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ค ำน ำ 
 

หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ได้จัดท าขึ้นตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และเป็นไปตามมาตรา 
27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2545  ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักการ จุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้เยาวชนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 2565            
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ฉบับนี้
ประกอบด้วย  ความน า  คุณภาพผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียน สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายปี 
ค าอธิบายรายวิชา การจัดหน่วยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
สื่อการเรียน แหล่งเรียนรู้  ซึ่งทางโรงเรียนได้ก าหนดไว้ในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในหลักสูตร
โรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและ
บรรลุผลตามที่ต้องการ 

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช 2565 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีก็ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  
คณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมด าเนินการ ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณท่านมา  
ณ  โอกาสนี้ 

 
 

คณะผู้จัดท า 
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ประกำศโรงเรียนวัดมหำกำร 
เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดมหำกำร  พุทธศักรำช 2565 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  
................................................................................ 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551              
และกรอบหลักสูตรท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 1  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 
27 ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตร ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้จัดท าหลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช  
2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ขึ้นซึ่งประกอบด้วย  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551    
 ทั้งนี้  หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้รับความเห็นชอบให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551                 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

  
                     .......................... .......                    ………..……………………… 
                    (นายชะเอม  แก้วมณี)                  (นางสาวสุภาพร  บุญทว)ี 
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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สำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 
วิสัยทัศน์ 
   สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ งทางกาย   ทางจิต  ทางสังคม  
และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องส าคัญ  เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต 
ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพ่ือจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  มีเจตคติ   คุณธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม   รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย  อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมี
คุณภาพ 
 
หลักกำร  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น

เป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ทักษะ เจตคติและคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค
และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้เวลาและการจัดการเรียนรู้ 
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
 
จุดมุ่งหมำย   

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มี 

จิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 



๒ 
 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  

โรงเรียนวัดมหาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและ
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน   
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้        
การสื่อสาร  การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา(สุขศึกษาพลศึกษา) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้   
  1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
      2) ซื่อสัตย์ สุจริต 
      3) มีวินัย 
      4) ใฝ่เรียนรู้ 
      5) อยู่อย่างพอเพียง 
     6) มุ่งมั่นในการท างาน 
    7) รักความเป็นไทย 

8) มีจิตสาธารณะ 



๓ 
 
ค่ำนิยมหลกั 12 ประกำร 
 โรงเรียนวัดมหาการ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ หรือ คสช. เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวไกลและมั่นคง  ดังนี้ 

1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบตัิตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

ท ำไมต้องเรียนสุขศึกษำและพลศึกษำ 
สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย  ทางจิต  ทางสังคม  

และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ  สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องส าคัญ  เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต 
ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพ่ือจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  มีเจตคติ  คุณธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม   รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย  อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมี
คุณภาพ 
 
เรียนรู้อะไรในสุขศึกษำและพลศึกษำ 

สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพื่อการด ารงสุขภาพ การสร้างเสริม
สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน 

สุขศึกษำ   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม  และ  การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน  

พลศึกษำ   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกมและกีฬา  
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม   สติปัญญา  รวมทั้ง
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและกีฬา  
 สาระที่เป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบด้วย 



๔ 
 

 กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์    ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการท างาน
ของระบบต่างๆของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 

 ชีวิตและครอบครัว  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของตนเองและครอบครัว  การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ  การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน สุข
ปฏิบัติทางเพศ  และทักษะในการด าเนินชีวิต 

 กำรเคลื่อนไหว กำรออกก ำลังกำย กำรเล่นเกม กีฬำไทย และกีฬำสำกล ผู้เรียนได้เรียนรู้
เรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ   การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภท
ทีมอย่างหลากหลายทั้งไทยและสากล   การปฏิบัติตามกฎ  กติกา ระเบียบ และข้อตกลงในการเข้าร่วม
กิจกรรมทางกาย   และกีฬา    และความมีน้ าใจนักกีฬา 

 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ สมรรถภำพ และกำรป้องกันโรค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักและ
วิธีการเลือกบริโภคอาหาร   ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ   การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  และการ
ป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

 ควำมปลอดภัยในชีวิต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ            
ทั้งความเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด  รวมถึงแนวทางใน
การสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิต 
 
สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
สำระท่ี  1  กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 
สำระท่ี  2  ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1   เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
 
สำระท่ี  3  กำรเคลื่อนไหว กำรออกก ำลังกำย กำรเล่นเกม  กีฬำไทย  และกีฬำสำกล 
มาตรฐาน  พ 3.1   เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
มาตรฐาน  พ 3.2   รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   
 มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน   และชื่นชม 
 ในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 
สำระท่ี  4      กำรสร้ำงเสรมิสุขภำพ  สมรรถภำพและกำรป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค

และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 

สำระท่ี  5      ควำมปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา      
 สารเสพติด และความรุนแรง 



๕ 
 
คุณภำพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๓ 
 มีความรู้  และเข้าใจในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลต่อ  การ

เจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 
 มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน  การพักผ่อนนอนหลับ  การรักษาความสะอาดอวัยวะทุกส่วนของ

ร่างกาย  การเล่นและการออกก าลังกาย 
 ป้องกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจน าไปสู่การใช้สารเสพติด  การล่วงละเมิดทางเพศและรู้จักปฏิเสธ

ในเรื่องที่ไม่เหมาะสม 
 ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ตามพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ  มีทักษะ  การเคลื่อนไหวขั้น

พ้ืนฐานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ  และเกม  
ได้อย่างสนุกสนาน  และปลอดภัย 
 มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร  ของเล่น  ของใช้  ที่มีผลดีต่อสุขภาพ  หลีกเลี่ยงและป้องกัน

ตนเองจากอุบัติเหตุได ้
 ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อมีปัญหาทางอารมณ์  และปัญหาสุขภาพ 
 ปฏิบัติตนตามกฎ  ระเบียบข้อตกลง  ค าแนะน า  และขั้นตอนต่างๆ  และให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน

