ แบดมินตัน  เป
ตอง  ฟุตบอล  เทเบิลเทนนิส  ว่ายน้ า 

6. อธิบายหลักการ  และเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการอย่างน้อย 1กิจกรรม 

  หลักการและกิจกรรมนนัทนาการ 

ป. 6 1. แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อ่ืนใน
ลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสานได้
ตามล าดับทั้งแบบอยู่กับท่ี  เคลื่อนที่  และใช้
อุปกรณ์ประกอบ  และการเคลื่อนไหวประกอบ
เพลง 

   การเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นแบบผลดัในลักษณะ
ผสมผสาน ในการรว่มกิจกรรมทางกาย เช่น  
กิจกรรมแบบผลัด  กายบริหารประกอบเพลง  
ยืดหยุ่นขั้นพ้ืนฐานที่ใช้ท่าต่อเนื่อง  และการต่อตัว
ท่าง่าย ๆ  

 2. จ าแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรือ่งการรับแรง  
การใช้แรง  และความสมดุลในการเคลื่อนไหว
ร่างกายในการเล่นเกม  เล่นกีฬา  และน าผลมา
ปรับปรุง  เพ่ิมพูนวิธีปฏิบัติของตนและผู้อ่ืน 

    การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช้แรง  
และความสมดุล กับการพฒันาทกัษะการเคลื่อนไหว   
ในการเล่นเกมและกีฬา 

 3. เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคลและ
ประเภททีมได้อย่างละ 1 ชนิด 
 

    การเลน่กีฬาไทย  กีฬาสากล  ประเภทบุคคล
และประเภททีม  เช่น กรีฑาประเภทลู่  และลาน   
เปตอง  ว่ายน้ า  เทเบลิเทนนสิ  วอลเลยบ์อล  
ฟุตบอล  ตะกร้อวง 

 4. ใช้ทักษะกลไก  เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมพูน
ความสามารถของตนและผู้อ่ืนในการเล่นกีฬา 

    การใช้ข้อมูลด้านทักษะกลไกเพ่ือปรับปรุงและ
เพ่ิมพูนความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย 
และเล่นกีฬา 
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ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5.  ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 

กิจกรรม แล้วน าความรู้และหลักการที่ได้ไปใช้
เป็นฐานการศึกษาหาความรู้เรื่องอ่ืน ๆ 

    การน าความรู้และหลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใช้เป็นฐานการศึกษาหาความรู ้
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สาระท่ี 3     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ 3.2   รักการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   
มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชม            
ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. ออกก าลังกาย  และเล่นเกม  ตาม

ค าแนะน า  อย่างสนุกสนาน 
    การออกก าลังกาย และการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

 2. ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  
ข้อตกลงในการเล่นเกมตามค าแนะน า 

    กฎ  กติกา  ข้อตกลงในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

ป.2 1. ออกก าลังกาย และเล่นเกม  ได้
ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน 

    การออกก าลังกาย และเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
    ประโยชน์ของการออกก าลังกายและการเล่น
เกม 

 2. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและข้อตกลง
ในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 

    กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 

ป. 3 1. เลือกออกก าลังกาย  การละเล่น
พ้ืนเมือง  และเล่นเกม       ที่
เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย และ
ข้อจ ากัดของตนเอง 

    แนวทางการเลือกออกก าลังกาย การละเล่น
พ้ืนเมืองและเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น    จุดด้อย
และข้อจ ากัดของแต่ละบุคคล 

 2. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและข้อตกลง
ของการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  
การละเล่นพื้นเมืองได้ด้วยตนเอง 

    การออกก าลังกาย  เกม  และการละเล่น
พ้ืนเมือง 
    กฎ  กติกาและข้อตกลงในการออกก าลังกาย  
การเล่นเกม  และการละเล่นพ้ืนเมือง 

ป. 4 1. ออกก าลังกาย  เล่นเกม  และกีฬา
ที่ตนเองชอบและมีความสามารถใน
การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเอง
ตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อื่น 

    การออกก าลังกาย  เล่นเกม  ตามความชอบ
ของตนเองและเล่นกีฬาพ้ืนฐานร่วมกับผู้อ่ืน 
    การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองในการ
ออกก าลังกาย  เล่นเกมและเล่นกีฬา  ตามตัวอย่าง
และแบบปฏิบัติของผู้อ่ืน 
    คุณค่าของการออกก าลังกาย    เล่นเกม  และ
เล่นกีฬา  ที่มีต่อสุขภาพ 

 2. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่นกีฬา
พ้ืนฐาน  ตามชนิดกีฬาที่เล่น 

-  การปฏิบัติตามกฎ  กติกา  การเล่นกีฬาพ้ืนฐาน  
ตามชนิดกีฬาที่เล่น 

ป. 5 1. ออกก าลังกายอย่างมีรูปแบบ  เล่น
เกมที่ใช้ทักษะการคิดและตัดสินใจ   

    หลักการและรูปแบบการออกก าลังกาย 
    การออกก าลังกาย  และการเล่นเกม  เช่น เกม
เบ็ดเตล็ด  เกมเลียนแบบ  เกมน า  และการละเล่น
พ้ืนเมือง   
 

 2. เล่นกีฬาที่ตนเองชอบอย่าง
สม่ าเสมอ  โดยสร้างทางเลือกในวิธี
ปฏิบัติของตนเองอย่างหลากหลาย  
และมีน้ าใจนักกีฬา 

    การเล่นกีฬาไทย  และกีฬาสากลประเภทบุคคล
และทีมที่เหมาะสมกับวัยอย่างสม่ าเสมอ 
    การสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติในการเล่นกีฬา
อย่างหลากหลาย และมีน้ าใจนักกีฬา 
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ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. ปฏิบัติตามกฎกติกา  การเล่นเกม  

กีฬาไทย และกีฬาสากล  ตามชนิด
กีฬาที่เล่น 

   กฎ  กติกาในการเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬา
สากลตามชนิดกีฬาที่เล่น 
    วิธีการรุกและวิธีป้องกันในการเล่นกีฬาไทยและ
กีฬาสากลที่เล่น 

 4. ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง  ไม่
ละเมิดสิทธิผู้อ่ืนและยอมรับในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกม 
และกีฬาไทย  กีฬาสากล 

   สิทธิของตนเองและผู้อ่ืนในการเล่นเกมและกีฬา 
    ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกม และ
กีฬา 

ป. 6 1. อธิบายประโยชน์และหลักการออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทาง
กายและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ 

    ประโยชน์และหลักการออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ  สมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริม
บุคลิกภาพ 

 2. เล่นเกมที่ใช้ทักษะการวางแผน  
และสามารถเพ่ิมพูนทักษะการออก
ก าลังกายและเคลื่อนไหวอย่างเป็น
ระบบ 

    การเล่นเกมท่ีใช้ทักษะการวางแผน 
    การเพ่ิมพูนทักษะการออกก าลังกายและการ
เคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ 
 

 3. เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบและ
สามารถประเมินทักษะการเล่นของตน
เป็นประจ า 

    การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมที่ชื่น
ชอบ 
    การประเมินทักษะการเล่นกีฬาของตน 

 4. ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ตามชนิด
กีฬาที่เล่น  โดยค านึงถึงความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น 

    กฎ  กติกาในการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลตาม
ชนิดกีฬาที่เล่น 

 5. จ าแนกกลวิธีการรุก  การป้องกัน  
และน าไปใช้ในการเล่นกีฬา 

    กลวิธีการรุก  การป้องกันในการเล่นกีฬา 

 6. เล่นเกมและกีฬา  ด้วยความ
สามัคคีและมีน้ าใจนักกีฬา 

    การสร้างความสามัคคีและความมีน้ าใจนักกีฬา
ในการเล่นเกมและกีฬา 
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สาระท่ี 4    การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

มาตรฐาน พ 4.1   เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรค และ        
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ กับความรับผิดชอบต่อสังคม 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ

แห่งชาติตามค าแนะน า 
  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 

 2. บอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง 

  ลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนกับตนเอง 
-  ปวดศีรษะ 
-  ตัวร้อน 
-  มีน้ ามูก 
-  ปวดท้อง 
-  ผื่นคัน (หนังศีรษะ  ผิวหนัง) 
-  ฟกช้ า ฯลฯ 

 3. ปฏิบัติตนตามค าแนะน าเมื่อมี
อาการเจ็บป่วย 

  วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง 

ป. 2 1. บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี   ลักษณะของการมีสุขภาพดี 
-  ร่างกายแข็งแรง 
-  จิตใจ  ร่าเริง  แจ่มใส 
-  มีความสุข 
- มีความปลอดภัย 

 2. เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์   อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ 
3. ระบุของใช้และของเล่นที่มีผลเสีย
ต่อสุขภาพ 

  ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ 

4. อธิบายอาการและวิธีป้องกันการ
เจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น 

  อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย 
-  ตาแดง  ท้องเสีย  ฯลฯ 
  อาการและวิธีป้องกันการบาดเจ็บ 
-  ถูกของมีคม  แมลงสัตว์กัดต่อย หกล้ม ฯลฯ 

5. ปฏิบัติตามค าแนะน าเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยและบาดเจ็บ 

  วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 
 

ป. 3 1. อธิบายการติดต่อและวิธีการ
ป้องกันการแพร่กระจายของโรค 

  การติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่กระจาย
ของโรค 

2. จ าแนกอาหารหลัก 5 หมู่   อาหารหลัก 5 หมู่ 
3. เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 
5 หมู่  ในสัดส่วนที่เหมาะสม 

  การเลือกกินอาหารที่เหมาะสม 
-  ความหลากหลายของชนิดอาหารในแต่ละหมู่ 
-  สัดส่วนและปริมาณของอาหาร (ตามธง
โภชนาการ) 

4. แสดงการแปรงฟันให้สะอาดอย่าง
ถูกวิธี 

  การแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี (ครอบคลุม
บริเวณขอบเหงือกและคอฟัน) 

5. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้   การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ตามค าแนะน า -  วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

-  วิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  โดย
การออกก าลังกาย การพักผ่อน  และกิจกรรม
นันทนาการ 

ป. 4 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ   
   การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและ 
เอ้ือต่อสุขภาพ 

 2. อธิบายสภาวะอารมณ์  ความรู้สึก
ที่มีผลต่อสุขภาพ 

   สภาวะอารมณ์และความรู้สึก  เช่นโกรธ  
หงุดหงิด  เครียด  เกลียด  เสียใจ  เศร้าใจ  วิตก
กังวล  กลัว  ก้าวร้าว  อิจฉา  ริษยา  เบื่อหน่าย  
ท้อแท้ ดีใจ  ชอบใจ  รัก ชื่นชม  สนุก   
สุขสบาย  
   ผลที่มีต่อสุขภาพ 
ทางบวก :  สดชื่น  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส   ร่าเริง ฯลฯ 
ทางลบ :  ปวดศีรษะ  ปวดท้อง  เบื่ออาหาร  
อ่อนเพลีย ฯลฯ 

  

3. วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือการเลือกบริโภค 

  การวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 4. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการตรวจสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ป. 5 1. แสดงพฤติกรรมที่เห็นความส าคัญ
ของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 

  ความส าคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 

 2. ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้าง
เสริมสุขภาพ 

  แหล่งและวิธีค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ 
  การใช้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพ 

 3. วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างมีเหตุผล 

  การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (อาหาร เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์ดูแล
สุขภาพในช่องปาก ฯลฯ) 

 4. ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบ
บ่อยในชีวิตประจ าวัน 

การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยใน
ชีวิตประจ าวัน 
- ไข้หวัด 
- ไข้เลือดออก  -  โรคผิวหนัง 
-  ฟันผุและโรคปริทันต์ ฯลฯ 

5. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย   
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 6 1. แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
สุขภาพ 

  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ 
  ปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ 
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อสุขภาพ 

 2. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการ
ระบาดของโรคและเสนอแนวทางการ
ป้องกันโรคติดต่อส าคัญท่ีพบใน
ประเทศไทย 

  โรคติดต่อส าคัญที่ระบาดในปัจจุบัน 
  ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค 
  การป้องกันการระบาดของโรค 

 3. แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง   
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม 

 พฤตกิรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพของส่วนรวม 

 4. สร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

 วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย
ตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
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สาระท่ี 5    ความปลอดภัยในชีวิต พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

มาตรฐาน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา สารเสพติด  
และความรุนแรง  

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 1 1. ระบุสิ่งที่ท าให้เกิดอันตราย        ที่

บ้าน โรงเรียน  และการป้องกัน 
    สิ่งที่ท าให้เกิดอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน 
    การป้องกันอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน 

 2. บอกสาเหตุและการป้องกันอันตรายที่
เกิดจากการเล่น 

   อันตรายจากการเล่น 
-  สาเหตุที่ท าให้เกิดอันตรายจากการเล่น 
-  การป้องกันอันตรายจากการเล่น 

 3. แสดงค าพูดหรือท่าทางขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้าน
และโรงเรียน 

  การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและ
โรงเรียน 
-  บุคคลที่ควรขอความช่วยเหลือ 
-  ค าพูดและท่าทางการขอความช่วยเหลือ 

ป. 2 1. ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดข้ึนทางน้ า  และทางบก 

  อุบัติเหตุทางน้ า  และทางบก 
-  สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ าและทางบก 
-  วิธีการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ าและทางบก 

 2. บอกชื่อยาสามัญประจ าบ้าน  และใช้
ยาตามค าแนะน า 

  ยาสามัญประจ าบ้าน 
-  ชื่อยาสามัญประจ าบ้าน 
-  การใช้ยาตามความจ าเป็นและลักษณะอาการ 

 3. ระบุโทษของสารเสพติด  สารอันตราย
ใกล้ตัวและวิธีการป้องกัน 

  สารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว 
-  โทษของสารเสพติด  และสารอันตรายใกล้ตัว 
-  วิธีป้องกัน 

 4. ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และป้ายเตือน
ของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย 

  สัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่
เป็นอันตราย 
-  ความหมายของสัญลักษณ์และป้ายเตือน 

 5. อธิบายสาเหตุ  อันตราย  วิธีป้องกัน
อัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ 

  อัคคีภัย 
-  สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย 
-  อันตรายซึ่งได้รับจากการเกิดอัคคีภัย 
-  การป้องกันอัคคีภัย  และการหนีไฟ 

ป. 3 1. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบ้าน  โรงเรียน  และการ
เดินทาง 

  วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน  
โรงเรียนและการเดินทาง 

2. แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจากบุคคล
และแหล่งต่าง ๆ  เมื่อเกิดเหตุร้าย  หรือ
อุบัติเหตุ 

  การขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่างๆ  
เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ 

 3. แสดงวิธีปฐมพยาบาล  เมื่อบาดเจ็บ
จากการเล่น 

  การบาดเจ็บจากการเล่น 
-  ลักษณะของการบาดเจ็บ 
-  วิธีปฐมพยาบาล (บาดเจ็บ   ห้ามเลือด ฯลฯ) 
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ป. 4 1. อธิบายความส าคัญของการใช้ยาและใช้

ยาอย่างถูกวิธี 
    ความส าคัญของการใช้ยา 
    หลักการใช้ยา 

 2. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับ
อันตรายจากการใช้ยาผิด  สารเคมี  แมลง
สัตว์กัดต่อย  และการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬา 

  วิธีปฐมพยาบาล 
-  การใช้ยาผิด 
-  สารเคมี 
-  แมลงสัตว์กัดต่อย 
-  การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 

 3. วิเคราะห์ผลเสียของการสูบบุหรี่  และ
การดื่มสุรา ที่มีต่อสุขภาพและการป้องกัน 

  ผลเสียของการสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  และการป้องกัน 

ป. 5 1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้
สารเสพติด 

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด  (สุรา บุหรี่ 
ยาบ้า สารระเหย  ฯลฯ) 
-  ครอบครัว  สังคม  เพื่อน 
-  ค่านิยม  ความเชื่อ 
-  ปัญหาสุขภาพ 
-  สื่อ ฯลฯ 

  

 2. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ยา และ
สารเสพติด  ที่มีผลต่อร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  สังคม และสติปัญญา 
 

  ผลกระทบของการใช้ยา และสารเสพติดที่มีต่อ
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา 
 

 3. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการ
ใช้ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

  การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก 
การใช้ยา 
  การหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

 4. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ 

    อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรม สุขภาพ 
(อินเทอร์เน็ต  เกม ฯลฯ) 

 5. ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการ
เล่นกีฬา 

    การปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา 

ป. 6 1. วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรง
ของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ  
และสังคม 

  ภัยธรรมชาต ิ
-  ลักษณะของภัยธรรมชาติ 
-  ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อ
ร่างกาย  จิตใจ และสังคม 

2. ระบุวิธีปฏิบัติตน เพ่ือความปลอดภัย
จากธรรมชาติ  

   การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 

 3. วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติด และ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

    สาเหตุของการติดสารเสพติด 
    ทักษะการสื่อสารให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด 
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ส่วนที่ 3 
ค าอธิบายรายวิชา 
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พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา  
ค าอธิบายรายวิชา                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                     เวลา 80 ชั่วโมง  

 ศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สามารถบอกลักษณะหน้าที่ของ
อวัยวะภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย ตา หู คอ จมูก ผม มือ เท้า เล็บ ผิวหนัง อวัยวะใน
ช่องปาก ลิ้น ฟัน เหงือก สามารถดูแลรักษาอวัยวะภายนอกให้ถูกสุขลักษณะ เข้าใจและเห็นคุณค่ าของตนเอง 
ครอบครัว เข้าใจในเรื่องเพศศึกษาและทักษะในการด าเนินชีวิต ความรู้  ความเข้าใจในเรื่องสมาชิกในครอบครัว 
ความรัก และการสร้างความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจ เกี่ยวกับจุดเด่น จุด
ด้อยของตนเอง บอกลักษณะความแตกต่างของเพศชาย เพศหญิง ร่างกาย อารมณ์ ลักษณะนิสัย มีทักษะในการ
เคลื่อนไหวกิจกรรมทางกาย การเล่นเกมกีฬาของกลุ่มประเทศอาเซียน รู้จักธรรมชาติของการเคลื่อนไหวทาง
กายในชีวิตประจ าวัน แบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และเกมเบ็ดเตล็ด กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
และอ่านข่าวสารสุขภาพอาเซียน สามารถปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ บอกลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง เช่น ปวดศีรษะ ตัวร้อน มีน้ ามูก ปวดท้อง ผื่นคัน ฟกช้ า รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง สิ่งที่
ท าให้เกิดอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน อันตรายจากการเล่น เข้าใจถึงสาเหตุและการป้องกัน 
 โดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง( Independent Study /IS1)  มีทักษะ
การน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ(Independent Study /IS2)    

เห็นคุณค่าของตนเองและ มีวินัย เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน  ชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา เห็นคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาเสพติดและความรุนแรง 
รหัสตัวช้ีวัด 
 พ1.1 ป.1/1 ป.1/2   

พ2.1 ป.1/1 ป.1/2. ป.1/3    
พ3.1 ป.1/1 ป.1/2   

             พ3.2 ป.1/1 ป.1/2  
พ4.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3              
พ5.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3             
รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด  
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พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา  
ค าอธิบายรายวิชา                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                     เวลา 80 ชั่วโมง  

 ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย อันมี
สมอง หัวใจ ตับ ไต ปอด กระเพาะอาหาร ล าไส้ การดูแลรักษาอวัยวะภายใน ระมัดระวังการกระแทก การออก
ก าลังกาย การกินอาหาร ชื่ออาหารประจ าชาติอาเซียน ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เรียนรู้
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวตนเอง บอกความส าคัญของเพ่ือน มีความเข้าใจลักษณะและวิธีการ
เคลื่อนไหวร่างกาย แบบอยู่กับที่  แบบเคลื่อนที่ การวิ่งตามทิศทางที่ก าหนด และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น 
เล่นเกมเบ็ดเตล็ดของกลุ่มประเทศอาเซียนและเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย ที่วิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
แบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ เข้าใจทักษะในการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา
ไทยและกีฬาสากล มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน บอกประโยชน์
ของการออกก าลังกายและการเล่นเกม ลักษณะของการมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส มี
ความสุข มีความปลอดภัย เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ระบุของเล่นของใช้ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ วิธีป้องกันการ
เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากของมีคม แมลงสัตว์กัดต่อย หกล้ม รู้วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วย การป้องกันและ
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง อุบัติเหตุทางน้ าและทางบก สาเหตุที่เกิดและวิธีป้องกัน รู้ชื่อยาสามัญประจ าบ้าน การใช้
ตามความจ าเป็น ระบุโทษของสารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว สัญลักษณ์และป้ายเตือน  สาเหตุของการเกิด
อัคคีภัย อันตรายและการป้องกันอัคคีภัย อุบัติเหตุ การใช้ยาเสพติดและพฤติกรรมความรุนแรง 

โดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง( Independent Study /IS1)  มีทักษะ
การน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ(Independent Study /IS2)    
 เห็นคุณค่าและเข้าใจในธรรมชาติของการเจริญเติบโตพัฒนาการของมนุษย์เห็นความส าคัญของตนเอง
และครอบครัว ชื่นชมสุนทรียภาพของการกีฬา เห็นคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันและหลีกเลี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ  
รหัสตัวช้ีวัด 
             พ1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3                                พ 2.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4  
             พ3.1 ป.2/1 ป.2/2                                          พ3.2 ป.2/1 ป.2/2   
             พ4.1ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5   
             พ5.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2./3 ป.2/4 ป.2/5           

   รวมทั้งหมด   21   ตัวชี้วัด 
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พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา  
ค าอธิบายรายวิชา                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                     เวลา 80 ชั่วโมง  

 ศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ลักษณะรูปร่าง 
น้ าหนัก ส่วนสูง เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต อาหาร การออก
ก าลังกาย การพักผ่อน ความส าคัญและความแตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตนเอง การสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ  การเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทาง กิจกรรมทางกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบ
บังคับทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ทางเลือกออกก าลังกาย  การละเล่นพ้ืนเมืองของกลุ่มประเทศอาเซียน 
และเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย และข้อจ ากัดของแต่ละบุคคล ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของการ
ออกก าลังกาย การเล่นเกม การละเล่นพ้ืนเมือง เข้าใจทักษะการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นกีฬาไทย
และสากล มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  การติดต่อและวิธี
ป้องกันการแพร่กระจายของโรค อาหารหลัก 5 หมู่ การเลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่
เหมาะสม  ประโยชน์ของอาหารอาเซียน  การแปรงฟัน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย วิธีปฏิบัติตนเพ่ือ
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุภายในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง การขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่ง
ต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายและอุบัติเหตุ วิธีปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเล่น 
 โดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง( Independent Study /IS1)  มีทักษะ
การน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ(Independent Study /IS2)    
 เห็นคุณค่าและเข้าใจในธรรมชาติของการเจริญเติบโต พัฒนาการของมนุษย์ เห็นความส าคัญของ
ครอบครัว เห็นคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ 
การใช้ยาเสพติดและพฤติกรรมความรุนแรง 
รหัสตัวช้ีวัด   
  พ1.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3   

พ2.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3   
พ3.1 ป.3/1 ป.3/2 

              พ3.2 ป.3/1 ป.3/2    
พ4.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5   
พ5.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3     
รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 
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พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา  
ค าอธิบายรายวิชา                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                     เวลา 80  ชั่วโมง  

 ศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย สามารถบอก
ความส าคัญของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ เข้าใจธรรมชาติของ
การเจริญเติบโต พัฒนาการของมนุษย์เพศวิถีศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน วิธีดูแลกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของ
ความเป็นเพ่ือนและสมาชิกท่ีดีของครอบครัว พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย สามารถมี
ทักษะวิธีปฏิเสธการกระท าที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่ องเพศ ทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะ
ผสมผสานได้ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ เกม
เลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด เข้าใจลักษณะการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นกีฬาไทยและสากล  
การออกก าลังกาย เล่นเกมและกีฬาที่ตนเองชอบ การละเล่นพื้นเมืองของกลุ่มประเทศอาเซียน  การวิเคราะห์
ผลการพัฒนาการของตนเองตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อ่ืน ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 
สภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพ รู้และเข้าใจฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือการเลือกบริโภค 
ปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การใช้ยาอย่างถูกวิธี รู้และเข้าใจวิธีการ
ปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อย การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 
อธิบายถึงผลเสียของการสูบบุหรี่และดื่มสุราที่มีผลต่อสุขภาพและการป้องกัน 
 โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการฝึกปฏิบัติ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล การอธิบาย การอภิปราย 
การเปรียบเทียบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ 
 เห็นคุณค่าและ เห็นความส าคัญของครอบครัว มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีจิต
วิญญาณในการแข่งขัน ชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา เห็นคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถป้องกัน
และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และพฤติกรรมรุนแรง 
รหัสตัวช้ีวัด   

พ1.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3   
พ2.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3  
พ3.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4   
พ3.2 ป.4/1 ป.4/2   
พ4.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 4/4     
พ5.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3              
รวมทั้งหมด   19  ตัวชี้วัด 
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พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา  
ค าอธิบายรายวิชา                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                      เวลา     80     ชั่วโมง  

การศึกษาระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ วิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบ
ขับถ่ายให้ท างานตามปกติ  การเปลี่ยนแปลงทางเพศ เพศวิถีศึกษา และปฏิบัติได้เหมาะสม  ความเข้าใจลักษณะ
ครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน เข้าใจทักษะในการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นกีฬาไทยและสากล การ
เคลื่อนไหวแบบผสมผสานและควบคุมตนเอง ทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่ก าหนด เกมน าไปสู่กีฬาที่เลือก
และกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด การรับแรง การใช้แรงและความสมดุล ทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรม
ทางกาย  การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีม หลักการและกิจกรรมนันทนาการ การ
เล่นเกมที่ใช้ทักษะการคิดและตัดสินใจ การประยุกต์วิธีปฏิบัติในการเล่นกีฬาอย่างหลากหลายและมีน้ าใจเป็น
นักกีฬา กฎ กติกาในการเล่นกีฬา วิธีรุกและวิธีป้องกันในการเล่นกีฬาไทยและสากล  สิทธิและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในการเล่นเกมกีฬา ความส าคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ แหล่งและวิธีค้นหา
ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ วิเคราะห์สื่อโฆษณาของประเทศในกลุ่มอาเซียน การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ การปฏิบัติตนในการป้องกันโรค  การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการปรับปรุง
สมรรถภาพทางกาย  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด  ผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติดที่มีผลต่อ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา และหลีกเลี่ยงต่อสารเสพ
ติด การปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา   สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
อุบัติเหตุ การใช้สารเสพติดและความรุนแรง 
 โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการฝึกปฏิบัติ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล การอธิบาย การ
อภิปราย การเปรียบเทียบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ  
 เห็นคุณค่าของการเจริญเติบโต พัฒนาการของมนุษย์ เห็นคุณค่าของตนเองและครอบครัว มีวินัย 
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน ชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา เห็น
คุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพ รหัสตัวช้ีวัด  

พ1.1 ป.5/1 ป.5/2                                                    
พ2.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3   
พ3.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6    
พ3.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4  

           พ4.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5     
          พ5.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5       

รวมทั้งหมด   25   ตัวชี้วัด  
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พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา  
ค าอธิบายรายวิชา                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6                                                                          เวลา   80   ชั่วโมง  

 วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบสืบพันธุ์ การสร้างและรักษา
สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ปัจจัยที่ช่วยให้การท างานกลุ่มประสบความส าเร็จ เพศวิถีศึกษา พฤติกรรมเสี่ยงที่น าไปสู่
การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เข้าใจทักษะในการเคลื่อนไหว การออกก าลัง
กาย การเล่นกีฬาไทยและสากล  การเคลื่อนไหวแบบผลัดในลักษณะผสมผสานแบบอยู่กับที่และเคลื่อนไหวโดย
การใช้อุปกรณ์ประกอบ  การเคลื่อนไหวประกอบเพลง การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง และความ
สมดุลในการเคลื่อนไหวร่างกาย การเล่นเกม กีฬาและน าผลมาปรับปรุง เพ่ิมพูนวิธีปฏิบัติของตนเองและผู้อ่ืนใน
การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีม  ความแตกต่างและความเหมือนของกีฬาพื้นบ้าน
ของประเทศในกลุ่มอาเซียนการน าหลักการและความรู้ไปใช้ศึกษาหาความรู้ ประโยชน์และหลักการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย การเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ การเล่นเกม  การพัฒนาทักษะการวางแผน 
การเล่นกีฬาประเภททีมและบุคคลที่ชื่นชอบ ปฏิบัติตามกฎ กติกาในการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล กลวิธีการรุก 
การป้องกันในการเล่นกีฬา รู้และเข้าใจการสร้างความสามัคคีและความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ  ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค การผลิตวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่ม
อาเซียนและแนวทางป้องกันโรคติดต่อที่พบในประเทศไทย ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม สามารถ
เสริมสร้างและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  ผลกระทบจากความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม การปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ สาเหตุของการติด
สารเสพติดและชักชวนให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติดสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ 
การใช้สารเสพติดและความรุนแรง 
 โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการฝึกปฏิบัติ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล การอธิบาย การ
อภิปราย การเปรียบเทียบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง  ที่เรียนรู้ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ 
 เห็นคุณค่าของการเจริญเติบโต พัฒนาการของมนุษย์ เห็นคุณค่าของตนเองและครอบครัว มี วินัย 
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน ชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา เห็น
คุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพ  
รหัสตัวช้ีวัด  

พ 1.1 ป.6/1 ป.6/2          
 พ 2.1 ป.6/1 ป.6/2   
พ 3.1 ป.6/1ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5    
พ 3.2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6  
พ 4.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4            
 พ 5.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3    
รวมทั้งหมด   22   ตัวชี้วัด 
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ส่วนที่ 4 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
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โครงสร้างรายวิชา  สุขศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1         เวลา  40  ชั่วโมง             คะแนน  50  คะแนน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

1 อวัยวะภายนอก พ 1.1 ป.1/1,  
ป.1/2 

     ลั ก ษ ณ ะแล ะห น้ าที่ ข อ งอ วั ย ว ะ
ภายนอก ตา หู คอ จมูก ผม มือ เท้า เล็บ 
ผิวหนัง อวัยวะในช่องปาก (ปาก ลิ้นฟัน 
เหงือก)มีการเจริญเติบโตตามวัย เราควร
ดูแลรักษาอวัยวะเหล่ านี้ มี ผล ให้ การ
เจริญเติบโตเป็นปกติ 

10 10 

2 ชีวิตและครอบครัว พ 2.1 ป.1/1,  
ป.1/2, ป.1/3 

      สมาชิกในครอบครัว ความรัก ความ
ผูกพันของสมาชิกในครอบครัว  ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง จุดเด่นจุดด้อยของ
ตนเองลักษณะความแตกต่างทางเพศ
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ ลักษณะนิสัย 

9 
 
 
 
 

10 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 1 5 
รวมภาคเรียนที่ 1 20 25 

3 พัฒนาสุขภาพ
อาเซียน 

พ 4.1 ป.1/1,  
ป.1/2, ป.1/3 

      การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ อ่านข่าวสารสุขภาพอาเซียนรู้
ลักษณะของการเจ็บป่วยที่ เกิดขึ้นกับ
ตนเอง มีวิธีการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการปวด
ศีรษะ มีน้ ามูก ปวดท้อง มีอาการผื่นคัน 
ฟกช้ าโดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้
จ า ก แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง
( Independent Study /IS1)  มี ทั ก ษ ะ
การน าเสนอสิ่งที่ เรียนรู้อย่างเหมาะสม  
ห ล าก ห ล า ย รู ป แ บ บ ( Independent 
Study /IS2)    

10 10 
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โครงสร้างรายวิชา  สุขศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1         เวลา  40  ชั่วโมง             คะแนน  50  คะแนน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

4 อันตรายจากการเล่น พ 5.1 ป.1/1,  
ป.1/2, ป.1/3 

        การป้องกันอันตรายภายในบ้าน
และในโรงเรียนจากการเล่น สาเหตุของ
อันตรายจากการเล่นภายในบ้านและใน
โรงเรียน บุคคลที่ควรขอความช่วยเหลือ
เมื่ อ เกิ ด อันตรายภายในบ้ านและใน
โรงเรียนโดยใช้ค าพูดและท่าทางการขอ
ความช่วยเหลือ 

9 10 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 1 5  
รวมภาคเรียนที่ 2 20 25 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 50 
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โครงสร้างรายวิชา  สุขศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2        เวลา  40  ชั่วโมง             คะแนน  50  คะแนน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง
) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

1 อวัยวะภายใน พ 1.1 ป.2/1, ป.
2/2 , ป.2/3 

     ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในที่
มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย
(สมองหัวใจตับ ไต ปอด กระเพาะอาหาร 
ล าไส้)การดูแลอวัยวะภายใน ระมัดระวังการ
กระแทก การออกก าลังกาย กินอาหาร 
ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย  

10 10 

2 ใส่ใจครอบครัว พ 2.1 ป.2/1, ป.
2/2 
ป.2/3, ป.2/4 

       บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ข อ ง ส ม า ชิ ก ใน
ครอบครัวตนเอง พ่อ แม่  พ่ี  น้อง ญ าติ 
ความส าคัญของเพ่ือนเช่นพูดคุย ปรึกษา 
เล่น พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ความ
เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ความภูมิใจใน
เพศหญิงหรือเพศชาย  

9 10 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 1 5 
รวมภาคเรียนที่ 1 20 25 

3 ใกล้ตัวอาหาร
อาเซียน 

พ 4.1 ป.2/1, ป.
2/2 
ป.2/3, ป.2/4 , 
ป.2/5 

    การมี สุ ขภ าพ ดี ทั้ งร่ า งก ายจิ ต ใจมี
ความสุขความปลอดภัยรู้จักสมุนไพรใกล้ตัว 
อ า ห า ร ป ร ะ จ า ช า ติ อ า เซี ย น เลื อ ก
รับประทานอาหารที่ มีประโยชน์  รู้ จั ก
ป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออก ตา
แดงท้องเสียไข้สมองอักเสบวิธีป้องกันการ
บาดเจ็บถูกของมีคม แมลงสัตว์กัดต่อย หก
ล้ม การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 
โดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จาก
แหล่ งเรียนรู้ด้ วยตน เอง( Independent 
Study /IS1)  มีทั กษะการน าเสนอสิ่ งที่
เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ
(Independent Study /IS2)    

10 10 
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โครงสร้างรายวิชา  สุขศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2        เวลา  40  ชั่วโมง             คะแนน  50  คะแนน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

4 เรียนรู้ป้องกัน พ 5.1 ป.2/1, ป.2/2 
ป.2/3, ป.2/4 ,ป.2/5 

      สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ าและทาง
บก วิธีการป้องกันการใช้ยาสามัญประจ า
บ้านตามความจ าเป็นและอาการ วิธี
ป้องกันสารเสพติดสารอันตรายใกล้ตัว 
โทษของสารเสพติด สัญลักษณ์และป้าย
เตือนของสิ่ งของหรือสถานที่ ที่ เป็ น
อันตรายอัคคีภัยสาเหตุของการเกิด
อันตรายการป้องกัน 

9 10 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 1 5 
รวมภาคเรียนที่ 2 20 25 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 50 
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โครงสร้างรายวิชา  สุขศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3        เวลา  40  ชั่วโมง             คะแนน  50  คะแนน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