ด้วยความเต็มใจจนงานประสบความส าเร็จ 
 ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อ่ืนในการเล่นเป็นกลุ่ม 

 
จบชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๖ 
 เข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการท างานของระบบต่าง ๆ  ของร่างกาย  และรู้จักดูแลอวัยวะที่

ส าคัญของระบบนั้น ๆ 
 เข้าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  แรงขับทางเพศของชาย

หญิง  เมื่อย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นและวัยรุ่น  สามารถปรับตัวและจัดการได้อย่างเหมาะสม 
 เข้าใจและเห็นคุณค่าของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุ่น  และเป็นสุข 
 ภูมิใจและเห็นคุณค่าในเพศของตน  ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศได้ถูกต้องเหมาะสม 
 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ  ความรุนแรง  

สารเสพติดและการล่วงละเมิดทางเพศ 
 มีทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานและการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน 
 รู้หลักการเคลื่อนไหวและสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  เกม  การละเล่นพื้นเมือง  กีฬาไทย  

กีฬาสากลได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน  มีน้ าใจนักกีฬา  โดยปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิ  และหน้าที่
ของตนเอง  จนงานส าเร็จลุล่วง 

 วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพได้ตาม
ความเหมาะสมและความต้องการเป็นประจ า 

 จัดการกับอารมณ์  ความเครียด  และปัญหาสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
 มีทักษะในการแสวงหาความรู้  ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ 



๖ 
 
โครงสร้ำงเวลำเรียน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ/กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับประถมศึกษำ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

     ภำษำไทย 200 200 200 160 160 160 

     คณิตศำสตร์ 200 200 200 160 160 160 

     วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80 
     สังคมศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
            ประวัติศาสตร์ 
            ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
            หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต
ในสังคม 
            เศรษฐศาสตร์ 
            ภูมิศาสตร์ 

40 
(40) 

 
(40) 

 

40 
(40) 

 
(40) 

 

40 
(40) 

 
(40) 

 

80 
(40) 

 
(40) 

 

80 
(40) 

 
(40) 

 

80 
(40) 

 
(40) 

 

     สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 40 40 80 80 80 
     ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
     กำรงำนอำชีพ 40 40 40 80 80 80 
     ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษพื้นฐำน) 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 800 800 800 800 800 800 

รำชวิชำเพิ่มเติม 
           หน้าที่พลเมือง 
           ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
            กิจกรรมแนะแนว 
            กิจกรรมนักเรียน 
                     -  ลูกเสือ/เนตรนารี 
                     -  ชุมนุม 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

            กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลำเรียนทั้งหมดตำมที่หลักสูตรก ำหนด (ชม./ปี) 1,000 ชั่วโมง/ปี 

 
 
 
 
 



๗ 
 
สำระมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี 

 
สำระท่ี  ๑      กำรเจริญเตบิโตและพัฒนำกำรของมนุษย์ 
มำตรฐำน พ ๑.๑  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. อธิบายลักษณะและหน้าที่      

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

 ๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะ
ภายนอก           

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

ป. ๒ ๑. อธิบายลักษณะ  และ
หน้าที่ของอวัยวะภายใน 

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

 ๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะ
ภายใน 

 การดูแลรักษาอวัยวะภายใน 
-  การระมัดระวังการกระแทก 
-  การออกก าลังกาย 
-  การกินอาหาร 

 ๓. อธิบายธรรมชาติของชีวิต
มนุษย์ 

 ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย 

ป.๓ ๑.    อธิบายลักษณะและการ
เจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ 

 ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ที่มีความ
แตกต่างกันในแต่ละบุคคล 
-  ลักษณะรูปร่าง 
-  น้ าหนัก 
-  ส่วนสูง 

 ๒.  เปรียบเทียบการเจริญเติบโต
ของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 

 เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต ของเด็กไทย 

 ๓.   ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
-  อาหาร   
-  การออกก าลังกาย 
-  การพักผ่อน 

ป. ๔ ๑. อธิบายการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของร่างกายและ
จิตใจตามวัย   

  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและ
จิตใจ ตามวัย (ในช่วงอายุ ๙ – ๑๒ ปี) 



๘ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ๒. อธิบายความส าคัญของ

กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อที่มีผล
ต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ 

  ความส าคัญของกล้ามเนื้อ  กระดูกและข้อ  ที่มีผล
ต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

 ๓. อธิบายวิธีดูแลกล้ามเนื้อ  
กระดูก  และข้อ  ให้ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  วิธีดูแลรักษากล้ามเนื้อ  กระดูกและข้อให้ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ป. ๕ ๑.  อธิบายความส าคัญของ
ระบบย่อยอาหาร และระบบ
ขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ  การ
เจริญเติบโต  และพัฒนาการ 

  ความส าคัญของระบบย่อยอาหารและระบบ
ขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการ 

 ๒.  อธิบายวิธีดูแลระบบย่อย
อาหารและระบบขับถ่ายให้
ท างานตามปกติ 

   วิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
ให้ท างานตามปกติ 

ป.๖ ๑. อธิบายความส าคัญของ
ระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียน
โลหิตและระบบหายใจ  ที่มีผล
ต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ 

  ความส าคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียน
โลหิต  และระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพ   การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ       

 ๒. อธิบายวิธีการดูแลรักษา
ระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียน
โลหิต    และระบบหายใจให้
ท างานตามปกติ 

  วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์   ระบบไหลเวียนโลหิต 
และระบบหายใจให้ท างานตามปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 
สำระท่ี  ๒     ชีวิตและครอบครัว 
มำตรฐำน พ ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป. ๑ ๑. ระบุสมาชิกในครอบครัว

และความรักความผูกพันของ
สมาชิกท่ีมีต่อกัน 

   สมาชิกในครอบครัว 
   ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว 

 ๒. บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

  สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง (จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง) 

 ๓. บอกลักษณะความแตกต่าง
ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง 

  ลักษณะความแตกต่างของเพศชาย  เพศหญิง 
-  ร่างกาย 
-  อารมณ์ 
-  ลักษณะนิสัย 

ป. ๒ ๑. ระบุบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง และสมาชิกในครอบครัว 

  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 
-  ตนเอง 
-  พ่อ แม่ 
-  พ่ีน้อง 
-  ญาติ 

 ๒. บอกความส าคัญของเพ่ือน   ความส าคัญของเพ่ือน (เช่น พูดคุย ปรึกษา  เล่น 
ฯลฯ) 

 ๓. ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสม
กับเพศ 

  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ 
-  ความเป็นสุภาพบุรุษ 
-  ความเป็นสุภาพสตรี 

 ๔. อธิบายความภาคภูมิใจใน
ความเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย 

  ความภาคภูมิใจในเพศหญิง  หรือเพศชาย 

ป. ๓ ๑. อธิบายความส าคัญ  และ
ความแตกต่างของครอบครัวที่มี
ต่อตนเอง 

  ความส าคัญของครอบครัว  ความแตกต่างของแต่
ละครอบครัว 
-  เศรษฐกิจ 
-  สังคม 
-  การศึกษา 

 ๒. อธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพ
ในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 

  วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่ม
เพ่ือน 

 ๓. บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ที่น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ 

  พฤติกรรมที่น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ (การ
แต่งกาย  การเที่ยวกลางคืน  การคบเพ่ือน  การเสพ
สารเสพติด ฯลฯ) 
    วิธหีลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสู่การล่วงละเมิด



๑๐ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ทางเพศ (ทักษะปฏิเสธและอ่ืน ๆ ) 

ป. ๔ ๑. อธิบายคุณลักษณะของ
ความเป็นเพื่อนและสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัว 

  คุณลักษณะของความเป็นเพ่ือนและสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว 

 ๒. แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
กับเพศของตนตามวัฒนธรรม
ไทย 

  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตาม
วัฒนธรรมไทย 

 ๓. ยกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธ
การกระท าท่ีเป็นอันตรายและไม่
เหมาะสมในเรื่องเพศ 

  วิธีการปฏิเสธการกระท าที่เป็นอันตรายและไม่
เหมาะสมในเรื่องเพศ 

ป. ๕ ๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ทางเพศ  และปฏิบัติตนได้
เหมาะสม 

   การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การดูแลตนเอง 
   การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย 

 ๒. อธิบายความส าคัญของการ
มีครอบครัวที่อบอุ่นตาม
วัฒนธรรมไทย 

  ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย 
(ครอบครัวขยาย  การนับถือญาติ) 

 ๓. ระบุพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ และไม่พึงประสงค์ใน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 

  พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ 
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว 

ป. ๖ ๑. อธิบายความส าคัญของการ
สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่น 

    ความส าคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพ
กับผู้อ่ืน 
    ปัจจัยที่ช่วยให้การท างานกลุ่มประสบ
ความส าเร็จ 
-  ความสามารถส่วนบุคคล 
-  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม 
-  การยอมรับความคิดเห็น  และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
-  ความรับผิดชอบ 

  

 ๒. วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่
อาจน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ 
การติดเชื้อเอดส์  และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

  พฤติกรรมเสี่ยงที่น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  การติด
เชื้อเอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัย 
อันควร 

 
 



๑๑ 
 
สำระท่ี ๓     กำรเคลื่อนไหว  กำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นเกม  กีฬำไทย  และกีฬำสำกล 
มำตรฐำน พ ๓.๑   เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่

กับท่ี  เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์
ประกอบ 

  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 

 ๒. เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การ
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ  

  กิจกรรมทางกายท่ีใช้ในการเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติ 
-  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

ป. ๒ ๑. ควบคุมการเคลื่อนไหว
ร่างกาย  ขณะอยู่กับที่  
เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์
ประกอบ 

    ลักษณะและวิธีการของการเคลื่อนไหวร่างกาย   
แบบอยู่กับที่  เช่น  กระโดด  บิดตัว  ดึง  ผลัก  แบบ
เคลื่อนที่  เช่น  กระโดดเขย่ง  ก้าวชิดก้าว  วิ่งตาม
ทิศทางที่ก าหนด  และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น 
คีบ  ขว้าง  ตี 

 ๒. เล่มเกมเบ็ดเตล็ดและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางกายที่วิธีเล่น 
อาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้ง
แบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่และใช้
อุปกรณ์ประกอบ 

  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  และเข้าร่วมกิจกรรมทาง
กายท่ีวิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยู่
กับท่ี  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบ 

ป. ๓ ๑. ควบคุมการเคลื่อนไหว
ร่างกาย  ขณะอยู่กับที่  
เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ
อย่างมีทิศทาง 

    การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่  
เช่น  ย่อยืด  เขย่ง  พับตัว  เคลื่อนไหวล าตัว  การ
เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เช่น เดินต่อเท้า เดินถอย-
หลัง  กระโจน  และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบโดยมีการ
บังคับทิศทาง  เช่น  ดีด  ขว้าง  โยน     และรับ 
    วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบต่างๆ  
อย่างมีทิศทาง 

 ๒. เคลื่อนไหวร่างกายท่ีใช้
ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับ
ทิศทาง     ในการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด 

    กิจกรรมทางกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบ
บังคับทิศทาง ในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

ป. ๔ ๑. ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะ           
การเคลื่อนไหวในลักษณะ

    การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่
กับท่ี เช่น กระโดดหมุนตัว  กระโดด-เหยียดตัว   แบบ



๑๒ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ผสมผสานได้ท้ังแบบอยู่กับที่  
เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์
ประกอบ 

เคลื่อนที่ เช่น  ซิกแซ็ก วิ่งเปลี่ยนทิศทาง  ควบม้า  
และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ  เช่น  บอล  เชือก 