1 พัฒนาการตามวัย พ  1 .1  ป .3 /1 ,ป .
3/2, 
ป.3/3 

       ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ทั้งด้านลักษณะรูปร่าง น้ าหนัก ส่วนสูง 
คือการรับประทานอาหารตามสัดส่วนที่
พอเหมาะต่อร่างกาย และเหมาะสมกับวัย 
การออกก าลังกายและการพักผ่อนที่เพียงพอ 
ท าให้ร่างกายมีพัฒนาการการเจริญเติบโต
ตามวัยและได้มาตรฐานการเจริญเติบโตของ
เด็กไทย  

10 10 

2 ใส่ใจมิตรภาพ พ  2 .1  ป .3 /1 ,ป .
3/2, ป.3/3 

         ความแตกต่างของแต่ละครอบครัวเกิด
จากฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การ
อยู่ ร่ วมกัน ในสั งคมอย่ างมี ความสุ ขและ
ปลอดภัยรู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
ทั้งในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน การอยู่ร่วมกับ
บุคคลต่างๆให้ปลอดภัยรู้จักทักษะในการ
ปฏิเสธ หลีกเลี่ยงต่อความเสี่ยง  

9 10 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 1 5 
รวมภาคเรียนที่ 1 20 25 

3 อาเซียนอาหารดีไม่
มีโรค 

พ 4.1 ป.3/1,ป.
3/2,ป.3/3,ป.3/4 

       การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรค
ทั้งติดต่อและไม่ติดต่อได้นั้นมีองค์ประกอบ
หลักคือ(1)การเลือกรับประทานอาหารให้
เห ม าะส ม ห ล าก ห ล ายค รบ 5 ห มู่  แ ล ะ
รับประทานตามหลักธงโภชนาการประโยชน์
ของอาหารอาเซียน การออกก าลังกายเพ่ือ
สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง การออกก าลัง
กาย การพักผ่อนให้เพียงพอการรักษาความ
สะอาดของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยใช้
วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ด้วยตนเอง(Independent Study / IS1) มี
ทักษะการน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  
หลากหลายรูปแบบ(Independent Study / 
IS2)    

10 10 
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โครงสร้างรายวิชา  สุขศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3        เวลา  40  ชั่วโมง             คะแนน  50  คะแนน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

4 ความปลอดภัยใน
ชีวิต 

พ  5 .1  ป .3 /1 ,ป .
3/2, 
ป.3/3 

        อุบัติเหตุมักมีสาเหตุจากความประมาท 
ขาดความระมัดระวัง ซึ่งอาจเกิดขึ้นขณะเล่น
ในบ้านในโรงเรียนหรือขณะเดินทางสิ่งจ าเป็น
ที่ควรรู้และปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุคือการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามลักษณะของการ
บาดเจ็บและอุบัติ เหตุที่ เกิดขึ้นโดยวิธีการ
สืบเสาะแสวงหาความรู้ ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ 
สามารถถ่ายทอดสื่อสารความหมายสิ่งที่
เรี ยนรู้  ด้ วยวิธี ก ารน าเสนอที่ เหมาะสม
หลากหลายรูปแบบและมีประสิทธิภาพ 

9 10 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 1 5 
รวมภาคเรียนที่ 2 20 25 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 50 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
69 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School 

 

โครงสร้างรายวิชา  สุขศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่  4        เวลา  40  ชั่วโมง             คะแนน  100  คะแนน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

1 พัฒนาการตามวัย พ 1.1 ป.4/1, 
 ป.4/2 
 ป.4/3 

     การเจริญ เติบ โตและพัฒนาการของ
ร่างกายและจิตใจตามวัย(ช่วงอายุ 9 -12ปี) 
ความส าคัญของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อที่มี
ผลต่อสุขภาพ วิธีดูแลรักษากระดูกกล้ามเนื้อ
และข้อให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  

10 20 

2 ชีวิตและครอบครัว 
เพศวิถีศึกษา 

พ 2.1 ป.4/1,  
ป.4/2 
ป.4/3 

       คุณลักษณะของความเป็นเพ่ือน และ
สมาชิ กที่ ดี ของครอบครั ว  พฤติ กรรมที่
เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย 
เพศวิถีศึกษาวิธีปฏิ เสธการกระท าที่ เป็น
อันตราย และไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ  

9 20 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 1 10 
รวมภาคเรียนที่ 1 20 50 

3 ผลิตภัณฑ์อาหาร
อาเซียน 

พ 4.1 ป.4/1, 
 ป.4/2, 
 ป.4/3 

      ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
สุ ข ภ าพ  ก าร จั ด ก ารสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ถู ก
สุขลักษณะ และเอ้ือต่อสุขภาพ สภาวะ
อารมณ์ และความรู้สึก ทางบวก–ทางลบการ
วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพของประเทศในกลุ่มอาเซียน  

10 20 

4 ความปลอดภัยใน
ชีวิต 

พ 5.1 ป.4/1,  
ป.4/2 
ป.4/3 
 

      ความส าคัญของการใช้ยา หลักการใช้ยา 
วิธีปฐมพยาบาล การใช้ยาผิด สารเคมี แมลง
สัตว์กัดต่อย การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 
โดยการใช้สมุนไพรในท้องถิ่นมาช่วยในการ
รักษา ผลเสียของการสูบบุหรี่ การดื่มสุราและ
การป้องกัน  

9 20 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 1 10 
รวมภาคเรียนที่ 2 20 50 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 100 

 
 
 



 
70 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School : World-Class Standard School 

 

โครงสร้างรายวิชา  สุขศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         เวลา  40  ชั่วโมง             คะแนน  100  คะแนน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

1 ธรรมชาติของชีวิต พ 1.1 ป.5/1, ป.
5/2 

       ระบบ ย่ อยอาห าร และระบ บ
ขับถ่ายมีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโต
และพัฒนาการ  การดูแลระบบย่อย
อาหารและระบบขับถ่ายให้ท างานได้
ตามปกติ 
เพ่ือการเจริญเติบโตของร่างกาย หาก
ระบบหรืออวัยวะภายในของระบบ
ผิดปกติก็จะส่งผลต่อสุขภาพ ท าให้การ
เจริญเติบโตของเราหยุดหรือช้าลง และ
อาจเจ็บป่วยได้  

9 20 

2 คุณค่าของชีวิต
และครอบครัว 
เพศวิถีศึกษา 

พ 2.1 ป.5/1, ป.
5/2 
ป.5/3 

      เมื่อร่างกายเจริญเติบโตขึ้นจะมีการ

เปลี่ยนแปลงของร่างกาย เพศวิถีศึกษา

ค ว รดู แ ล ต น เอ ง โด ย ป ฏิ บั ติ ต น ให้

เหมาะสมทางเพศและวางตัวที่เหมาะสม

กั บ เพ ศตามวัฒ น ธรรม ไท ยซึ่ ง เป็ น

ครอบครัวที่อบอุ่น เป็นครอบครัวขยาย  

การนับถือญาติสมาชิกในครอบครัว เป็น

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ การแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งในกลุ่มเพ่ือนและครอบครัว  

โดยการให้เกียรติ เคารพความคิดเห็นซึ่ง

กันและกัน เป็นพ้ืนฐานที่เหมาะสมของ

การด าเนินชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข  

10 20 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 1 10 
รวมภาคเรียนที่ 1 20 50 
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School 

 

โครงสร้างรายวิชา  สุขศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         เวลา  40  ชั่วโมง             คะแนน  100  คะแนน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

3 สร้างสุขภาพการ
ป้องกันโรค 

พ 4.1 ป.5/1, ป.
5/2 
ป.5/3, ป.5/4 
 

       ก ารป ฏิ บั ติ ต น ตามสุ ขบั ญ ญั ติ
แห่งชาติเพ่ือการมีสุขภาพที่ดี  สืบค้น
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อแหล่งเรียนรู้และ
วิเคราะห์สื่อโฆษณาของประเทศในกลุ่ม
อาเซียนเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมี เหตุผล  
การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคด้วยการ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  

9 20 

4 ความปลอดภัยใน
ชีวิต 

พ 5.1 ป.5/1, ป.
5/2 
ป.5/3, ป.5/4 
 

       สภาพครอบครัว  สั งคม เพ่ื อน
ค่านิยม ความเชื่อ ปัญหาสุขภาพ สื่อ สิ่ง
เหล่ านี้ เป็นสภาพแวดล้อมปัจจัยที่ มี
อิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด  ถ้าปัจจัย
สภาพแวดล้อมไม่ดี จะส่งผลต่อการติด
สารเสพติดได้ง่าย ผู้ที่ติดสารเสพติดแล้ว
จะมี ผลกระท บ ต่ อ ร่ า งกาย   จิ ต ใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  อิทธิพล
ขอ งสื่ อ ที่ มี ต่ อ พ ฤ ติ ก รรม  สุ ข ภ าพ  
อินเทอร์เน็ต  เกม ฯลฯอาจส่งผลเสียต่อ  
ชีวิตและสุขภาพทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง ท าได้โดยการ
สร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัย  

10 20 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 1 10 
รวมภาคเรียนที่ 2 20 50 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 100 
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School : World-Class Standard School 

 

โครงสร้างรายวิชา  สุขศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         เวลา  40  ชั่วโมง             คะแนน  100  คะแนน 

 
ล าดับ

ที ่
ชือ่หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

1 ธรรมชาติของชีวิต พ 1.1 ป.6/1, ป.
6/2 

      ความส าคัญ ของระบบสืบ พันธุ์ 
ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจที่มีผล
ต่ อ สุ ขภ าพ  ก าร เจ ริญ เติ บ โต  แล ะ
พัฒนาการ วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ 
ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ให้
ท างานตามปกติ มีผลต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์  

9 20 

2 ชีวิตและครอบครัว 
เพศวิถีศึกษา 

พ 2.1 ป.6/1, ป.
6/2 
 

ความส าคัญของการสร้างและรักษา

สัมพันธภาพกับผู้ อ่ืน ความรับผิดชอบ 

ความสามารถส่วนบุคคล บทบาทหน้าที่

ของสมาชิกในกลุ่ม การยอมรับความ

คิดเห็นและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

เป็ นปั จจั ยที่ ช่ วยให้ การท างานกลุ่ ม

ประสบความส าเร็จ  พฤติกรรมเสี่ยงที่

น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ เพศวิถีศึกษา 

การติดเชื้อเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัย

อันควร 

10 20 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 1 10 
รวมภาคเรียนที่ 1 20 50 
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School 

 

โครงสร้างรายวิชา  สุขศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         เวลา  40  ชั่วโมง             คะแนน  100  คะแนน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

3 อาเซียนร่วมใจ 
ป้องกันโรค 

พ 4.1 ป.6/1, ป.
6/2 
ป.6/3 

         สิ่งแวดล้อมมีผลต่อสุขภาพ  เช่น 
การระบาดของโรค  โรคติดต่อส าคัญที่
พบในประเทศไทย  สิ่งเหล่านี้สามารถ 
 ป้องกันได้  ด้วยพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง
และส่วนรวม การผลิตวัคซีนป้องกันโรค
ในกลุ่มอาเซียนร่วมหาแนวทางในการ
ป้องกันโรค  

9 20 

4 ความปลอดภัยใน
ชีวิต 

พ 5.1 ป.6/1, ป.
6/2 
ป.6/3 

       ความรุนแรงของภัยธรรมชาติมี
ผลกระทบต่อร่างกาย  จิตใจ  และสังคม   
การปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ  โดยมีทักษะการสื่อสารกับผู้อ่ืน 
การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง หลีกเลี่ยงสาร
เสพติด ท าได้โดยการสร้างพฤติกรรมที่
ปลอดภัย  

10 20 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 1 10 
รวมภาคเรียนที่ 2 20 50 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 100 
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School : World-Class Standard School 

 

โครงสร้างรายวิชา  พลศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่  1         เวลา  40  ชั่วโมง             คะแนน  50  คะแนน 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน   

1 การเคลื่อน ไหว
ร่างกาย 

พ 3.1 ป.1/1 
 

      การเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวัน
แบบอยู่กับที่ เช่น นั่ง ยืน ก้ม เงย เอียงซ้าย
เอียงขวา  แบบเคลื่อนที่ เช่น เดิน วิ่ง กระโดด 
กลิ้งตัว และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบเช่น จับ 
โยน เตะ เคาะ โดยสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้
อย่างปลอดภัยและสนุกสนานสามารถถ่ายทอด
ความรู้ เป็นผู้น าผู้ตามได้โดยปฏิบัติตามระเบียบ 
กติกา และให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 

9 10 

2 เกมแสนสนุก 
 

พ 3.1 ป.1/2 
 

     กิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ในการแสดงบทบาทสมมุติ โดย
สามารถปฏิบัติการเล่นได้อย่างปลอดภัยและ
สนุกสนานสามารถถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้น าผู้
ตามได้ร่วมเล่นตามค าแนะน าโดยปฏิบัติตาม
ระเบียบ กติกา และให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 

10 10 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 1 5 
รวมภาคเรียนที่ 1 20 25 

3 เกมการละเล่น
ของอาเซียน 

พ 3.2 ป.1/1       หลักการออกก าลังกายอย่างมีรูปแบบ การ
เล่นเกมตามค าแนะน า เช่น เกมเบ็ดเตล็ด เกม
เลียนแบบ เกมน าและการละเล่นพ้ืนเมือง ของ
กลุ่มประเทศอาเซียน  ปฏิบัติตามกฎ กติกา
การเล่นเกมเล่นเกมที่มีกฎ กติกาง่ายๆ ได้อย่าง
ปลอดภัยและสนุกสนานบอกประโยชน์ของการ
เล่นเกมที่มีผลต่อสุขภาพได้นักเรียนปฏิบัติตาม
ระเบียบ กติกา และให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 

9 10 
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School 

 

โครงสร้างรายวิชา  พลศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1         เวลา  40  ชั่วโมง             คะแนน  50  คะแนน 

ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน   

4 กฎกติกา
การเล่น 

พ 3.2 ป.1/2       ข้อตกลงใน  การเล่ น เกม  เช่ น  เกม
เบ็ดเตล็ด เกมเลียนแบบ โดยปฏิบัติตนตาม
กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นตามค าแนะน า 
เล่นเกมที่มีกฎ กติกาง่ายๆ ได้อย่างปลอดภัย
และสนุกสนานบอกประโยชน์ของการเล่นเกม
ที่มีผลต่อสุขภาพได้  ปฏิบัติตามระเบียบ 
กติกา และให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 

10 10 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 1 5 
รวมภาคเรียนที่ 2 20 25 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 50 

หมายเหตุ    สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาคกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา  =  80 : 20  

  1)  คะแนนภาระงาน/ชิ้นงานตามโครงสร้าง  =   80% 
  2)  คะแนนการสอบปลายภาคเรียน  =   20%   
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School : World-Class Standard School 

 

โครงสร้างรายวิชา  พลศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2         เวลา  40  ชั่วโมง             คะแนน  50  คะแนน 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนักคะแนน   

1 สนุกสนานกับ
การเคลื่อนไหว 
 
    
 
 
 
 
 
 

พ3.1  ป.2/1  
 
 
 
 
 
 
 

     ลักษณะและวิธีการของการเคลื่อนไหว
ร่างกายแบบอยู่กับที่ เช่น การกระโดด บิดตัว 
ดึง ผลักแบบเคลื่อนที่กระโดดเขย่ง ก้าวชิดก้าว
วิ่งตามทิศทางที่ก าหนดและแบบใช้อุปกรณ์
ประกอบ เช่น คีบ ขว้าง ตี  นักเรียนเข้าใจ
ทักษะในการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย มี
วินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกามีน้ าใจนักกีฬา มีจิต
วิญญาณในการแข่งขัน ชื่นชมในความสามารถ
ของตนเองและบุคคลอ่ืน เห็นคุณค่าในการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

9 10 

2 เคลื่อนไหวใช้
อุปกรณ์ 
 

พ 3.1  ป.2/2 
 

     การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด และเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกายที่วิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ทั้งแบบอยู่กับที่และเคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์
ประกอบโดยสามารถปฏิบัติการเล่นได้อย่าง
ปลอดภัยและสนุกสนานสามารถถ่ายทอด
ความรู้ เป็นผู้น าผู้ตามได้ร่วมเล่นตามค าแนะน า
โดยปฏิบัติตามระเบียบ กติกา และให้ความ
ร่วมมือกับผู้อ่ืน 

10 10 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 1 5 
รวมภาคเรียนที่ 1 20 25 

3 เกมเบ็ดเตล็ด
ของกลุ่ม
อาเซียน 

พ3.2  ป2/1 
 

       การออกก าลังกายและเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ของ
กลุ่มประเทศอาเซียน   ประโยชน์ของการออก
ก าลั งกายและการเล่ น เกมด้ วยตน เองอย่ าง
สนุกสนานนักเรียนเข้าใจทักษะในการเคลื่อนไหว 
การออกก าลังกาย การเล่นเกมมีวินัย เคารพสิทธิ 
กฎ กติกามีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน ชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา เห็น
คุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพ 

9 10 
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School 

 

โครงสร้างรายวิชา  พลศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2         เวลา  40  ชั่วโมง             คะแนน  50  คะแนน 

ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน   

4 กฎกติกา
การเล่น 

พ 3.2 ป.1/2       ข้อตกลงใน การเล่นเกมเป็นกลุ่ม โดย
ปฏิบัติตามตนตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการ
เล่นเกมเป็นกลุ่ม เล่นเกมที่มีกฎ กติกาง่ายๆ 
ได้ อย่ า งป ลอดภั ยและสนุ กสน าน บอก
ประโยชน์ของการเล่นเกมที่มีผลต่อสุขภาพได้
นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบ กติกา และให้
ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 

10 10 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 1 5 
รวมภาคเรียนที่ 2 20 25 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 50 

หมายเหตุ    สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาคกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา  =  80 : 20  

  1)  คะแนนภาระงาน/ชิ้นงานตามโครงสร้าง  =   80% 
2)  คะแนนการสอบปลายภาคเรียน  =   20%  
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School : World-Class Standard School 