 ๒. ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่า
ประกอบจังหวะ 

    กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ 

 ๓. เล่นเกมเลียนแบบและ
กิจกรรมแบบผลัด 

   เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลดั 

 ๔.    เล่นกีฬาพ้ืนฐานได้อย่าง
น้อย  ๑ ชนิด 

    กีฬาพ้ืนฐาน เช่น แชร์บอล  แฮนด์บอล            
ห่วงข้ามตาข่าย 

ป. ๕ ๑. จัดรูปแบบการเคลื่อนไหว          
แบบผสมผสาน และควบคุม
ตนเองเมื่อใช้ทักษะการ
เคลื่อนไหว  ตามแบบที่ก าหนด 

    การจัดรปูแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย แบบ
ผสมผสาน  และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบอยู่กับ
ที่  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบตามแบบที่ก าหนด  
เช่น การฝึกกายบริหาร  ยืดหยุน่ขั้นพ้ืนฐาน  เปน็ต้น 

 ๒. เล่มเกมน าไปสู่กีฬาที่เลือก
และกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบ
ผลัด 

    เกมน าไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัดที่มีการตี  เขี่ย   
รับ – ส่งสิ่งของ  ขวา้ง  และวิ่ง   

 ๓. ควบคุมการเคลื่อนไหวใน
เรื่องการรับแรง การใช้แรงและ
ความสมดุล 

  การเคลื่อนไหวในเรื่องการรบัแรง  การใช้แรงและ
ความสมดลุ 

 ๔. แสดงทักษะกลไกในการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเลน่
กีฬา 

   ทักษะกลไกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย
และเล่นกีฬา 

 ๕. เล่นกีฬาไทย และกีฬา
สากลประเภทบุคคลและ
ประเภททีมได้อย่างละ ๑ ชนิด 

   การเลน่กีฬาไทย  เช่น  ตะกร้อวง     วิง่ชักธง  และ
กีฬาสากล เช่น กรีฑาประเภทลู ่แบดมินตัน  เปตอง  
ฟุตบอล  เทเบิลเทนนิส  ว่ายน้ า 

 ๖. อธิบายหลักการ  และเข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการ  อย่าง
น้อย  ๑ กิจกรรม 

  หลักการและกิจกรรมนนัทนาการ 

ป. ๖ ๑. แสดงทักษะการเคลื่อนไหว
ร่วมกับผู้อ่ืนในลักษณะแบบผลัด
และแบบผสมผสานได้ตามล าดับ
ทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่  และ
ใช้อุปกรณ์ประกอบ  และการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง 

   การเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นแบบผลดัในลักษณะ
ผสมผสาน ในการรว่มกิจกรรมทางกาย เช่น  กิจกรรม
แบบผลดั  กายบรหิารประกอบเพลง  ยืดหยุน่ขั้นพ้ืนฐาน
ที่ใช้ท่าต่อเนื่อง  และการต่อตวัท่าง่าย ๆ  

 ๒. จ าแนกหลักการเคลื่อนไหว     การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช้แรง  และ



๑๓ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ในเรื่องการรับแรง  การใช้แรง  
และความสมดุลในการเคลื่อนไหว
ร่างกายในการเล่นเกม  เล่นกีฬา  
และน าผลมาปรับปรุง  เพ่ิมพูนวิธี
ปฏิบัติของตนและผู้อ่ืน 

ความสมดุลกับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว   ในการเล่น
เกมและกีฬา 

 ๓. เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล
ประเภทบุคคลและประเภททีม
ได้อย่างละ ๑ ชนิด 

    การเลน่กีฬาไทย  กีฬาสากล  ประเภทบุคคลและ
ประเภททีม  เช่น กรีฑาประเภทลู่  และลาน        เปตอง  
ว่ายน้ า  เทเบิลเทนนิส  วอลเลย์บอล  ฟุตบอล  ตะกร้อวง 

 ๔. ใช้ทักษะกลไก  เพ่ือปรับปรุง
เพ่ิมพูนความสามารถของตนและ
ผู้อื่นในการเล่นกีฬา 

    การใช้ข้อมูลด้านทักษะกลไกเพ่ือปรับปรุงและ
เพ่ิมพูนความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย และ
เล่นกีฬา 

 ๕.  ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
อย่างน้อย ๑ กิจกรรม แล้วน า
ความรู้และหลักการที่ได้ไปใช้
เป็นฐานการศึกษาหาความรู้
เรื่องอ่ืน ๆ 

    การน าความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการ
ไปใช้เป็นฐานการศึกษาหาความรู้ 

 
สำระท่ี ๓     กำรเคลื่อนไหว  กำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นเกม  กีฬำไทย  และกีฬำสำกล 
มำตรฐำน พ ๓.๒   รักการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่าง

สม่ าเสมอมีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  
และชื่นชม  ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. ออกก าลังกาย  และเล่น

เกม  ตามค าแนะน า  อย่าง
สนุกสนาน 

    การออกก าลังกาย และการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

 ๒. ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  
ข้อตกลงในการเล่นเกมตาม
ค าแนะน า 

    กฎ  กติกา  ข้อตกลงในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

ป.๒ ๑. ออกก าลังกาย และเล่นเกม  
ได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน 

    การออกก าลังกาย และเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
    ประโยชน์ของการออกก าลังกายและการเล่นเกม 

 ๒. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและ
ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 

    กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 

ป. ๓ ๑. เลือกออกก าลังกาย  
การละเล่นพื้นเมือง  และเล่น
เกม       ที่เหมาะสมกับจุดเด่น 

    แนวทางการเลือกออกก าลังกาย การละเล่น
พ้ืนเมืองและเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่นจุดด้อยและ
ข้อจ ากัดของแต่ละบุคคล 



๑๔ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
จุดด้อย และข้อจ ากัดของตนเอง 

 ๒. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและ
ข้อตกลงของการออกก าลังกาย  
การเล่นเกม  การละเล่น
พ้ืนเมืองได้ด้วยตนเอง 

    การออกก าลังกาย  เกม  และการละเล่นพ้ืนเมือง 
    กฎ  กติกาและข้อตกลงในการออกก าลังกาย  
การเล่นเกม  และการละเล่นพ้ืนเมือง 

ป. ๔ ๑. ออกก าลังกาย  เล่นเกม  
และกีฬาที่ตนเองชอบและมี
ความสามารถในการวิเคราะห์
ผลพัฒนาการของตนเองตาม
ตัวอย่างและแบบปฏิบัติของ
ผู้อื่น 

    การออกก าลังกาย  เล่นเกม  ตามความชอบของ
ตนเองและเล่นกีฬาพ้ืนฐานร่วมกับผู้อ่ืน 
    การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองในการออก
ก าลังกาย  เล่นเกมและเล่นกีฬา  ตามตัวอย่างและ
แบบปฏิบัติของผู้อ่ืน 
    คุณค่าของการออกก าลังกาย    เล่นเกม  และ
เล่นกีฬา  ที่มีต่อสุขภาพ 

 ๒. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาการ
เล่นกีฬาพ้ืนฐาน  ตามชนิดกีฬา
ที่เล่น 

-  การปฏิบัติตามกฎ  กติกา  การเล่นกีฬาพ้ืนฐาน  
ตามชนิดกีฬาที่เล่น 

ป. ๕ ๑. ออกก าลังกายอย่างมี
รูปแบบ  เล่นเกมท่ีใช้ทักษะการ
คิดและตัดสินใจ   

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

 ๒. เล่นกีฬาที่ตนเองชอบอย่าง
สม่ าเสมอ  โดยสร้างทางเลือกใน
วิธีปฏิบัติของตนเองอย่าง
หลากหลาย  และมีน้ าใจนักกีฬา 

    การเล่นกีฬาไทย  และกีฬาสากลประเภทบุคคล
และทีมที่เหมาะสมกับวัยอย่างสม่ าเสมอ 
    การสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติในการเล่นกีฬา
อย่างหลากหลาย และมีน้ าใจนักกีฬา 

 ๓. ปฏิบัติตามกฎกติกา  การ
เล่นเกม  กีฬาไทย และกีฬา
สากล  ตามชนิดกีฬาที่เล่น 

   กฎ  กติกาในการเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล
ตามชนิดกีฬาที่เล่น 
    วิธีการรุกและวิธีป้องกันในการเล่นกีฬาไทยและ
กีฬาสากลที่เล่น 

 ๔. ปฏิบัติตนตามสิทธิของ
ตนเอง  ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืนและ
ยอมรับในความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในการเล่นเกม และกีฬา
ไทย  กีฬาสากล 

   สิทธิของตนเองและผู้อ่ืนในการเล่นเกมและกีฬา 
    ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกม และ
กีฬา 

ป. ๖ ๑. อธิบายประโยชน์และ
หลักการออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ สมรรถภาพทางกาย

    ประโยชน์และหลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  
สมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ 



๑๕ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
และการสร้างเสริมบุคลิกภาพ 

 ๒. เล่นเกมที่ใช้ทักษะการ
วางแผน  และสามารถเพ่ิมพูน
ทักษะการออกก าลังกายและ
เคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ 

    การเล่นเกมท่ีใช้ทักษะการวางแผน 
    การเพ่ิมพูนทักษะการออกก าลังกายและการ
เคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ 
 

 ๓. เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบ
และสามารถประเมินทักษะการ
เล่นของตนเป็นประจ า 

    การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมที่ชื่น
ชอบ 
    การประเมินทักษะการเล่นกีฬาของตน 

 ๔. ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  
ตามชนิดกีฬาที่เล่น  โดย
ค านึงถึงความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 

    กฎ  กติกาในการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลตาม
ชนิดกีฬาที่เล่น 

 ๕. จ าแนกกลวิธีการรุก  การ
ป้องกัน  และน าไปใช้ในการเล่น
กีฬา 

    กลวิธีการรุก  การป้องกันในการเล่นกีฬา 

 ๖. เล่นเกมและกีฬา  ด้วย
ความสามัคคีและมีน้ าใจนักกีฬา 

    การสร้างความสามัคคีและความมีน้ าใจนักกีฬาใน
การเล่นเกมและกีฬา 

 
สำระท่ี ๔    กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  สมรรถภำพและกำรป้องกันโรค 
มำตรฐำน พ ๔.๑    เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรค 

และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. ปฏิบัติตนตามหลักสุข

บัญญัติแห่งชาติตามค าแนะน า 
  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 

 ๒. บอกอาการเจ็บป่วยที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง 

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

 ๓. ปฏิบัติตนตามค าแนะน า
เมื่อมีอาการเจ็บป่วย 

  วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง 

ป. ๒ ๑. บอกลักษณะของการมี   ลักษณะของการมีสุขภาพดี 



๑๖ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สุขภาพดี -  ร่างกายแข็งแรง 

-  จิตใจ  ร่าเริง  แจ่มใส 
-  มีความสุข 
- มีความปลอดภัย 

 ๒. เลือกกินอาหารที่มี
ประโยชน์ 

  อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ 

 ๓. ระบุของใช้และของเล่นที่มี
ผลเสียต่อสุขภาพ 

  ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ 

 ๔. อธิบายอาการและวิธี
ป้องกันการเจ็บป่วย การ
บาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น 

  อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย 
-  ตาแดง  ท้องเสีย  ฯลฯ 
  อาการและวิธีป้องกันการบาดเจ็บ 
-  ถูกของมีคม  แมลงสัตว์กัดต่อย หกล้ม ฯลฯ 

 ๕. ปฏิบัติตามค าแนะน าเมื่อมี
อาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 

  วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 
 

ป. ๓ ๑. อธิบายการติดต่อและ
วิธีการป้องกันการแพร่กระจาย
ของโรค 

  การติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของ
โรค 

 ๒. จ าแนกอาหารหลัก ๕ หมู่   อาหารหลัก ๕ หมู่ 
 ๓. เลือกกินอาหารที่

หลากหลายครบ ๕ หมู่  ใน
สัดส่วนที่เหมาะสม 

  การเลือกกินอาหารที่เหมาะสม 
-  ความหลากหลายของชนิดอาหารในแต่ละหมู่ 
-  สัดส่วนและปริมาณของอาหาร (ตามธงโภชนาการ) 