 

โครงสร้างรายวิชา  พลศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3         เวลา  40  ชั่วโมง             คะแนน  50  คะแนน 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนักคะแนน   

1 มั่ น ใ จ ใน ก า ร
เคลื่อนไหว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ3.1  ป.3/1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       การเคลื่อนไหวร่างกาย แบบอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่เช่นย่อยืด เขย่ง พับตัว การเคลื่อนไหว
ล าตัว  การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เช่น เดิน ต่อ
เท้า เดินถอยหลังกระโจน  และแบบใช้อุปกรณ์
ประกอบโดยมีการบังคับทิศทาง เช่น ดีด ขว้างโยน
และรับวิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบ
ต่าง ๆ อย่างมีทิศทาง เข้าใจทักษะการเคลื่อนไหว 
การออกก าลังกาย เล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากล
มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกามีน้ าใจนักกีฬา มีจิต
วิญญาณในการแข่งขันเห็นคุณค่าในการสร้างเสริม
สุขภาพ 

9 10 

2 เคลื่อนไหวใช้
อุปกรณ์ 
 

พ 3.1  ป3/2 
 

      กิจกรรมทางกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหว
แบบบังคับทิศทางในการเล่นเกม การเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด และเข้าร่วมเล่นบังคับทิศทางในการ
เคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนานสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้น าผู้ตามได้ร่วมเล่นตาม
ค าแนะน าโดยปฏิบัติตามระเบียบ กติกา และให้
ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 

10 10 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 1 5 
รวมภาคเรียนที่ 1 20 25 

3 การละเล่น
พื้นเมือง 
ของอาเซียน 

พ3.2  ป.3/1  
พ4.1  ป.3/4 
 
 
 
 

    แนวทางการเลือกออกก าลังกายการละเล่น
พ้ืนเมืองและเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่นจุดด้อย 
และข้อจ ากัดของแต่ละบุคคล เลือกออกก าลังกาย 
การละเล่นพื้นเมืองการเล่นเกมของกลุ่มประเทศ
อาเซียน และสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายตาม
ค าแนะน า ออกก าลังกายได้เหมาะสมกับตนเองมี
จิตวิญญาณในการแข่งขัน  

9 10 
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School 

 

โครงสร้างรายวิชา  พลศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        เวลา  40  ชั่วโมง             คะแนน  50  คะแนน 

ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน   

4 กฎกติกา
การเล่น 

พ 3.2 ป.1/2       การออกก าลังกาย เกมและการละเล่น
พ้ืนเมืองหรือพ้ืนบ้าน ตามกฎ กติกา และ
ข้อตกลงในการออกก าลังกาย การเล่นเกม
และการละเล่นพ้ืนเมืองหรือพ้ืนบ้าน ปฏิบัติ
ตาม กฎ กติกาและข้อตกลงของการออก
ก าลังกาย การเล่นเกม มีน้ าใจนักกีฬา มีจิต
วิญญาณในการแข่งขัน เห็นคุณค่าในการสร้าง
เสริมสุขภาพสามารถเสริมสร้างสุขภาพของ
ตนเอง 

10 10 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 1 5 
รวมภาคเรียนที่ 2 20 25 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 50 

หมายเหตุ    สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาคกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา  =  80 : 20  

  1)  คะแนนภาระงาน/ชิ้นงานตามโครงสร้าง  =   80% 
2)  คะแนนการสอบปลายภาคเรียน  =   20%  
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School : World-Class Standard School 

 

โครงสร้างรายวิชา  พลศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4         เวลา  40  ชั่วโมง             คะแนน  100  คะแนน 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนักคะแนน   

1 เคลื่อนไหวได้
ทักษะ 
 

พ4.1  ป.4/4                                                                                                    
พ3.1 ป.4/1 
         ป.4/2 
         ป.4/3 
          
 

         การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือ
ทราบข้อมูลสมรรถภาพของตนเองและหา
แนวทางในการปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย
ของตนตามผลการทดสอบ   
         การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน
ทั้งแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ เช่น กระโดด
หมุนตัว เหยียดตัว ซิกแซ็กวิ่งเปลี่ยนทิศทาง 
ควบม้า และใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น บอล 
เชือก  การบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ
เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด สามารถ
น าผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายไป
วางแผนเพ่ือปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของ
ตนเอง เห็นคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพ
สามารถเสริมสร้างสุขภาพของตนเอง 

9 20 

2 กีฬาพ้ืนฐาน พ3.1  ป.4/4 
พ3.2  ป.4/2 
 

       การเล่นกีฬาพื้นฐาน แชร์บอล แฮนด์บอล
ห่วงข้ามตาข่าย โดยปฏิบัติตามกฎ กติกาการ
เล่นกีฬาพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาที่ เล่นอย่าง
ปลอดภัยและสนุกสนานสามารถถ่ายทอด
ความรู้ เป็นผู้น าผู้ตามได้ร่วมเล่นตามค าแนะน า
โดยปฏิบัติตามระเบียบ กติกา และให้ความ
ร่วมมือกับผู้อ่ืน 

10 20 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 1 10 
รวมภาคเรียนที่ 1 20 50 
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School 

 

โครงสร้างรายวิชา  พลศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        เวลา  40  ชั่วโมง             คะแนน  100  คะแนน 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน   

3 กีฬาพื้นฐาน
อาเซียน 

พ3.2  ป.4/1 
 
 
 

        การออกก าลังกายการเล่นเกมตาม
ความชอบของตนเองและเล่นกีฬาพื้นฐาน
ของกลุ่มประเทศอาเซียน  ร่วมกับผู้อ่ืนตาม
ตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้ อ่ืน สามารถ
วิเคราะห์ผลการเล่นของตนเองและผู้อ่ืนได้  
เลือกแบบอย่างที่ดีในการน าไปปฏิบัติ ยอมรับ
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล  ชื่นชมตนเอง
และผู้อ่ืน 

9 20 

4 ผลพัฒนาการ พ 3.2 ป.4/2 
พ 4.1 ป.4/4 
 

        การปฏิบัติตนตามกฎ กติกาการเล่น 
กีฬาพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาที่เล่น การทดสอบ
ส ม ร ร ถ ภ า พ ท า ง ก า ย ห ลั ง เ รี ย น เ พ่ื อ
เปรียบเทียบพัฒนาการของตนเอง  ปฏิบัติ
ตาม กฎ กติกาและข้อตกลงของชนิดกีฬาที่
เล่น มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน เห็นคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพ
สามารถเสริมสร้างสุขภาพของตนเอง 

10 20 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 1 10 
รวมภาคเรียนที่ 2 20 50 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 100 

หมายเหตุ    สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาคกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา  =  80 : 20  

  1)  คะแนนภาระงาน/ชิ้นงานตามโครงสร้าง  =   80% 
2)  คะแนนการสอบปลายภาคเรียน  =   20%  
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School : World-Class Standard School 

 

โครงสร้างรายวิชา  พลศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         เวลา  40  ชั่วโมง             คะแนน  100  คะแนน 

ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน   

1 สมรรถภาพดี พ 4.1 ป.5/5 
พ 3.1 ป.5/1, ป.
5/2, 
ป.5/3 

      การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือ
ทราบข้อมูลสมรรถภาพของตนเองและหา
แนวทางในการปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย
ของตนตามผลการทดสอบ   
      การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน 
และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบอยู่กับ
ที่ เคลื่อนที่แบบไม่ใช้ อุปกรณ์  และแบบใช้
อุปกรณ์ประกอบตามแบบที่ก าหนด เกม
น าไปสู่กีฬา กิจกรรมแบบผลัดที่มีการตี เขี่ย 
ขว้าง วิ่ง การรับส่งสิ่งของ การเคลื่อนไหวใน
เรื่องการรับแรง การใช้แรงและความสมดุล 
โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า อภิปราย 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้  สนทนา แสดงความ
คิดเห็น  การฝึกทักษะการเล่นอย่างถูกต้อง
และช านาญ เพ่ือการพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน  

9 20 

2 กีฬาแสนสนุก 
 

พ 3.1 ป.5/4, ป.
5/5, 
ป.5/6 

     การใช้ทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรม
ทางกายและเล่นกีฬาไทย เช่น ตะกร้อวง วิ่ง
ชักธงและกีฬาสากลหรือกีฬาพ้ืนบ้าน เช่น 
กรีฑาประเภทลู่ แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล 
เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ า ประเภทบุคคลและ
ประเภททีมอย่างละ 1 ชนิดอธิบายหลักการ
และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 
กิจกรรม โดยฝึกทักษะการเล่นอย่างถูกต้อง
และช านาญ สามารถเล่นกีฬาต่าง ๆ ได้ตาม
กฎกติการะดับสากล 

10 20 

 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 1 10 
 รวมภาคเรียนที่ 1 20 50 
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School 

 

โครงสร้างรายวิชา  พลศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         เวลา  40  ชั่วโมง             คะแนน  100  คะแนน 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน   

3 เกมน าสู่กีฬา
อาเซียน 

พ 3.2 ป.5/1,ป.
5/3 

      หลักการและรูปแบบการออกก าลังกาย
อย่ างมี รู ป แบ บ  การ เล่ น เกม  เช่ น  เกม
เบ็ ด เต ล็ ด  เก ม เลี ย น แบ บ  เกม น าแล ะ
การละเล่ นพื้ น เมื องของกลุ่ มป ระเทศ
อาเซียน  ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นเกม
ด้วยการ ฝึกปฏิบัติทักษะอย่างจริงจังสามารถ
ใช้ความรู้และทักษะการเล่นเกมที่ชอบ เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและเล่นเกม
ต่าง ๆ ร่วมกับผู้อ่ืนตามกฎกติการะดับสากล 

9 20 

4 การรุกและ
การป้องกัน 

พ 3.2 ป.5/2, 
ป.5/3, ป.5/4 , 
พ 5.1 ป.5/5 

      เล่นกีฬาที่ตนเองชอบอย่างสม่ าเสมอโดย
สร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติของตนเองอย่าง
หลากหลาย กีฬาไทยและกีฬาสากลตามชนิด
กีฬาที่เล่นทั้งวิธีรุกและวิธีป้องกัน มีทักษะการ
คิดและตัดสินใจ ไม่ละเมิดสิทธิผู้ อ่ืนมีน้ าใจ
นักกีฬา และยอมรับในความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในการเล่นเกมและกีฬา การทดสอบ
ส ม ร ร ถ ภ า พ ท า ง ก า ย ห ลั ง เ รี ย น เ พ่ื อ
เปรียบเทียบพัฒนาการของตนเอง  ด้วยการ 
ฝึกปฏิบัติทักษะอย่างจริงจังสามารถใช้ความรู้
และทั กษะการเล่นกีฬา เพ่ื อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย 

10 20 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 1 10 
รวมภาคเรียนที่ 2 20 50 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 100 

หมายเหตุ    สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาคกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา  =  80 : 20  

  1)  คะแนนภาระงาน/ชิ้นงานตามโครงสร้าง  =   80% 
  2)  คะแนนการสอบปลายภาคเรียน  =   20%   
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School : World-Class Standard School 

 

โครงสร้างรายวิชา  พลศึกษา 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         เวลา  40  ช่ัวโมง             คะแนน  100  คะแนน 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน   

1 ผสมผสานการ
เคลื่อนไหว 

พ 4.1 ป.6/4 
พ 3.1 ป.6/1,ป.
6/2 
  

      การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือ
ทราบข้อมูลของตนเองและหาแนวทางใน
การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของตน
ตามผลการทดสอบ การเคลื่อนไหวร่างกาย
แบบผสมผสาน แบบผลัด กายบริหาร
ประกอบเพลง ยืดหยุ่นขั้นพ้ืนฐาน และการ
ต่อตัวท่าง่าย ๆ การเคลื่อนไหวในเรื่องการ
รับแรงการใช้แรงและความสมดุลกับการ
พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นเกม 
และกีฬา น าผลมาปรับปรุง เพ่ิมพูนวิธี
ปฏิบัติของตนและผู้อ่ืน โดยใช้กระบวนการ
สาธิตปฏิบัติ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สนทนา 
แสดงความคิดเห็นเพ่ือการฝึกทักษะการเล่น
อย่างถูกต้องและช านาญ เพ่ือการมีสุขภาพ
อย่างยั่งยืน  

10 20 

2  กีฬาอาเซียน  
กีฬาสากล 
 

พ  3 .1  ป .6/3,ป .
6/4 ป.6/5 

      การเล่นเกมกีฬาไทย ความแตกต่าง
และความเหมือนของกีฬาพื้นบ้านของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนกีฬาสากลประเภท
บุคคลและประเภททีม กีฬาวอลเลย์บอล  ใช้
ทั ก ษ ะ ก ล ไก เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง เ พ่ิ ม พู น
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย
และเล่นกีฬา น าความรู้หลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใช้เป็นฐานการศึกษาหาความรู้  
ด้วยการ ฝึกปฏิบัติทักษะอย่างจริงจังสามารถ
ใช้ความรู้ทักษะการเล่นกีฬาที่ถนัด   

9  20 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 1 10 
รวมภาคเรียนที่ 1 20 50 
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School 

 

โครงสร้างรายวิชา  พลศึกษา 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         เวลา  40  ช่ัวโมง             คะแนน  100  คะแนน 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน   

3 เพ่ิมพูนทักษะ พ  3 .2 ป .6/1 ,ป .
6/2 
ป.6/3  

      ก า รอ อ ก ก า ลั ง ก า ย เ พ่ื อ สุ ข ภ า พ 
สมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริม
บุคลิกภาพ การเล่นเกมที่ใช้การวางแผน 
การเพ่ิมพูนทักษะการออกก าลังกายและ
การเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ การเล่นกีฬา
ประเภทบุ คคลและที มที่ ชื่ น ชอบและ
ประเมินทักษะการเล่นของตนเป็นประจ า
โดยฝึกทักษะการเล่นอย่างถูกต้องและ
ช านาญ สามารถเล่นกีฬาต่าง ๆ ได้ตามกฎ
กติการะดับสากล 

9 20 

4 การรุกและ
การป้องกัน 
 

พ 3 .2  ป .6 /4,ป .
6/5,ป.6/6 

      การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากลตามกฎ 
กติกา ของชนิดกีฬา เพ่ือความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้ อ่ืน โดยจ าแนกกลวิธีการรุก 
การป้องกัน ในการเล่นกีฬา ด้วยความ
สามัคคีและมีน้ าใจนักกีฬาการทดสอบ
ส ม ร รถ ภ า พ ท า งก าย ห ลั ง เรี ย น เ พ่ื อ
เปรียบเทียบพัฒนาการของตนเอง    ด้วย
การ ฝึกปฏิบัติทักษะอย่างจริงจังสามารถใช้
ความรู้และทักษะการเล่นกีฬาที่ถนัด เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและเล่นกีฬา 
ร่วมกับผู้อ่ืนตามกฎกติการะดับสากล 

10 20 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 1 10 
รวมภาคเรียนที่ 2 20 50 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 100 

หมายเหตุ    สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาคกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา  =  80 : 20  

  1)  คะแนนภาระงาน/ชิ้นงานตามโครงสร้าง  =   80% 
  2)  คะแนนการสอบปลายภาคเรียน  =   20%   
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ส่วนที่ 5 
การจัดการเรียนรู้ 

และการวัดผลประเมินผล 
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ส่วนที่ 5  
การจัดการเรียนรู้  และการวัดและประเมินผล 

 
1.  ยุทธศาสตร์การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

   1.1  ความน า 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ไว้ในหมวด 4  โดยมีสาระส าคัญที่การศึกษาต้องยึดถือ ดังนี้ 

   มาตรา 22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องสิ่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

   มาตรา 23  การจัดการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 

 1. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม  ได้แก่  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ  
และสังคมโลก  รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ความเป็นมาของสังคมไทย 
และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่อง
การจัดการ  การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 3. ความรู้เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปัญญาไทย  และการประยุกต์ใช้ 
ภูมิปัญญา 
 4. ความรู้และทกัษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา  เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
 จัดเนื้อหาและสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 1. ฝึกทักษะ  กระบวนการ  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง   
 2. ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้  คิดเป็น  ท าเป็น รักการอ่าน  และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 3. จัดการเรียนการสอนผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 4. ส่งเสริมสนับสนุน  สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้  
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิชาการประเภทต่าง ๆ 
 5. จัดการเรียนรู้ให้ เรียนรู้ ได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่  มีการประสานความร่วมมือกับบิดา  มารดา  
ผู้ปกครอง  และบุคลากรทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
   มาตรา 28  รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  
ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  สวนสัตว์  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร์  อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์การกีฬาและนันทนาการ  แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียง
และมีประสิทธิภาพ 
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   มาตรา 28  หลักสูตรการศึกษารายวิชาต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาส าหรับบุคคลตาม
มาตรา 10  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  ต้องมีลักษณะหลากหลายทั้งนี้ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่
ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ 

   สาระของหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพ  ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล  ทั้งด้าน
ความรู้  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  และความรับผิดชอบต่อสังคม 

   ส าหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา  นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
แล้ว   ยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ  วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า  วิจัย  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
และพัฒนาสังคม 

   มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคม   
อ่ืน ๆ  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล  
ข่าวสาร  และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการ  รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน 

   มาตรา 30  ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

   เนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพเป็น
ส าคัญ  ดังนั้น  การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนจึงควรให้ความส าคัญกับเรื่องของทักษะกระบวนการโดย
ผสมผสานเข้ากับเรื่องของความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  สัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรจะเห็นได้จากผลที่
เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนคือ  สามารถปฏิบัติได้หรือเป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ า  สม่ าเสมอคงทน  ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันด้วยการคิดเป็นและมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนค่านิยมที่ดีสะท้อนออกมาให้เห็นถึง
การมีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี  มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  ชุมชน  และสังคม 

   ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนา  การรู้คิดอย่างมีเหตุผลในเรื่องของสุขภาพให้อยู่เหนือกว่าการรู้คิดที่ก่อความเสียหาย
ต่อสุขภาพของบุคคล  ซึ่งน าไปสู่การมีวิถีการด ารงชีวิตที่มีความสุขสมบูรณ์ได้ 

   การรู้คิดที่มีอยู่ในตัวตนเราแต่ละคนนั้นมี  3  ฝ่าย  ได้แก่  การรู้คิดที่สร้างสรรค์มีเหตุผลฝักใฝ่
ทางดี  มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  การรู้คิดที่เป็นกลาง ๆ และการรู้คิดท่ีใช้อารมณ์ตัดสินใจแทนการใช้ปัญญา  การรู้
คิดทั้ง  3 ฝ่ายนี้จะขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นการสอนใดที่สามารถให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถใช้การรู้คิด
อย่างมีสติปัญญาเอาชนะการรู้คิดตัดสินใจด้วยอารมณ์ของตนเองได้จึงเป็นการสอนที่ถือว่าประสบความส าเร็จ
สูงสุด 

   ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ที่ก าหนดขึ้นจ าเป็นต้องพิจารณาควบคู่ไปกับเนื้อหาในหลักสูตร  ดังนั้น
จึงใคร่ขอเสนอการจัดกลุ่มสาระเนื้อหาใหม่เป็น  3  กลุ่ม  เพ่ือให้เอ้ือต่อการคัดเลือกยุทธศาสตร์การเรียนรู้ให้
เหมาะสมมากขึ้น  เนื้อหากลุ่มแรกเป็นเรื่องแนวคิดหลักการทางทฤษฎีที่จ าเป็นต้องฟังบรรยายหรือศึกษาด้วย
ตนเอง  เนื้อหาส่วนที่สองเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลที่ใช้กระบวนการฝึกทักษะน าไปสู่ข้อสรุปที่เป็น
หลักการและค่านิยมในการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  เนื้อหาที่สามเป็นเรื่องของปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ
ส่วนบุคคลที่ก่อผลกระทบเป็นปัญหาสังคมและสาธารณสุข  ส าหรับเนื้อหาส่วนนี้จ าเป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์การ
เรียนรู้ที่สามารถสร้างความรู้สึก  ค่านิยม ต่อคุณค่าของตนเองได้จึงเหมาะสม 

   มีปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนก าหนดพฤติกรรมสุขภาพในวิถีการด ารงชีวิตของบุคคล  เช่น  ปัจจัย
ทางสิ่งแวดล้อม  การเมือง  สังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  ชุมชน  ท้องถิ่น  กลุ่มเพ่ือน  ครอบครัว  คุณลักษณะ
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เฉพาะตัวของบุคคล  และยังมีปัจจัยอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  และวิถี
การด ารงชีวิตของบุคคลได้  ปัจจัยเหล่านั้นเช่น  ลักษณะเฉพาะตัวบุคคลทางชีววิทยา  ครอบครัว  พันธุกรรม  
อาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ  สังคม  เป็นต้น  ดังนั้นจึงควรน าปัจจัยดังกล่าวมาเป็นพ้ืนบานในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยจึงจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ของหลักสูตรได้ง่าย                    

   1.2  แนวคิด 

  การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ทางด้าน
จิตใจ  ร่างกาย  สติปัญญา  และสังคม  โดยอาจใช้ยุทธศาสตร์ได้หลายอย่าง เช่น 

1. การตั้งค าถาม  และการถามตนเอง 
2. การใช้แผนที่ความคิด 
3. การเรียนรู้แบบปรึกษาหารือ 
4. การบันทึกการเรียนรู้ 
5. การตั้งปัญหา 
6. การประเมินตนเองตามสภาพจริง 
7. การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
8. การสืบค้น 

 1.3  เป้าหมาย 

  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษาในด้าน
ความรู้  ด้านทักษะ  กระบวนการ  และด้านคุณธรรม  และค่านิยม  คือ 

3.1    พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  มุ่งให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  
ประเมินค่าและตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  น าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างปลอดภัย 

3.2   พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะ / กระบวนการ  มุ่งให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเองและ
ผู้อ่ืน  ตระหนักในความส าคัญเรื่องสุขภาพ  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตน  มีสุข
นิสัยที่ดีทั้งส่วนตน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 

   1.4  รูปแบบของยุทธศาสตร์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  เป้าหมายส าคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษาคือ  การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  เพราะการเรียนรู้ของมนุษย์เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต  ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  โดยการใช้ยุทธศาสตร์  
จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการวางแผนก าหนดวิธีการเรียนรู้  รู้จักควบคุมตนเอง  เพ่ือให้เกิด
พฤติกรรมการเรียนที่มีประสิทธิภาพ  ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้  ดังนั้น  ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษา  
ค้นคว้า  หาวิธีการที่หลากหลายน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

  แนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มี
ความส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเนื่องจาก 

1. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาวิชา  และฝึกทักษะด้านการเรียนได้สะดวก  รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

2. ช่วยให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตนเอง  สอดคล้องกับมาตรฐานและ
สาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
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3. เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดีต่อการเรียนด้านสุขภาพ 
รูปแบบในการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ที่น าเสนอนี้  สามารถน ามาประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน  ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม  ได้สัมผัสกับแนวคิด  เหตุการณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นจริง    ได้คิดได้
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์  รวมถึงการให้โอกาสเพ่ือน าสิ่งที่เรียนไปประสานกับสิ่งที่เคยเรียนมาก่อน  เน้นการ
กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น  รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 

   1.5  ยุทธศาสตร์กระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

  ในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบถ้วนนั้น  จ าเป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์กระบวนการเรียนการสอนที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาทุกด้านเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจ  ร่างกาย  สติปัญญา  สังคม  และจิตวิญญาณ  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ก าหนดกรอบการใช้ยุทธศาสตร์กระบวนการเรียนการสอน  3  ประการ
คือ 

1. ยุทธศาสตร์กระบวนการคิด 
2. ยุทธศาสตร์กระบวนการปฏิบัติ 
3. ยุทธศาสตร์กระบวนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม 

 
ยุทธศาสตร์กระบวนการเรียนการสอน 

พัฒนาสมอง 
กระบวนการคิด 
(ด้านความรู้) 

พัฒนากาย 
กระบวนการปฏิบัติ 

(ด้านทักษะ/กระบวนการ) 

พัฒนาจิต 
กระบวนการพัฒนา 

(ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยม) 

มาตรฐาน  3  ข้อ มาตรฐาน  4  ข้อ มาตรฐาน  2  ข้อ 
 คิดไตร่ตรอง 

 คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 คิดสร้างสรรค์ 

 ปฏิบัติจริง 

 มีส่วนร่วม 

 บันทึกผลปฏิบัติ 

 ประเมินตนเอง 

 รายงานผล 

 ทักษะชีวิต 

 สงบจิต  สมาธิ 

 จินตนาการ 

 สุนทรีย์ 

 ปฏิบัติจริง 
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ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขนิสัยที่ดี  เป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข 
แนวทางการพัฒนางานสุขภาพในสถานศึกษา 

 เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เด็กมีโอกาสเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แนวคิดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนหรือใน
ชุมชน  ด้วยเหตุนี้การเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษา  โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมและประสบการณ์ที่หลากหลาย
และกว้างขวางให้แก่เด็ก  ไม่ใช่จ ากัดอยู่เฉพาะแต่ในห้องเรียนเท่านั้น  หลักสูตรวิชาสุขศึกษาจึงครอบคลุม  ทั้ง
เรื่องสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ  บริการทางสุขภาพ  และการเรียนการสอนสุขศึกษา  ซึ่งรวมกันเรียกว่า  “งาน
สุขภาพในโรงเรียน”   ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้เต็มตามศักยภาพของตน  อัน
จะส่งผลให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างแท้จริง 

 เพ่ือให้วิชาสุขศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มาตรฐานทางวิชาการและสามารถด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในเชิงปฏิบัติมากที่สุด  จึงเสนอแนวทางการพัฒนางานสุขภาพใน
โรงเรียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

 1. เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนางานสุขภาพในโรงเรียนให้มีผลในเชิงปฏิบัติได้อย่างสมบูรณทั้งผลทาง
สุขภาพ  ผลทางการศึกษา  และผลทางการบริหาร 
 2. เพ่ือเป็นคู่มือหรือแนวทางให้โรงเรียนสามารถรักษาระดับมาตรฐานสูงสุดของงานสุขภาพในโรงเรียน
ได้อย่างถูกต้อง  เป็นระบบ  และถาวรยั่งยืนตลอดไป 
 3. เพ่ือเป็นดัชนีและเครื่องชี้วัดที่ช่วยกระตุ้นให้โรงเรียนที่ยังไม่สามารถด าเนินงานไปถึงระดับมาตรฐาน
สูงสุดได้ส ารวจตรวจสอบและมองเห็นทิศทางในการพัฒนางานสุขภาพได้อย่างชัดเจน 
 4. เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญส่วนหนึ่งในการประเมินคุณภาพทั้งการศึกษาโรงเรียนทั่วไปทั้งใน
ระดับประถมศกึษาและมัธยมศึกษา 
หลักในการพิจารณาและตรวจสอบ 

 การจัดระดับมาตรฐานของงานสุขภาพในโรงเรียนนี้จ าเป็นต้องตรวจสอบและพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานสุขภาพที่ปรากฏขึ้นจริงตามรูปธรรม  และสามารถรับรู้พฤติกรรมสุขภาพได้ตามรายการของ
องค์ประกอบ  4  ประการ  ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในโรงเรียน 
2. การจัดบริการสุขภาพในโรงเรียน 
3. การเรียนการสอนสุขศึกษา 
4. การบริหารงานสุขภาพในโรงเรียน 

รายการที่ใช้ประเมินงานในแต่ละองค์ประกอบ 

 การจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในโรงเรียน 

    1. การดูแลรักษาอาคารและสถานที่ทั่วไปให้สะอาดเรียบร้อยและสวยงาม 
2. การจัดน้ าดื่ม  น้ าใช้  และที่ล้างมือให้นักเรียนอย่างเพียงพอ 
3. การจัดห้องน้ า  ห้องส้วม  ให้เพียงพอและดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
4. การจัดวางท่อหรือวงระบายน้ าเพื่อก าจัดน้ าเสียอย่างเป็นระบบ 
6. การจัดท าบ่อกักไขมันเพ่ือก าจัดไขมันจากโรงครัวและโรงอาหาร 
7. การจัดท าบ่อซึมหรือบ่อเกรอะเพ่ือก าจัดน้ าทิ้งหรือน้ าเสีย 
8. การก าจัดมลภาวะและสิ่งรบกวนหรือเหตุร าคาญภายในโรงเรียน 
9. การจัดการจัดโต๊ะเรียน ม้านั่ง  และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ถูกสุขลักษณะ 
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10.การสร้างบรรยากาศและสัมพันธภาพอันดีเพื่อให้เด็กเรียนอย่างมีคุณภาพ 
11.การดูแลแก้ไขปัญหาการจราจรภายในโรงเรียนให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย 
12.การวางมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภายในโรงเรียน 
13.การจัดให้มีคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียน 

   14.การจัดให้มีเครื่องมือส าหรับดับเพลิงเตรียมพร้อมไว้ตามจุดต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 
   15. การจัดสนามกีฬาและบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้สะอาดเรียบร้อยและปลอดภัย 
   16.การจัดเครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับท าความสะอาดโรงเรียนอย่างครบถ้วน 

           17.การร่วมรณรงค์กับชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสาธารณสถาน 
           18.การปรับปรุงดูแลแก้ไขห้องเรียนและห้องกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
 

การจัดบริการสุขภาพในโรงเรียน 

1. การจัดให้นักเรียนทุกคนมีบัตรสุขภาพและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
2. การตรวจสุขภาพนักเรียนโดยครูประจ าชั้นอย่างสม่ าเสมอ 
3. การตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่แพทย์หรือพนักงานสาธารณสุขเป็นครั้งคราว 
4. การชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงนักเรียนตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
5. การทดสอบสายตานักเรียนพร้อมทั้งการให้ค าแนะน าและแก้ไข 
6. การจัดห้องพยาบาลหรือมุมพยาบาลเพ่ือให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน 
7. การจัดให้มีบริการการตรวจฟันและรักษาโรคฟันผุโดยทันตแพทย์หรือทันตมัย 
8. การจัดให้มีบริการตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการแก่นักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
9. การขจัดโครงการตรวจสุขภาพจิตและการทดสอบทางด้านจิตวิทยา 
10. การสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่นักเรียนตามความจ าเป็นในระยะเวลาที่เหมาะสม 
11. การจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
12.การจัดบริการแนะแนวสุขภาพและให้ค าแนะน าแก่นักเรียน 
13.การติดตามผลการรักษาพยาบาลนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 
14.การร่วมมือรณรงค์กับชุมชนในการป้องกันสิ่งเสพย์ติดให้โทษ 
15.การร่วมมือรณรงค์กับชุมชนในการป้องกันโรคเอดส์ 
16.การเตรียมแผนและสิ่งอ านวยความสะดวกในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
17.การจัดโครงการช่วยเหลือเด็กพิการหรือมีความบกพร่องทางสุขภาพ 

การเรียนการสอนสุขศึกษา 
1. การใช้วิธีสอนหรือกิจกรรมที่หลากหลายสอนวิชาสุขศึกษา 
2. การเตรียมแผนการสอนและใช้สื่อสุขศึกษาที่เหมาะสม 
3. การบูรณาการเนื้อหาสาระทางสุขภาพผสมผสานเข้าไปในวิชาอ่ืน 
4. การสอนสุขศึกษาโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วม 
5. การใช้สื่อการสอนประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่หลากหลายประกอบการสอน 
6. การใช้อุปกรณ์ประเภทเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบการสอน 
7. การใช้แหล่งวิชาการทางด้านสาธารณสุขในชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการสอน 
8. การพานักเรียนไปทัศนศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ในชุมชน 
9. การเชิญวิทยากรในท้องถิ่นมาบรรยายหรือสาธิตในบทเรียนที่เก่ียวข้อง 
10. การใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือส่งเสริมการสอนสุขศึกษา 
11. การให้นักเรียนจัดท าโครงงานทางด้านสุขภาพเพ่ือเสริมการสอนสุขศึกษา 
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 12. การสอนให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตจริงอย่างได้ผล 
 13. การวัดผลประเมินผลการสอนสุขศึกษาตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
 14. การจัดนิทรรศการทางด้านสุขภาพให้สอดคล้องกันความต้องการของนักเรียน 
 15. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
 16. การจัดสิ่งแวดล้อมและบริการสุขภาพให้เอ้ืออ านวยต่อการสอนสุขศึกษา 
 17. การให้นักเรียนท าแฟ้มสะสมงานประกอบการเรียนการสอนสุขศึกษา 
 
การบริหารงานสุขภาพในโรงเรียน 

1. การจัดให้มีครูท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานสุขศึกษาในโรงเรียนโดยเฉพาะ 
2. การมีคณะกรรมการสุขภาพในโรงเรียนที่ประกอบด้วยบุคคลทั้งในและนอกโรงเรียน 
3. การจัดงานสุขภาพในโรงเรียนทุกด้านรวมเข้าด้วยกันเป็นโปรแกรมหรือองค์รวม 
4. การมีครูอนามัยมีวุฒิสุขศึกษาหรือวุฒิพยาบาลดูแลเรื่องสุขภาพประจ าโรงเรียน 
5. การจัดครูวุฒิการศึกษาโดยตรงท าการสอนสุขศึกษามีจ านวนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 
6. การร่วมมือจากทางบ้านและชุมชนเพ่ือพัฒนาสุขภาพของนักเรียน 
7. การติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 
8. การส่งเสริมกลุ่มนักเรียนหรือชมรมท่ีท ากิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิภาพ 
9. การติดตามและประเมินผลงานสุขภาพของโรงเรียนและน ามาปรับปรุงแก้ไข 
10. การสนใจและการเอาใจใส่เรื่องงานสุขภาพในโรงเรียนของคณะครูอาจารย์ 
11. การสนับสนุนให้ครูอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาหรือประชุมปฏิบัติการทางด้านสุขศึกษา 

 12. การสนับสนุนทางด้านสุขภาพจากสมาคมผู้ปกครองและครู 
 13. การสนับสนุนทางด้านสุขภาพของคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน 
 14. การสนับสนุนและช่วยเหลือจากหน่วยงานสาธารณสุขภายในท้องถิ่น 
เกณฑ์การตรวจสอบระดับมาตรฐานของผลงาน 

 โรงเรียนทั่วไปทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสามารถจะปรับปรุงหรือพัฒนาสุขภาพใน
โรงเรียนของตนให้เข้าข่ายมาตรฐานระดับใดระดับหนึ่ง  ซึ่งจัดเป็นโรงเรียนพัฒนาสุขภาพได้ใน  3  ระดับ  โดย
พิจารณาจากเกณฑ์ที่มีทั้งข้อบังคับ  และตัวเลือกท่ีก าหนดขึ้นส าหรับโรงเรียนที่มีงานสุขภาพไม่เข้าข่ายในทั้ง  3  
ระดับท่ีก าหนดไว้  ให้จัดอยู่ในประเภทโรงเรียนที่ยังไม่เข้าระดับ 

 โรงเรียนพัฒนาสุขภาพระดับ 1  ได้แก่  โรงเรียนที่สามารถพัฒนางานสุขภาพโรงเรียนได้ตาม
ข้อบังคับที่มีเครื่องหมาย    ครบทุกข้อ  รวมทั้งข้ออ่ืน ๆ ที่เป็นตัวเลือกไม่น้อยกว่า 25 ข้อ 

 โรงเรียนพัฒนาสุขภาพระดับ 2 ได้แก่  โรงเรียนที่สามารถพัฒนางานสุขภาพโรงเรียนได้ตาม
ข้อบังคับที่มีเครื่องหมาย    ครบทุกข้อ  รวมทั้งข้ออ่ืน ๆ ที่เป็นตัวเลือกไม่น้อยกว่า 20 ข้อ 