 ๔. แสดงการแปรงฟันให้
สะอาดอย่างถูกวิธี 

  การแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี (ครอบคลุม
บริเวณขอบเหงือกและคอฟัน) 

 ๕. สร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายได้ตามค าแนะน า 

  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 
-  วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-  วิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  โดยการ
ออกก าลังกาย การพักผ่อน  และกิจกรรมนันทนาการ 

ป. ๔ ๑. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ   
   การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและ 
เอ้ือต่อสุขภาพ 

 ๒. อธิบายสภาวะอารมณ์  
ความรู้สึกท่ีมีผลต่อสุขภาพ 

   สภาวะอารมณ์และความรู้สึก  เช่นโกรธ  หงุดหงิด  
เครียด  เกลียด  เสียใจ  เศร้าใจ  วิตกกังวล  กลัว  
ก้าวร้าว  อิจฉา  ริษยา  เบื่อหน่าย  ท้อแท้ ดีใจ  ชอบ
ใจ  รัก ชื่นชม  สนุก   
สุขสบาย  

  



๑๗ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
   ผลที่มีต่อสุขภาพ 
ทางบวก :  สดชื่น  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส   ร่าเริง ฯลฯ 
ทางลบ :  ปวดศีรษะ  ปวดท้อง   
                  เบื่ออาหาร  อ่อนเพลีย ฯลฯ 

 ๓. วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลาก
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือ
การเลือกบริโภค 

  การวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

 ๔. ทดสอบและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย 

 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ป. ๕ ๑. แสดงพฤติกรรมที่เห็น
ความส าคัญของการปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 

  ความส าคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 

 ๒. ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้
สร้างเสริมสุขภาพ 

  แหล่งและวิธีค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ 
  การใช้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพ 

๓. วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล 

  การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(อาหาร เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในช่อง
ปาก ฯลฯ) 

 ๔. ปฏิบัติตนในการป้องกัน
โรคทีพ่บบ่อยในชีวิตประจ าวัน 

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

 ๕. ทดสอบและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย   

ป. ๖ ๑. แสดงพฤติกรรมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพ 

  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ 
  ปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ 

    การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
สุขภาพ 

 
 



๑๘ 
 
สำระท่ี ๕    ควำมปลอดภัยในชีวิต 
มำตรฐำน พ ๕.๑   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยาสาร

เสพติดและความรุนแรง 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป. ๑ ๑. ระบุสิ่งที่ท าให้เกิดอันตราย        

ที่บ้าน โรงเรียน  และการป้องกัน 
    สิ่งที่ท าให้เกิดอันตรายภายในบ้านและ
โรงเรียน 
    การป้องกันอันตรายภายในบ้านและ
โรงเรียน 

 ๒. บอกสาเหตุและการป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากการเล่น 

   อันตรายจากการเล่น 
-  สาเหตุที่ท าให้เกิดอันตรายจากการเล่น 
-  การป้องกันอันตรายจากการเล่น 

 ๓. แสดงค าพูดหรือท่าทางขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่
บ้านและโรงเรียน 

  การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้าน
และโรงเรียน 
-  บุคคลที่ควรขอความช่วยเหลือ 
-  ค าพูดและท่าทางการขอความช่วยเหลือ 

ป. ๒ ๑. ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดข้ึนทางน้ า  และทางบก 

  อุบัติเหตุทางน้ า  และทางบก 
-  สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ าและทางบก 
-  วิธีการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ าและทางบก 

 ๒. บอกชื่อยาสามัญประจ าบ้าน  
และใช้ยาตามค าแนะน า 

  ยาสามัญประจ าบ้าน 
-  ชื่อยาสามัญประจ าบ้าน 
-  การใช้ยาตามความจ าเป็นและลักษณะอาการ 

 ๓. ระบุโทษของสารเสพติด  สาร
อันตรายใกล้ตัวและวิธีการป้องกัน 

  สารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว 
-  โทษของสารเสพติด  และสารอันตรายใกล้ตัว 
-  วิธีป้องกัน 

 ๔. ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และป้าย
เตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็น
อันตราย 

  สัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่งของหรือ
สถานที่ที่เป็นอันตราย 
-  ความหมายของสัญลักษณ์และป้ายเตือน 

 ๕. อธิบายสาเหตุ  อันตราย  วิธี
ป้องกันอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ 

  อัคคีภัย 
-  สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย 
-  อันตรายซึ่งได้รับจากการเกิดอัคคีภัย 
-  การป้องกันอัคคีภัย  และการหนีไฟ 

ป. ๓ ๑. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบ้าน  โรงเรียน  และการ
เดินทาง 

  วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ในบ้าน  โรงเรียนและการเดินทาง 

 ๒. แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจาก   การขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่ง



๑๙ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
บุคคลและแหล่งต่าง ๆ  เมื่อเกิด
เหตุร้าย  หรืออุบัติเหตุ 

ต่างๆ  เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ 

 ๓. แสดงวิธีปฐมพยาบาล  เมื่อ
บาดเจ็บจากการเล่น 

  การบาดเจ็บจากการเล่น 
-  ลักษณะของการบาดเจ็บ 
-  วิธีปฐมพยาบาล (บาดเจ็บ   ห้ามเลือด ฯลฯ) 

ป. ๔ ๑. อธิบายความส าคัญของการใช้ยา
และใช้ยาอย่างถูกวิธี 

    ความส าคัญของการใช้ยา 
    หลักการใช้ยา 

 ๒. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับ
อันตรายจากการใช้ยาผิด  สารเคมี  
แมลงสัตว์กัดต่อย  และการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา 

  วิธีปฐมพยาบาล 
-  การใช้ยาผิด 
-  สารเคมี 
-  แมลงสัตว์กัดต่อย 
-  การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 