 โรงเรียนพัฒนาสุขภาพระดับ 3  ได้แก่  โรงเรียนที่สามารถพัฒนางานสุขภาพโรงเรียนได้ตาม
ข้อบังคับที่มีเครื่องหมาย    ครบทุกข้อ  รวมทั้งข้ออ่ืน ๆ ที่เป็นตัวเลือกไม่น้อยกว่า 15 ข้อ 
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แนวทางการพัฒนาพลศึกษาในโรงเรียน 

 การพัฒนาพลศึกษาในสถานศึกษาควรจัดด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนางานสุขภาพในโรงเรียนอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง  เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
2. การจัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 
3. การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างสถานศึกษา 
4. การจัดนันทนาการ 
5. การจัดการเรียนการสอนพลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 

1.  แนวทางการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในโรงเรียน 

 สถานศึกษาต้องจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  และ
ผู้เรียน  มีการบริหารการให้หลักสูตรเพ่ือผู้เรียนบรรลุตามความคาดหวังของหลักสูตร  ดังนี้ 

1. การจัดชั่วโมงเวลาเรียน  ผู้บรหิารและบุคลากรในโรงเรียนต้องวางแผนจัดการเรียนรู้ร่วมกัน  จัด
เวลาให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  และจัดกิจกรรมเสริมตามความสนใจความต้องการของ
ผู้เรียน 

2. การจัดบุคลากร  ต้องมีบุคลากรเพียงพอและเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  และได้รับการฝึกฝนมา
ทางพลศึกษาโดยตรง  สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามความ
ต้องการ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

3. การจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ  ปลอดภัย  พร้อมเพียงพอส าหรับการ
บริการและให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่ดี  เกี่ยวกับการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือการมี
สุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 

4. แหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ควรจัดวัสดุอุปกรณ์  สื่อต่าง ๆ ที่สะดวกเพียงพอ  ทันสมัย  
ส าหรับการศึกษาค้นคว้า  เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเอง  ตลอดจนมีการดูและรักษาให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้  และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ  ประสบการณ์  วุฒิภาวะ  มีคุณค่า  มี
ประโยชน์  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสนุกสนาน  ปลอดภัย  โดยเฉพาะกิจกรรมการ
ท าโครงงานควรเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนทุกคนได้จัดท าโครงงานของตนเองเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

6. กระบวนการเรียนรู้ของพลศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนได้น าหลักการแข่งขัน  และความร่วมมือมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต  และเข้าใจกระบวนการแข่งขันที่ถูกต้อง  และร่วมกิจกรรมการแข่งขันด้วยความมี
น้ าใจนักกีฬาตามวิถีประชาธิปไตย 

7. การวัดผลประเมินผล  ควรอ านวยความสะดวก  จัดวัสดุอุปกรณ์  สื่อทางพลศึกษา  ที่ผู้เรียน
สามารถวัดและประเมินผลได้ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ  
ตลอดจนมีวิธีการประเมินอย่างน้อย  9  อย่างดังนี้ 
1. การทดสอบด้านการแพทย์  หรือด้านสุขภาพ 
2. ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการเคลื่อนไหว 
3. การทดสอบสมรรถภาพทางระบบไหลเวียนเลือด 
4. การทดสอบสมรรถภาพทางด้านการเคลื่อนไหว 
5. การทดสอบสมรรถภาพทางด้านทักษะ 
6. การทดสอบความรู้ทางด้านพลศึกษา 
7. การทดสอบทางด้านทัศนคติ 
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8. การทดสอบทางด้านสุขลักษณะและด้านพฤติกรรม 
9. การทดสอบทางด้านการปรับตัวในสังคมและด้านอารมณ์ 

2.  แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 

 การจัดการแขง่ขันในกิจกรรมต่าง ๆ ของพลศึกษานั้น  สถานศึกษาและผู้สอนต้องก าหนดเป้าหมาย  
และวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนในการให้ผู้เรียนได้ร่วมการแข่งขันที่แสดงให้เห็นถึงระดับมาตรฐานของการมีน้ าใจ
นักกีฬาสูงสุด  และพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  การจัดการ
แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน  เป็นผลจากการเรียนรู้ของผู้เรียนที่น ามาใช้ในสถานการณ์จริง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์จริง  จ าเป็นที่จะต้องให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแข่งขัน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  การด าเนินการจัดการแข่งขันมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

1. มีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้น า 
ความรู้  และทักษะจากการเรียนรู้มาบูรณาการเชื่อมโยงในชีวิตจริง  ฝึกการท างานเป็นกลุ่มการจัดการ  การ
แก้ปัญหา  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และคุณธรรม  จริยธรรม 

2. สถานศึกษาต้องวางมาตรการในการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยในการร่วม 
กิจกรรมอย่างเข้มงวด  บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมและดูแล
รักษานักเรียนก่อนการแข่งขัน  ขณะแข่งขัน  เตรียมการป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจนจัด
แพทย์พยาบาลไว้ประจ าสนามตลอดเวลา  สนามอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องพร้อมส าหรับการใช้  มีความปลอดภัย
ทั้งด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ 

 

3.  แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างสถานศึกษา 

 การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างสถานศึกษามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทางกีฬาสูงขึ้นตามศักยภาพของตนเอง 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในสภาพการแข่งขันที่แท้จริง 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กีฬาและการแข่งขันเพ่ือพัฒนาร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  

สติปัญญา 
4. ส่งเสริมความสามัคคี  ความเป็นหมู่พวก  และความมีน้ าใจนักกีฬา 

 

การประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1.  หลักการวัดและประเมินผลการเรียน 

 การประเมินผลการเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้  ซึ่งต้องด าเนินควบคู่กันไป  การบูรณาการ
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนหลายประการ  อาทิ  
ได้ข้อมูลย้อนกลับที่ช่วยจะติดตาม  ก ากับดูแล  ความก้าวหน้าของผู้เรียน  น าผลมาปรับแนวทางการจัดกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน  ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักในความสามารถและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและมีคุณธรรม  สามารถค้นพบความรู้ใหม่และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร  สนองความต้องการของ
ผู้เรียน  และท้องถิ่นอย่างแท้จริง  สถานศึกษาต้องก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
โดยยึดมาตรฐานหลักสูตรเป็นส าคัญ  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ไว้  2  ระดับ  
คือ  มาตรฐานหลักสูตรแสดงผลการเรียนเมื่อเรียนครบ  ตามหลักสูตร 12 ปี  ทุกกลุ่มวิชา  และมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตรงตัวชี้วัด  ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายภาคเรียน  ตลอดจนก าหนดถึงหน่วยการเรียนรู้  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  รวมทั้งก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  นั่นคือผู้สอนจะต้อง
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พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้  และการวัดผลประเมินผลการเรียนให้บูรณาการผสมกลมกลืน  ตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

 ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น  ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้สอดคล้อง
กับมาตรา 26  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  โดยค านึงถึงหลักการ ดังนี้ 

 1.  เน้นกระบวนการประเมินพัฒนาผู้เรียน  และประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ครอบคลุมทั้งด้านพุทธิ
พิสัย  ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย  หรือตามปรัชญาของวิชา  โดยให้ความส าคัญ  ทั้ งความรู้  คุณธรรม  
กระบวนการเรียนรู้  และการบูรณาการความรู้ตามความเหมาะสม 
 2.  เน้นการน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของตน  และกระบวนการเรียนของผู้เรียน  เพื่อความส าเร็จตามเป้าหมายของหลักสูตร 
 3.  เน้นการประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย  สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้หลากหลายตามสภาพ
จริง  สะท้อนความสามารถและการแสดงออกของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
 4.  เน้นการบูรณาการประเมินผลควบคู่ไปกับการเรียนการสอนและกระบวนการของการเรียนของ
ผู้เรียน  โดยประเมินจากคุณภาพของงานและกระบวนการท างานของผู้เรียน 
 5.  เน้นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน  ส่งเสริมให้มีการประเมินตนเอง  
ประเมินโดยเพื่อนและกลุ่มเพื่อน  และประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 6.  เน้นการประเมินผู้เรียนที่ต้องพิจารณาอย่างครอบคลุมจากพัฒนาการของผู้เรียน  ความประพฤติ  
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม  และการทดสอบ  ตามความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มวิชาและ
ระดับชั้น 
2.  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 จากตัวชี้วัด   สาระแกนกลางและ  มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้   ซึ่งก าหนดไว้  ครอบคลุม
ทั้งด้านความรู้  ด้านทักษะ  และด้านคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม  ผู้สอนจะต้องน ามาก าหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้รายปี  รายภาค  ตลอดจนก าหนดตัวชี้วัดในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ซึ่งจะต้องครอบคลุมทั้ง  3  
ด้านดังกล่าวเช่นกัน 

ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทั้งด้านความรู้  ด้าน
ทักษะ  และด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  มีหลากหลายรูปแบบ  ผู้สอนควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 

 

        ก.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษามีทั้งความรู้เชิงเนื้อหา  ความรู้เชิง 
กระบวนการ  และความรู้เชิงบริบท 

- ตัวอย่างความรู้เชิงเนื้อหา  เช่น  ลักษณะของโรคชนิดต่าง ๆ  พัฒนาการตามวัย 
ของมนุษย์  ความส าคัญของการพักผ่อนและนันทนาการ  กติกาการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ รูปแบบการออกก าลัง
กาย  ชนิดกีฬา  หลักการดูและสุขภาพ 

-  ตัวอย่างความรู้เชิงกระบวนการ  เช่น  ระบบการท างานของอวัยวะภายในร่างกาย 
ของมนุษย์  การเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน  การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องตามหลัก
วิทยาศาสตร์  วิธีการทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  วิธีการจัดการกับอารมณ์และความเครียด  เป็น
ต้น 

-  ตัวอย่างความรู้เชิงบริบท  เช่น  การมีสติ  การรู้จักและเข้าใจตนเอง การสื่อสารเกี่ยวกับสุขภาพ  
ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  ความปลอดภัย  การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา  เป็นต้น 
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เครื่องมือวัดและประเมินผลที่นิยมใช้ทั่วไปและยังจ าเป็นอยู่คือ  แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง  ซึ่งมีทั้ง
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ  แบบอัตนัย  แบบเติมค า  หรือแบบถูกผิด  ผู้สอนต้องเลือกให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 

 

        ข.  การวัดและประเมินผลการเรียนด้านทักษะ 

 เนื่องจากหลักสูตรเน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  วิธีการวัดและประเมินจึงควรวัด
ความสามารถในการท างาน  และการแสดงออกของผู้เรียนภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขที่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงมากที่สุด  โดยวัดทั้งวิธีการ  และผลงาน  ที่ผู้เรียนกระท าและแสดงออก 
 
 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้มีหลายอย่างดังนี้ 

1. การสังเกตพฤติกรรม  ( ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ )  นิยมใช้ในลักษณะมาตราส่วน
ประมาณค่า 

2. การทดสอบภาคปฏิบัติ  เมื่อต้องการวัดทักษะการปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยให้ผู้เรียน
เขียนตอบหรือเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 

3. สร้างสถานการณ์จ าลอง  ใช้เมื่อผู้สอนไม่สามารถน าผู้เรียนไปทดสอบภาคปฏิบัติในสถานการณ์
จริงได้  จึงต้องก าหนดสถานการณ์ขึ้นมาให้คล้ายคลึงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 

4. แฟ้มสะสมงาน  เหมาะส าหรับการประเมินในภาพรวม  เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนสามารถน าทักษะ
ต่าง ๆ ไปบูรณาการใช้ได้อย่างผสมกลมกลืนเป็นธรรมชาติสอดคล้องกับชีวิตจริง 

5. การบันทึกพฤติกรรม  การประเมินด้วยวิธีนี้ใช้เมื่อต้องการให้ผู้เขียนบรรยายพฤติกรรมของตนเอง
และเพ่ือที่ได้เข้าร่วมท ากิจกรรมในเวลาใดเวลาหนึ่ง  หรือการบันทึกเมื่อออกท างานภาคสนาม  โดย
ให้ผู้เรียนจดบันทึกรายงานความสามารถ ความคิดเห็น  ความประทับใจของตนเอง  และเพ่ือนหรือ
กลุ่ม  การให้ผู้เรียนบันทึกพฤติกรรมช่วยฝึกทักษะการเขียนให้แก่ผู้เรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย 

        ค.  การวัดและประเมินผลการเรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม 

 การวัดและประเมินผลการเรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมของผู้เรียนต้องกระท าอย่าง
ต่อเนื่องตลอดภาคเรียน  ดังนั้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงของผู้เรียนจึงควรใช้วิธีการวัดและ
ประเมินที่หลากหลาย  เน้นให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบและประเมินตนเอง  หรือโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้มีหลายอย่างดังนี้ 

1. การสังเกตพฤติกรรม  โดยก าหนดพฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออกไว้ล่วงหน้า 
2. การทดสอบ  เช่น  การวัดบุคลิกภาพและการปรับตัวของผู้เรียน 
3. การสัมภาษณ์  ควรเน้นการพูดอย่างไม่เป็นทางการ  เน้นสัมพันธภาพที่ดีของผู้เกี่ยวข้อง   
       ทั้ง  3  ฝ่าย  คือ  ผู้เรียน  ผู้สอนและผู้ปกครอง 

4. การวัดเจตคติ  เป็นการวัดเพ่ือความโน้มเอียงของพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีต่อคุณธรรม  จริยธรรม  
และค่านิยมต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยใช้แบบวัดที่ผู้สอนอาจสร้างขึ้นมาเองหรือใช้แบบวัดมาตรฐานที่
ผู้สร้างไว้แล้วก็ได้ 

5. การส ารวจ  เน้นการมองภาพรวมจากร่องรอยของเหตุการณ์  หรือพัฒนาการที่จะแสดงจุดเด่น  
หรือการเรียนรู้ที่ปรากฏให้เห็น  นิยมใช้แบบส ารวจร่องรอย 

6. แฟ้มสะสมผลงาน  ซึ่งเป็นแหล่งแสดงความหลากหลายทางสติปัญญาของผู้เรียนในภาพรวมทั้งด้าน
ความรู้  ทักษะ  และคุณธรรม  ซึ่งครูผู้สอนสามารถวิ เคราะห์ได้จากผลงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์  
ความคิดเห็น  ความประทับใจ  และการแสดงออกของผู้เรียน 
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จากที่กล่าวมาทั้งหมด  จะเห็นได้ว่า  การวัดและประเมินผลการเรียนมีความหลากหลายทั้งลักษณะและ
วิธีการ  ผู้สอนต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพจริงและสถานการณ์  ประการส าคัญ  ผู้สอนควรใช้การ
ประเมินหลาย ๆ วิธีก่อนที่จะตัดสินใจสรุปและตัดสินเป็นระดับผลการเรียนของผู้เรียน  ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลและ
ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนได้ถูกต้องที่สุด 

3.  การประเมินผลการเรียนรู้สุขศึกษา 

 การประเมินผลการเรียนสุขศึกษา  เป็นกระบวนการตรวจสอบการสอนสุขศึกษาอย่างมีระบบ  คือ  เมื่อ
ครูได้จัดระบบการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนไปแล้วด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม  ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้  เกิดเจตคติและ
การปฏิบัติทางสุขภาพ  เป็นไปตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของผู้เรียน  และการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูให้ดียิ่งข้ึน 
     3.1  ขั้นตอนการประเมิน 

การประเมินผลการเรียนการสอนควรมีการประเมินผลทุกครั้งที่ท าการสอน  ซึ่งครูผู้สอนสามารถจัดท า
การประเมินได้ 3  ขั้นตอน 
 1.  การประเมินก่อนการสอน  เพ่ือเป็นการทดสอบความรู้เดิมของผู้เรียนว่ามีพ้ืนฐานความรู้เรื่องที่
ก าลังจะสอนมากน้อยเพียงใด  และเป็นการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในชั้นว่ามีความแตกต่าง
กันหรือไม่  เพื่อจะจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ถูกต้องและเพ่ือเป็นข้อสังเกตว่าควรเอาใจใส่หรือส่งเสริม
กลุ่มใดเป็นพิเศษบ้าง 
 2.  การประเมินผลระหว่างท าการสอน   คือ  ระหว่างที่ครูก าลังท าการสอนไปได้ระยะหนึ่งหรือ
หลังจากการอภิปรายไปได้ระยะหนึ่งก็มีการตั้งค าถามให้ผู้เรียนตอบ  หรือเขียนอธิบาย  หรือตอบลงในกระดาษ
ทดสอบที่แจกให้นักเรียนตอบค าถาม  เขียนอธิบาย  หรือตอบในแบบทดสอบแล้วครูเฉลย  หรือให้ผู้เรียนที่ตอบ
ถูกอ่านค าตอบของตน  หรือแลกกันตรวจแบบทดสอบไปในเวลาเรียน  เพ่ือครูจะได้ทราบผลการสอนและผู้เรียน
ทราบผลการเรียนของตน  ทั้งครูและนักเรียนจะได้ทราบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนว่าได้มากน้อยเพียงใด
ไปพร้อม ๆ กัน 
 3.  การประเมินผลหลังการสอน  เมื่อท าการสอบจบไปแล้วจึงท าการประเมินผล  ซึ่งแบบออกเป็น  2  
ลักษณะ  คือ 
 3.1  การประเมินผลหลังจากจบการสอนไปใน  1 คาบ  หรือ  1  ภาคเรียน  ครูได้จัดเตรียมเนื้อหาไว้
ส าหรับท าการสอบ  และเตรียมวิธีการทดสอบไว้เรียบร้อย  เมื่อสอนจบครูก็ท าการทดสอบในเรื่องที่ได้จัดการ
เรียนการสอนไปนั้นว่าผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจหรือได้ปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 
 3.2  การประเมินผลเมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว  มีการทดสอบความรู้ทั้งหมดที่ผู้เรียนได้เรียน
มาแล้ว  ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติให้ผ่านตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 
 การวัดและประเมินผลในแต่ละครั้งจะเป็นการวัดผลเพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจเจตคติและการ
ปฏิบัติของผู้เรียน  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือหาแนวทางให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพ  และ
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลพฤติกรรมสุขภาพท่ีถาวรให้กับผู้เรียนได้ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
4.  การประเมินผลการเรียนวิชาพลศึกษา 
 การประเมินผลการเรียนรู้เป็นการประเมินสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับการให้คะแนนต่อไป  การประเมินผู้เรียนจะด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายของวิชาพลศึกษาที่ต้องการให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านความรู้  ทักษะ  เจตคติ  สมรรถภาพทางกาย  สังคม  โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น  การใช้
แบบทดสอบทักษะทางด้านกีฬา  การใช้แบบทดสอบเจตคติ  การใช้แบบสอบถาม  เป็นต้น 
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 4.1  จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการประเมินผลนักเรียน 
 1.  เพื่อการจัดต าแหน่ง  การวัดและประเมินผลใช้ในการจัดต าแหน่งของผู้เรียนในชั้น  หรือในกลุ่มตาม
ความสามารถ  คะแนนที่ได้จากการวัด  เช่น  การวัดส่วนสูง  และการชั่งน้ าหนัก  ใช้ในการแบ่งกลุ่มผู้เรียนเพ่ือ
การจัดโปรแกรมพลศึกษาและการสอน  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
 2.  เพ่ือการวินิจฉัย  การวัดและประเมินผลใช้ในการวินิจฉัยสมรรถภาพทางกาย  จุดมุ่งหมายของการ
วินิจฉัยก็เพ่ือตรวจความอ่อนแอ  และรักษาบ าบัดด้วยกิจกรรมเฉพาะบุคคล  การจัดกลุ่มผู้เรียนอาจท าตามผล
การวินิจฉัย  คือ  การจัดแบ่งกลุ่มตามความแข็งแรง  หรือความอ่อนแอก็ได้  วินิจฉัยจึงเป็นความพยายามอย่าง
ยิ่งยวดในการแยกแยะลักษณะเฉพาะของนักเรียนออกมาโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
 3.  เพ่ือการประเมินผลการเรียนรู้  เป้าหมายของการวัดและประเมินผู้เรียน  คือ  เพ่ือการตัดสินว่า
ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายของการสอนหรือไม่   โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการจัดต าแหน่ง  
การวินิจฉัยและการประเมินผลการเรียนรู้  โดยน ามาประกอบกันเพ่ือที่สรุปผลที่จะน าไปใช้ประโยชน์การสอน
ของครูต่อไป 

4.  เพ่ือการท านาย  ครูอาจใช้ผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลท านายระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนใน
กิจกรรมต่อ ๆ ไปในภายภาคหน้าได้ 

5.  เพ่ือการประเมินผลโปรแกรม  เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลโปรแกรมพลศึกษาที่จัดให้โรงเรียน  
โดยการเปรียบเทียบกับโปรแกรมของโรงเรียนอื่น ๆ  

6.  เพ่ือการสร้างแรงจูงใจ  การวัดและประเมินผลความสามารถใช้ประโยชน์ส าหรับการสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ผู้เรียน  การประสบความส าเร็จในการเรียนหรือสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียนจะน าไปใช้กระตุ้นผู้เรียนที่มี
ความสามารถต่ าให้อยากปรับปรุงตนเองให้มีความสามารถสูง     

 

4.2  ข้อควรค านึงในการประเมินผลผู้เรียน 
 1.  ต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการสอนอย่างชัดเจน  และเลือกจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ ๆ 
 2.  ต้องวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  ต้องก าหนดโปรแกรมการประเมินผลนักเรียนให้มีความน่าเชื่อถือ  และมีความแม่นตรงเพ่ือช่วยให้
นักเรียนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ 

 4.3  การวางแผนประเมินผลผู้เรียน 
 1.  ก าหนดเป้าหมายของการทดสอบ  โดยการให้เหตุผลว่าท าไมต้องมีการวัดผลสิ่งนั้นสิ่งนี้ 
 2.  เลือกข้อสอบย่อยอย่างระมัดระวัง  และให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวัดผล 
 3.  ประกาศ  วัน  เวลา  และสถานที่ที่จะใช้ในการทดสอบ 
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 4.  ท าให้ผู้เรียนเข้าใจ  และเอาใจใส่ต่อเป้าหมายและความส าคัญของโปรแกรมการทดสอบ 
 5.  อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจในแบบทดสอบทุกข้อโดยละเอียด 
 6.  ควรมีการส ารวจอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ประกอบการทดสอบและมีการแก้ไขข้อทดสอบ   ย่อย ๆ ให้
เหมาะสมที่สุด 
 7.  มีการส ารวจสถานที่ท่ีจะใช้ในการทดสอบและมีการเตรียมไว้ล่วงหน้า 

8.  ค านึงถึงองค์ประกอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริหารข้อสอบ     

4.4  กระบวนการประเมินผู้เรียน 
 1.  การบริหารห้องเรียนในการทดสอบ  เพ่ือป้องกันการเสียเวลาโดยไม่จ าเป็น  การจัดชั้นเพ่ือการ
บริหารข้อทดสอบควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

1) การทดสอบผู้เรียนจ านวนมาก  ข้อสอบบางอย่างใช้ได้กับผู้เรียนจ านวนมาก ๆ พร้อม ๆ กัน  เช่น  
ลุกนั่ง  ดันพื้น  โดยแบ่งเป็น  2  กลุ่ม  กลุ่มแรกท าการทดสอบส่วนอีกกลุ่มนับ 

2) การทดสอบผู้เรียนเป็นกลุ่ม  การแบ่งกลุ่มเพ่ือท าการทดสอบเป็นวิธีการบริหารการทดสอบที่
นิยมกันมาก  ผู้เรียนจะเข้าท าการทดสอบตามสถานีต่าง ๆ ทีละกลุ่ม  ผลการทดสอบจะบันทึกเป็นกลุ่ม ๆ       
(มีระเบียบกลุ่ม) 

3) การทดสอบเป็นรายบุคคล  ครูบางคนชอบทดสอบผู้เรียนเป็นรายบุคคลและท าการบันทึกผล  
หรือท าระเบียบเป็นรายบุคคล  ผู้เรียนจะเข้าท าการทดสอบตามสถานี  ต่าง ๆ ทีละคน  จนครบทุกสถานี  หลัก
จากนั้นผู้เรียนจะไปร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ครูจัดไว้ต่อไป  การทดสอบเป็นรายบุคคลท าให้ครูเอาใจใส่ในการ
ทดสอบ  และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น  การจัดกิจกรรมหลักจากการเสร็จสิ้นการทดสอบจะช่วย
ลดปัญหาในการปกครองชั้น  และลดอุบัติเหตุลงได้ 

2.  การควบคุมการทดสอบ  ครูต้องบริหารการทดสอบอย่างราบรื่นและแม่นย าโดย 

1) อธิบายถึงความส าคัญของการทดสอบ 
2) สาธิตปฏิบัติการทดสอบให้ถูกต้อง 
3) เตือนให้ผู้เรียนระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย 
4) ใช้สิ่งจูงใจให้ผู้เรียนท าการทดสอบให้ดีที่สุด  โดยประกาศคะแนนผ่านเฉลี่ยของการทดสอบไว้

ใกล้ ๆ กับบริเวณท่ีสอบ 

3.  การท างานหลังการทดสอบ  มีดังนี้ 

 1)  การเก็บรวบรวมระเบียนการบันทึกให้เป็นระเบียบ  ผลการวัดปละประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนสามารถบันทึกไว้ด้วยรูปแบบ  หรือระเบียนดังนี้ 

    1.1  ระเบียนบุคคล  ครูควรมีวิธีเก็บระเบียนสะสมของผู้เรียนแต่ละคนอย่างง่าย  ๆ ระเบียบบุคคล
มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ช่วยแนะแนวให้แก่ผู้เรียนและใช้เป็นข้อมูลประกอบท าความเข้าใจกับผู้ปกครอง
นักเรียน  รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนด้วย 

   1.2  ระเบียนกลุ่ม  ระเบียนกลุ่มใช้ประโยชน์ได้มาก  และกว้างขวาง  ครูบางคนจึงชอบใช้ระเบียน
กลุ่มมากกว่าระเบียนบุคคล  ระเบียนกลุ่มควรจะออกแบบให้มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้  เช่น    ชื่อผู้เรียนในกลุ่ม  
เวลามาเรียน  ผลการทดสอบ  ผลการฝึกปฏิบัติภายในกลุ่ม  การเล่นเป็นทีม  ฯลฯ 

   1.3  ระเบียนถาวร  ครูและผู้บริหารควรจัดท าระเบียนถาวรที่มีรายละเอียดมากกว่าระเบียนสอง
ชนิดแรก  เช่น  มีคะแนนเรียนแต่ละปี  คะแนนที่ได้จากการแข่งขันกีฬาภายในแต่ละปี  ข้อคิดเห็นของครูและ
รายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งแสดงถึงสิ่งที่เก่ียวข้องกับตัวผู้เรียนตลอดปี 
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   1.4  ระเบียนยกเว้นการเรียนภาคปฏิบัติแบบถาวร  ไม่ควรแบ่งกลุ่มผู้เรียนที่พิการ หรือมีความ
ผิดปกติหรือมีลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ  ออกจากกลุ่มผู้เรียน  แต่ควรจะแบ่งกลุ่มตามความสามารถ     แล้วค่อยปรับ
กิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนพิเศษเหล่านั้น  เหตุผลเพราะแยกผู้เรียนพิเศษออกไปเรียนต่างหากจากกลุ่ม
ผู้เรียนปกติโดยสิ้นเชิง  อาจก่อให้เกิดปัญหาความกดดันแก่ผู้เรียนพิเศษมากขึ้น  ตามปกติกิจกรรมพลศึกษา
ส าหรับผู้เรียนพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่มีความบกพร่องต่าง ๆ ควรจัดขึ้นตามค าแนะน าของแพทย์ 
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อภิธานศัพท์ 
กลไกของร่างกายที่ใช้ในการเคลื่อนไหว  (Body  Mechanism) 
 กระบวนการตามธรรมชาติในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายตามลักษณะโครงสร้าง  หน้าที่  
และการท างานร่วมกันของข้อต่อ  กล้ามเนื้อ  กระดูกและระบบประสาทที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบข่าย   เงื่อนไข   
หลักการ  และปัจจัยด้านชีวกลศาสตร์ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหว  เช่น   ความมั่นคง  (Stability)  ระบบคาน  
(Leverage)  การเคลื่อน  (Motion)  และแรง  (Force) 
 
การเคลื่อนไหวเฉพาะอย่าง  (Specialized  Movement) 
 การผสมผสานกันระหว่างทักษะย่อยของทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานต่าง ๆ  การออกก าลังกาย  การเล่น
เกม  และการเล่นกีฬาต่าง ๆ   ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับกิจกรรมทางกาย  เช่น  การขว้างลูกซอฟท์บอล    ต้อง
อาศัยการผสมผสานของทักษะการสไลด์  (การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่) การขว้าง  (การเคลื่อนไหวแบบ
ประกอบอุปกรณ์)  การบิดตัว  (การเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อนที่)  ทักษะที่ท าบางอย่างยิ่งมีความซับซ้อนและต้อง
ใช้การผสมผสานของทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานหลาย ๆ   ทักษะรวมกัน 
 
การเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน  (Daily  Movement) 
 รูปแบบหรือทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถต่าง ๆ  ที่บุคคลทั่วไปใช้ในการ  ด าเนินชีวิต  ไม่ว่า
เพ่ือการประกอบกิจวัตรประจ าวัน  การท างาน  การเดินทางหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  เช่น การยืน  ก้ม  นั่ง  เดิน  วิ่ง  
โหนรถเมล์  ยกของหนัก  ปีนป่าย  กระโดดลงจากท่ีสูง  ฯลฯ   
 
การเคลื่อนไหวพื้นฐาน  (Fundamental  Movements) 
 ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายที่จ าเป็นส าหรับชีวิตและการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นทักษะที่มีการพัฒนาในช่วงวัยเด็ก  และจะเป็นพื้นฐานส าหรับการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ  เมื่อเจริญวัยสูงขึ้น   ตลอดจนเป็นพื้นฐานของการ มีความสามารถในการเคลื่อนไหว  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการเล่นกีฬา  การออกก าลังกาย  และการประกอบกิจกรรมนันทนาการ  การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  
สามารถแบ่งออกได้เป็น  3   ประเภท  คือ 
 1.  การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่  (Locomotor Movement)  หมายถึง  ทักษะการเคลื่อนไหว ที่ใช้ใน
การเคลื่อนร่างกายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  ได้แก่  การเดิน  การวิ่ง  การกระโดด   สลับเท้า  การกระโจน  
การสไลด์  และการวิ่งควบม้า  ฯลฯ  หรือการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง   เช่น  การกระโดด   ทักษะการเคลื่อนไหว
เหล่านี้เป็นพื้นฐานของการท างานประสานสัมพันธ์ทางกลไกแบบไม่ซับซ้อน  และเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่   
 2.  การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่  (Nonlocomotor Movement)  หมายถึง  ทักษะการเคลื่อนไหวที่
ปฏิบัติโดยร่างกายไม่มีการเคลื่อนที่ของร่างกาย  ตัวอย่างเช่น  การก้ม  การเหยียด การผลักและดัน  การบิดตัว   
การโยกตัว  การไกวตัว   และการทรงตัว  เป็นต้น 
 3.  การเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์  (Manipulative Movement)  เป็นทักษะการเคลื่อนไหวที่มี
การบังคับหรือควบคุมวัตถุ  ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการใช้มือและเท้า แต่ส่วนอ่ืน  ของร่างกายก็สามารถ
ใช้ได้   เช่น  การขว้าง  การตี  การเตะ  การรับ  เป็นต้น 
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การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  (Emotion  and  Stress  Management) 
 วิธีควบคุมอารมณ์ความเครียดและความคับข้องใจ  ที่ไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืน  แล้วลงมือ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม  เช่น  ท าสมาธิ  เล่นกีฬา    การร่วมกิจกรรม  นันทนาการ  การคลายกล้ามเนื้อ  
(muscle  relaxation) 
 
การช่วยฟ้ืนคืนชีพ  (Cardiopulmonary  Resuscitation = CPR) 
 การช่วยชีวิตเบื้องต้นก่อนส่งต่อให้แพทย์ในกรณีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น  โดยการนวดหัวใจและผายปอดไป
พร้อม ๆ  กัน 
 
การดูแลเบื้องต้น  (First  Care) 
 การให้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยในระยะพักฟ้ืนและ / หรือการปฐมพยาบาล 
 
การพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable  Development) 
 การพัฒนาที่เป็นองค์รวมของความเป็นมนุษย์ตามแนวทางของพระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตโต)  เป็นการ
พัฒนาที่เป็นบูรณาการ  คือ  ท าให้เกิดเป็นองค์รวมหมายความว่า  องค์ประกอบทั้งหลาย  ที่เกี่ยวข้อง  จะต้อง
ประสานกันครบทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และจิตวิญญาณ  และมีดุลยภาพ  สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ของธรรมชาติ 
 
การละเล่นพื้นเมือง  (Folk  Plays) 
 กิจกรรมเล่นดั้งเดิมของคนในชุมชนแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิต เพ่ือ
เป็นการผ่อนคลายอารมณ์   ความเครียด   และสร้างเสริมให้มีก าลังกายแข็งแรง สติปัญญาดี  จิตใจเบิกบาน
สนุกสนาน   อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม  เช่น  กิจกรรมการเล่นของ
ชุมชนท้องถิ่น  วิ่งเปี้ยว  ชักเย่อ  ขี่ม้าส่งเมือง  ตีจับ  มอญซ่อนผ้า  รีๆข้าวสาร  วิ่งกระสอบ  สะบ้า   กระบี่
กระบอง  มวยไทย  ตะกร้อวง  ตะกร้อลอดบ่วง 
 
กิจกรรมเข้าจังหวะ  (Rhythmic  Activities) 
 การแสดงออกของร่างกาย  โดยการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายให้เข้ากับอัตราความ ช้า – เร็ว
ของตัวโน้ต 
 
กิจกรรมนันทนาการ   (Recreation  Activities) 
 กิจกรรมที่บุคคลได้เลือกท าหรือเข้าร่วมด้วยความสมัครใจในเวลาว่าง  และผลที่ได้รับเป็นความพึงพอใจ  
ไม่เป็นภัยต่อสังคม 
 
กิจกรรมรับน้ าหนักตนเอง  (Weight  Bearing Activities)   
 กิจกรรมการออกก าลังกายที่มีการเคลื่อนไหวบนพ้ืน  เช่น   การเดิน   การวิ่ง   การกระโดดเชือก   
ยิมนาสติก   การเต้นร าหรือการเต้นแอโรบิก    โดยกล้ามเนื้อส่วนที่รับน้ าหนักต้องออกแรงกระท ากับน้ าหนัก
ของตนเองในขณะปฏิบัติกิจกรรม 
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กีฬาไทย  (Thai  Sports) 
 กีฬาที่มีพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและสังคมไทย  เช่น  กระบี่กระบอง   
มวยไทย  ตะกร้อ 

กีฬาสากล  (International  Sports) 
 กีฬาที่เป็นที่ยอมรับจากมวลสมาชิกขององค์กรกีฬาระดับนานาชาติให้เป็นชนิดกีฬาที่บรรจุอยู่ในเกม
การแข่งขัน  เช่น  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล    เทนนิส  แบดมินตัน 
 
เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย  (Physical  Fitness  Reference) 
 ค่ามาตรฐานที่ได้ก าหนดขึ้น  (จากการศึกษาวิจัยและกระบวนการสถิติ)  เพ่ือเป็นดัชนีส าหรับประเมิน
เปรียบเทียบว่าบุคคลที่ได้รับคะแนน   หรือค่าตัวเลข  (เวลา จ านวน  ครั้ง  น้ าหนัก  ฯลฯ)   จากการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายแต่ละรายการทดสอบนั้น   มีสมรรถภาพทางกายตามองค์ประกอบดังกล่าวอยู่ในระดับ
คุณภาพใด  โดยทั่วไปแล้วนิยมจัดท าเกณฑ์ใน  2  ลักษณะ  คือ   
 1.  เกณฑ์ปกติ  (Norm  Reference)  เป็นเกณฑ์ที่จัดท าจากการศึกษากลุ่มประชากร ที่จ าแนกตาม
กลุ่มเพศและวัย  เป็นหลัก  ส่วนใหญ่แล้วจะจัดท าในลักษณะของเปอร์เซ็นไทล์ 
 2.  เกณฑ์มาตรฐาน  (Criterion  Reference)  เป็นระดับคะแนนหรือค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า  
ส าหรับแต่ละราย  การทดสอบเพ่ือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่าบุคคลที่รับการทดสอบ  มีสมรรถภาพหรือ
ความสามารถผ่านตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ มิได้เป็นการเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน ๆ 
 
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว  (Movement  Concepts) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาด   จังหวะ  เวลา  พื้นที่  และทิศทางในการเคลื่อนไหวร่างกาย 
 ความเข้าใจถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง   และความพอเหมาะพอดีระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ ในการ
เคลื่อนไหวร่างกายหรือวัตถุ   ด้วยห้วงเวลา  จังหวะและทิศทางท่ีเหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ที่มีอยู่  และ
สามารถแปลความเข้าใจดังกล่าวทั้งหมดไปสู่การปฏิบัติการเคลื่อนไหวใน     การเล่นหรือแข่งขันกีฬา 
 
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health  Risk) 
 การประพฤติปฏิบัติที่อาจน าไปสู่การเกิดอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของตนเองและผู้อ่ืน  เช่น  การขับ
รถเร็ว  การกินอาหารสุก ๆ  ดิบ ๆ  ความส าส่อนทางเพศ  การมีน้ าหนักตัวเกิน  การขาด  การออกก าลังกาย   
การสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  การใช้ยาและสารเสพติด 
 
ค่านิยมทางสังคม (Health  Value) 
 คุณสมบัติของสิ่งใดก็ตาม  ซึ่งท าให้สิ่งนั้นเป็นประโยชน์น่าสนใจ   สิ่งที่บุคคลยึดถือในการตัดสินใจและ
ก าหนดการกระท าของตนเองเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ 
 
คุณภาพชีวิต  (Quality  of  Life) 
 ความรับรู้หรือเข้าใจของปัจเจกบุคคลที่มีต่อสถานภาพชีวิตของตนเองภายใต้บริบทของระบบวัฒนธรรม
และค่านิยมที่เขาใช้ชีวิตอยู่   และมีความเชื่อมโยงกับจุดมุ่งหมาย  ความคาดหวัง   มาตรฐาน  รวมทั้งความ
กังวลสนใจที่ เขามีต่อสิ่งต่าง ๆ  คุณภาพชีวิตเป็นมโนคติที่มีขอบเขตกว้างขวาง  ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ             
ที่สลับซับซ้อน  ได้แก่  สุขภาพทางกาย  สภาวะทางจิต  ระดับความเป็นตัวของตัวเอง   ความสัมพันธ์ต่าง ๆ  
ทางสังคม  ความเชื่อส่วนบุคคล  และสัมพันธภาพที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 
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จิตวิญญาณในการแข่งขัน  (Competitive  Spiritual) 
 ความมุ่งมั่น  การทุ่มเทก าลังกาย  ก าลังใจ  ความรู้  ความสามารถในการแข่งขัน  และร่วมมืออย่างสันติ
เต็มความสามารถ  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลที่ตนเองต้องการ 
 
ทักษะชีวิต (Life  Skills) 
 เป็นคุณลักษณะหรือความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา  (Psychosocial  Competence)  และเป็น
ความสามารถทางสติปัญญ า   ที่ ทุ กคนจ าเป็ นต้องใช้ ในการเผชิญ สถานการณ์ ต่ าง ๆ   ที่ เกิ ดขึ้ น                    
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาขึ้นได้ด้วยการฝึกและกระท าซ้ า ๆ  ให้เกิดความ
คล่องแคล่ว  เคยชิน   จนเป็นลักษณะนิสัย  ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ  ดังนี้  คือ  การรู้จักตนเอง  เข้าใจตนเอง
และเห็นคุณค่าของตนเอง  การรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์   การรู้จักคิดตัดสินใจและ
แก้ปัญหา   การรู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลความรู้   การสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น  การจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด  การปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง     การตั้งเป้าหมาย  การวางแผนและ
ด าเนินการตามแผน  ความเห็นใจผู้อ่ืน   ความรับผิดชอบต่อสังคมและซาบซึ้งในสิ่งที่ดีงามรอบตัว 
 
ธงโภชนาการ (Nutrition Flag) 
 เป็นเครื่องมือที่ช่วยอธิบายและท าความเข้าใจโภชนบัญญัติ 9 ประการ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ โดย
ก าหนดเป็นภาพ “ธงปลายแหลม” แสดงกลุ่มอาหารและสัดส่วนการกินอาหารในแต่ละกลุ่ม มากน้อยตามพ้ืนที่  
สังเกตได้ชัดเจนว่า ฐานใหญ่ด้านบนเน้นให้กินมากและปลายธงข้างล่างบอกให้กินน้อย ๆ   เท่าที่จ าเป็นโดยมี
ฐานมาจากข้อปฏิบัติการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่ดีของคนไทย หรือโภชนบัญญัติ 9 ประการ  คือ 

1. กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ าหนักตัว 
2. กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ 
3. กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจ า 
4. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถ่ัวเมล็ดแห้งเป็นประจ า 
5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย 
6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร 
7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด 
8. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน 
9. งดหรือลดเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 

 
น้ าใจนักกีฬา  (Spirit) 
 เป็นคุณธรรมประจ าใจของการเล่นร่วมกัน   อยู่ร่วมกันและมีชีวิตอยู่ ร่วมกันในสังคม ได้อย่างปกติสุข
และมีประสิทธิภาพ  พฤติกรรมที่แสดงถึงความมีน้ าใจนักกีฬา เช่น  การมีวินัย    เคารพกฎกติกา    รู้แพ้  รู้ชนะ  
รู้อภัย   
 
บริการสุขภาพ  (Health  Service) 
 บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งของรัฐและเอกชน 
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ประชาสังคม  (Civil  Society) 
 เครือข่าย  กลุ่ม  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  สถาบัน  องค์กร  หรือชุมชนที่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทาง
สังคม   เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 
 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health  Products) 
 ยา  เครื่องส าอาง  อาหารส าเร็จรูป  เครื่องปรุงรสอาหาร  อาหารเสริม  วิตามิน 

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  (Sex  Abuse) 
 การประพฤติปฏิบัติใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติทางเพศตนเอง  เช่น  มีจิตใจรักชอบในเพศเดียวกัน  
การแต่งตัวหรือแสดงกิริยาเป็นเพศตรงข้าม 
 

พฤติกรรมสุขภาพ (Health  Behaviour) 
 การปฏิบัติหรือกิจกรรมใด ๆ  ในด้านการป้องกัน  การสร้างเสริม  การรักษาและการฟ้ืนฟูสุขภาพ  
อันมีผลต่อสภาวะทางสุขภาพของบุคคล 
 

พฤติกรรมเสี่ยง  (Risk  Behaviour) 
 รูปแบบจ าเพาะของพฤติกรรม  ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่า  มีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมโอกาส ที่จะป่วย
จากโรคบางชนิดหรือการเสื่อมสุขภาพมากขึ้น 
 

พลังปัญญา  (Empowerment) 
 กระบวนการสร้างเสริมศักยภาพแก่บุคคลและชุมชนให้เป็นผู้สนใจใฝ่รู้  และมีอ านาจ  ในการคิด  การ
ตัดสินใจ  การแก้ปัญหาด้วยชุมชนเองได้เป็นส่วนใหญ่  นอกจากนั้นบุคคลและชุมชน  ยังสามารถควบคุม
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพ 
 

ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) 
 การขาดสารอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก  ท าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
 

ภาวะผู้น า  (Leadership) 
 การมีคุณลักษณะในการเป็นหัวหน้า  สามารถชักชวนและชี้น าสมาชิกในกลุ่มร่วมมือร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

ภูมิปัญญาไทย  (Thai  Wisdom) 
 สติปัญญา  องค์ความรู้และค่านิยมที่น ามาใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม   เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์  ความรู้แขนงต่าง ๆ  ของบรรพชนไทยนับแต่อดีต   สอดคล้องกับ
วิถีชีวิต   ภูมิปัญญาไทย  จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม 
 ลักษณะของภูมิปัญญาไทย  มีองค์ประกอบต่อไปนี้ 
 1.  คติ   ความเชื่อ  ความคิด  หลักการที่เป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้ที่เกิดจากสั่งสมถ่ายทอดกันมา 
 2.  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี 
 3.  การประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสมัย 
 4.  แนวคิด  หลักปฏิบัติ  และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น ามาใช้ในชุมชน  ซึ่งเป็นอิทธิพลของความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ตัวอย่างภูมิปัญญาไทยที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ เช่นการแพทย์แผนไทย สมุนไพร อาหารไทย ยาไทย  ฯลฯ 
 

แรงขับทางเพศ  (Sex  Drive) 
 แรงขับท่ีเกิดจากสัญชาตญาณทางเพศ 
 

ล่วงละเมิดทางเพศ  (Sexual  Abuse) 
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 การใช้ค าพูด  การจับ  จูบ  ลูบ  คล า และ / หรือร่วมเพศ  โดยไม่ได้รับการยินยอมจากฝ่ายตรงข้าม 
โดยเฉพาะกับผู้เยาว์ 
 

สติ  (Conscious) 
 ความรู้สึกตัวอยู่เสมอในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ   การให้หลักการและเหตุผลในการป้องกัน  ยับยั้งชั่งใจ  และ
ควบคุมตนเองเพ่ือไม่ให้คิดผิดทาง ไม่หลงลืม  ไม่เครียด ไม่ผิดพลาดก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม 
 

สมรรถภาพกลไก (Motor  Fitness) หรือสมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัติ  (Skill -  Related  Physical  Fitness) 
 ความสามารถของร่างกายที่ช่วยให้บุคคลสามารถประกอบกิจกรรมทางกาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่น
กีฬาได้ดี  มีองค์ประกอบ  6  ด้าน  ดังนี้ 
 1.  ความคล่อง  (Agility)  หมายถึง  ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ ว
และสามารถควบคุมได้ 
 2.  การทรงตัว  (Balance)  หมายถึง  ความสามารถในการรักษาดุลของร่างกายเอาไว้ได้ทั้งในขณะอยู่
กับท่ีและเคลื่อนที ่
 3.  การประสานสัมพันธ์  (Co – ordination)  หมายถึง  ความสามารถในการเคลื่อนไหวได้อย่าง
ราบรื่น  กลมกลืน  และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นการท างานประสานสอดคล้องกันระหว่างตา-มือ-เท้า 
 4.  พลังกล้ามเนื้อ  (Power)  หมายถึง  ความสามารถของกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลาย ๆ   
ส่วนของร่างกายในการหดตัวเพ่ือท างานด้วยความเร็วสูง   แรงหรืองานที่ได้เป็นผลรวมของความแข็งแรงและ
ความเร็วที่ใช้ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ  เช่น  การยืนอยู่กับที่  กระโดด  การทุ่มน้ าหนัก เป็นต้น 
 5.  เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction time) หมายถึง ระยะเวลาที่ร่างกายใช้ในการตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าต่าง ๆ  เช่น  แสง  เสียง  สัมผัส 
 6.  ความเร็ว  (Speed)  หมายถึง    ความสามารถในการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกหนึ่งได้อย่าง
รวดเร็ว 
สมรรถภาพทางกาย (Physical  Fitness) 
 ความสามารถของระบบต่าง ๆ  ของร่างกาย  ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดีนั้นจะสามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ าวันได้อย่างกระฉับกระเฉง   โดยไม่
เหนื่อยล้าจนเกินไปและยังมีพลังงานส ารองมากพอ  ส าหรับกิจกรรมนันทนาการหรือกรณีฉุกเฉิน  ในปัจจุบันนัก
วิชาชีพด้านสุขศึกษาและพลศึกษาได้เห็นพ้องต้องกันว่า  สมรรถภาพทางกายสามารถจัดกลุ่มได้เป็นสมรรถภาพ
ทางกายเพ่ือสุขภาพ (Health – Related  Physical Fitness)   และหรือสมรรถภาพกลไก  (Motor  Fitness)   
สมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัติ  (Skill – Related  Physical  Fitness) 
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  (Health – Related  Physical  Fitness) 
 ความสามารถของระบบต่าง ๆ  ในร่างกายประกอบด้วย  ความสามารถเชิงสรีรวิทยาด้านต่าง ๆ  ที่ช่วย
ป้องกันบุคคลจากโรคที่มีสาเหตุจากภาวะการขาดการออกก าลังกาย  นับเป็นปัจจุบันหรือตัวบ่งชี้ส าคัญของการมี
สุขภาพดี  ความสามารถหรือสมรรถนะเหล่านี้  สามารถปรับปรุงพัฒนาและคงสภาพได้  โดยการออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ  สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพมีองค์ประกอบดังนี้ 
 1.  องค์ประกอบของร่างกาย  (Body Composition)  ตามปกติแล้วในร่างกายมนุษย์ประกอบด้วย  
กล้ามเนื้อ   กระดูก  ไขมัน  และส่วนอ่ืน ๆ   แต่ในส่วนของสมรรถภาพทางกายนั้น  หมายถึง  สัดส่วนปริมาณ
ไขมันในร่างกายกับมวลร่างกายที่ปราศจากไขมัน  โดยการวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมัน (%  fat)  ด้วยเครื่อง 
 2.  ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต  (Cardiorespiratory  Endurance)  หมายถึง  สมรรถนะ
เชิงปฏิบัติของระบบไหลเวียนโลหิต  (หัวใจ  หลอดเลือด)  และระบบหายใจในการล าเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์
กล้ามเนื้อ  ท าให้ร่างกายสามารถยืนหยัดที่จะท างานหรือออกก าลังกายที่ใช้ กล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นระยะเวลา
ยาวนานได ้
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 3.  ความอ่อนตัวหรือความยืดหยุ่น  (Flexibility)  หมายถึง  พิสัยของการเคลื่อนไหวสูงสุดเท่าที่จะท า
ได้ของข้อต่อหรือกลุ่มข้อต่อ 
 4.  ความทนทานหรือความอดทนของกล้ามเนื้อ  (Muscular Endurance)  หมายถึง  ความสามารถ
ของกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุ่มกล้ามเนื้อ  ในการหดตัวซ้ า ๆ เพื่อต้านแรงหรือความสามารถในการคงสภาพ
การหดตัวครั้งเดียวได้เป็นระยะเวลายาวนาน 
 5.  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  (Muscular  Strength)  หมายถึง  ปริมาณสูงสุดของแรงที่กล้ามเนื้อ
มัดใดมัดหนึ่งหรือกลุ่มกล้ามเนื้อสามารถออกแรงต้านทานได้   ในช่วงการหดตัว  1  ครั้ง 
 

สุขบัญญัติแห่งชาติ  (National  Health  Disciplines) 
 ข้อก าหนดที่เด็กและเยาวชน  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  พึงปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ จนเป็นสุขนิสัย  
เพ่ือให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย  จิตใจ  และสังคม  ซึ่งก าหนดไว้  10  ประการ ดังนี้ 

1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 
2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 
3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย 
4. กินอาหารสุก สะอาด  ปราศจากสารอันตราย  และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาด 
5. งดบุหรี่  สุรา  สารเสพติด  การพนัน  และการส าส่อนทางเพศ 
6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 
7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท 
8. ออกก าลังกายสม่ าเสมอและตรวจสุขภาพประจ าปี 
9. ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 
10. มีส านึกต่อส่วนรวม  ร่วมสร้างสรรค์สังคม 

 

สุขภาพ  (Health) 
 สุขภาวะ  (Well – Being หรือ  Wellness)  ที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุลทั้งมิติ
ทางจิตวิญญาณ  (มโนธรรม)  ทางสังคม  ทางกาย  และทางจิต  ซึ่งมิได้หมายถึงเฉพาะความไม่พิการและความ
ไม่มีโรคเท่านั้น 
 

สุนทรียภาพของการเคลื่อนไหว  (Movement  Aesthetic) 
 ศิลปะและความงดงามของท่วงท่าในการเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถต่าง ๆ  ซึ่งเป็นผลมาจาก
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวและการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ  สามารถแสดง
ออกมาเป็นความกลมกลืนและต่อเนื่อง 

แอโรบิก  (Aerobic) 
 กระบวนการสร้างพลังงานแบบต้องใช้อากาศ  ซึ่งในที่นี้  หมายถึง  ออกซิเจน  (Aerobic -energe  
delivery)   ในการสร้างพลังงานของกล้ามเนื้อ  เพ่ือท างานหรือเคลื่อนไหว นั้น กล้ามเนื้อจะมีวิธีการ 3 แบบ    
ที่จะได้พลังงานมา 
 แบบที่ 1  เป็นการใช้พลังงานที่มีส ารองอยู่ในกล้ามเนื้อซึ่งจะใช้ได้ในเวลาไม่เกิน   3  วินาที 
 แบบที่ 2  การสังเคราะห์พลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจน  (Anaerobic  energy  delivery) ซึ่งใช้ได้ไม่เกิน  
10  วินาที 
 แบบที่ 3  การสังเคราะห์สารพลังงาน  โดยใช้ออกซิเจน  ซึ่งจะใช้พลังงานได้ระยะเวลานาน 
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