 ๓. วิเคราะห์ผลเสียของการสูบบุหรี่  
และการดื่มสุรา ที่มีต่อสุขภาพและการ
ป้องกัน 

  ผลเสียของการสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  และ
การป้องกัน 

ป. ๕ ๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ใช้สารเสพติด 

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

  

 ๒. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ยา 
และสารเสพติด  ที่มีผลต่อร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา 

  ผลกระทบของการใช้ยา และสารเสพติดที่มี
ต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และ
สติปัญญา 

 ๓. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
การใช้ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

  การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก 
การใช้ยา 
  การหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

 ๔. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ 

    อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรม สุขภาพ 
(อินเทอร์เน็ต  เกม ฯลฯ) 

 ๕. ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตราย
จากการเล่นกีฬา 

    การปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายจากการ
เล่นกีฬา 

ป. ๖ ๑. วิเคราะห์ผลกระทบจากความ
รุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย  
จิตใจ  และสังคม 

  ภัยธรรมชาต ิ
-  ลักษณะของภัยธรรมชาติ 
-  ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติ
ที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ และสังคม 



๒๐ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ๒. ระบุวิธีปฏิบัติตน เพ่ือความ

ปลอดภัยจากธรรมชาติ  
   การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ 

 ๓. วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติด 
และชักชวนให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

    สาเหตุของการติดสารเสพติด 
    ทักษะการสื่อสารให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 
สำระมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี 

 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 

ตัวช้ีวัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง   
สำระท่ี  1  กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์ 
มำตรฐำน พ 1.1  เข้ำใจธรรมชำติของกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.1 1.  อธิบายลักษณะและหน้าที่ของ

อวัยวะภายนอก 
 ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มี            

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

2.  อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก            การดแูลรักษาอวัยวะภายนอก 
-  ตา หู คอ จมูก ผม  มือ เท้า เล็บ  ผิวหนัง   
  ฯลฯ 
- อวัยวะในช่องปาก (ปาก  ลิ้น ฟัน  เหงือก) 

 
สำระท่ี  2     ชีวิตและครอบครัว 
มำตรฐำน พ 2.1  เข้ำใจและเห็นคุณค่ำตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษำ  และมีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.1  1. ระบุสมาชิกในครอบครัวและ                  

ความรักความผูกพันของสมาชิกท่ีมี         
ต่อกัน 

 สมาชิกในครอบครัว 
 ความรักความผูกพันของสมาชิก  ใน

ครอบครัว 
2. บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจใน

ตนเอง 
 สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง 
     (จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง) 

3. บอกลักษณะความแตกต่างระหว่าง
เพศชาย และเพศหญิง 

 ลักษณะความแตกต่างของเพศชาย เพศหญิง 
-  ร่างกาย 
-  อารมณ์ 
-  ลักษณะนิสัย 

 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 
สำระท่ี 3 กำรเคลื่อนไหว  กำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นเกม  กีฬำไทย  และกีฬำสำกล 
มำตรฐำน พ 3.1   เข้ำใจ  มีทักษะในกำรเคลื่อนไหว  กิจกรรมทำงกำย  กำรเล่นเกม  และกีฬำ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.1  1. เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่  

เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
 ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกายใน

ชีวิตประจ าวัน 
-  แบบอยู่กับที่  เช่น นั่ง  ยืน  ก้มเงย   
   เอียงซ้าย เอียงขวา  เคลื่อนไหวข้อมือ   
   ข้อเท้า  แขน  ขา  
-  แบบเคลื่อนที่ เช่น เดิน  วิ่ง  กระโดด   
   กลิ้งตัว 
-  แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น จับ โยน   
   เตะ  เคาะ 

2. เล่นเกมเบ็ดเตล็ด  และเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหว
ตามธรรมชาติ  

 กิจกรรมทางกายที่ใช้ในการเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติ 
-  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

 
มำตรฐำน พ 3.2   รักกำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นเกม  และกำรเล่นกีฬำ ปฏิบัติเป็นประจ ำอย่ำง 

สม่ ำเสมอ  มีวินัย  เคำรพสิทธิ  กฎ  กติกำ มีน้ ำใจนักกีฬำ  มีจิตวิญญำณในกำร 
แข่งขัน  และช่ืนชมในสุนทรียภำพของกำรกีฬำ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.1 1. ออกก าลังกาย  และเล่นเกม                    

ตามค าแนะน า  อย่างสนุกสนาน 
 การออกก าลังกาย และการเล่น  เกม

เบ็ดเตล็ด 
2. ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  ข้อตกลง

ในการเล่นเกมตามค าแนะน า 
 กฎ  กติกา  ข้อตกลงในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 
สำระที่ 4    กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  สมรรถภำพและกำรป้องกันโรค 
มำตรฐำน พ 4.1 เห็นคุณค่ำและมีทักษะในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  กำรด ำรงสุขภำพ  กำรป้องกันโรค  

    และกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพเพื่อสุขภำพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.1 1. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ  

 แห่งชาติตามค าแนะน า 
  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 

2. บอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง 
 

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

3. ปฏิบัติตนตามค าแนะน าเมื่อมี
อาการเจ็บป่วย 

 วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง 

 
สำระท่ี 5  ควำมปลอดภัยในชีวิต 
มำตรฐำน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภำพ  อุบัติเหตุ กำร   
                       ใช้ยำสำรเสพติด และควำมรุนแรง 

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.1 1. ระบุสิ่งที่ท าให้เกิดอันตรายที่บ้าน 

โรงเรียน  และการป้องกัน 
 สิ่งที่ท าให้เกิดอันตรายภายในบ้านและ

โรงเรียน 
 การป้องกันอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน 

2. บอกสาเหตุและการป้องกันอันตราย
ที่เกิดจากการเล่น 

 อันตรายจากการเล่น 
-  สาเหตุที่ท าให้เกิดอันตรายจากการเล่น 
-  การป้องกันอันตรายจากการเล่น 

3. แสดงค าพูดหรือท่าทางขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่
บ้านและโรงเรียน 

 การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้าน
และโรงเรียน 
-  บุคคลที่ควรขอความช่วยเหลือ 
-  ค าพูดและท่าทางการขอความช่วยเหลือ 



๒๔ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ พ ๑๑๑๐๑      วิชำสุขศึกษำพลศึกษำ ๑                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำพลศึกษำ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1                   40 ชั่วโมง/ปี                                 จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 80 : 20 
 
 สังเกต  ศึกษา  อภิปรายถึงความหมาย  ความส าคัญของธรรมชาติ  การเจริญเติบโต  พัฒนาการ
หน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ  ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายหญิง  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตน  
ครอบครัว  และหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมทางวัฒนธรรมไทย  พฤติกรรมทางสุขภาพมีสุข
นิสัยที่ดี  ในการรับประทานอาหาร  สุขนิสัยในการขับถ่าย  การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์  อารมณ์  และ
การดูแลสุขภาพ  การเกิดอุบัติเหตุ  การดูแลสุขภาพของตนเอง  สามารถหลีกเลี่ยงและอุบัติเหตุ  สามารถ
อธิบาย  และบอกผลของการรับประทานอาหาร  การขับถ่ายการพักผ่อน  สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ
สุขภาพ   โรคติดต่อและการป้องกัน  มีทักษะในการดูแลสุขภาพ  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  รู้จัก
และเลือกอาหารที่มีประโยชน์  หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ  การเกิดอุบัติเหตุ  และการป้องกัน
อุบัติเหตุ  สามารถอธิบายความหมายความส าคัญต่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การใช้ยา  ปฏิบัติช่วยเหลือ
ดูแลตนเองจากอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง 
 ศึกษา  อภิปราย  ความหมายความส าคัญในการออกก าลังกาย  การเคลื่อนไหวร่างกาย  การเล่นเกม
กิจกรรมทางกาย  ฝึกปฏิบัติตามระเบียบ  กฎ  กติกา  ในการเล่นเป็นกลุ่ม  ฝึกปฏิบัติในการออกก าลังกาย  
การเคลื่อนไหว  การเล่นเกม 
 เพ่ือให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ให้มีสุขภาพดี  ดูแลเอาใจใส่สุขภาพตนเอง  
รักครอบครัว  รักการออกก าลังกาย มีระเบียบวินัย  เคารพสิทธิผู้อ่ืน  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  รู้จักเสียสละ  
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  แนะน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
ใช้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
      พ 1.1     ป1/1  ป1/2 
       พ  2.1    ป1/1  ป1/2 ป1/3  
        พ  3.1   ป1/1  ป1/2   
       พ 3.2     ป1/1  ป1/2   
       พ 4.1     ป1/1  ป1/2  ป1/3 
       พ 5.1     ป1/1  ป1/2   ป1/3 
รวม 15 ตัวบ่งช้ี 
 
 
 

 
 



๒๕ 
 

โครงสร้ำงวิชำ 
 

รหัสวิชำ พ ๑๑๑๐๑   วิชำสุขศึกษำพลศึกษำ ๑                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำพลศึกษำ 
ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี 1               เวลำ 40 ชั่วโมง/ปี                               จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 80 : 20 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน 

กำรเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วน 
คะแนน 

1 การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 
 

พ.1.1 ป.1/1 
พ.1.1 ป.1/2 
 

- ลักษณะหน้าที่ของ
อวัยวะภายนอก 

- วิธีดูแลรักษาอวัยวะ
ภายนอก 

- การดูแลอวัยวะ               
ช่องปาก 

4 8 

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

- สมาชิกในครอบครัว 
- สิ่งที่ชื่นชมและภูมิใจ

ในตนเอง 
- ความแตกต่างระหว่าง

เพศชายและเพศหญิง 
- ลักษณะนิสัยของ                  

แต่ละบุคคล 

4 8 

3 กิจกรรมทางกาย พ.3.1 ป.1/1 
พ.3.2 ป.1/1 

4. การเคลื่อนไหวอยู่                    
กับท่ี 

5. การเคลื่อนไหวแบบ
เคลื่อนที่ 

6. การเคลื่อนไหวแบบใช้ 
อุปกรณ์ 

5 
 

8 

4 การเล่นเกม พ.3.1 ป.1/2 
พ.3.2 ป.1/1 

- การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
- การเล่นเกมพ้ืนบ้าน 
- การเล่นกิจกรรม

นันทนาการ 
- การเล่นเกมวิ่งเปี้ยว 

9 15 
 

 
 
 
 
 



๒๖ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน 

กำรเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วน 
คะแนน 

5 การออกก าลังกาย พ.3.1 ป.1/1 
พ.3.2 ป.1/1 

- กายบริหาร 
- การเล่นเกมอย่าง

สนุกสนาน 
- ประโยชน์ของการออก 
- ก าลังกาย 

3 ๑๐ 
 

6 กฎ กติกา ในการปฏิบัติ พ.3.2  ป.1/1 
พ.3.2  ป.1/2 

- การเล่นตามค าแนะน า 
- การมีน้ าใจในการเป็น

นักกีฬา 

๓ ๘ 
 
 

7 การสร้างเสริมสุขภาพ พ.4.1 ป.1/1 
 

- อาหารที่มีประโยชน์
และไม่มีประโยชน์ 

- หลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 

4 ๘ 
 

8 ลักษณะและวิธีการ
ป้องกันการเจ็บป่วย 

พ.4.1 ป.1/2 
พ.4.1 ป.1/3 

- ปวดศีรษะ ตัวร้อน                   
มีน้ ามูก ปวด ท้อง   
ผื่นคัน  ฟกช้ า 

- การปฏิบัติตาม
ค าแนะน า 

๔ ๘ 

9 ความปลอดภัยในชีวิต พ.4.1 ป.1/2 
พ.5.1 ป.1/1 
พ5.1 ป.1/2 
พ.5.1 ป.1/3 

- พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ 

- การปอ้งกันอันตราย 

4 
 

๗ 
 

คะแนนระหว่ำงเรียน - 80 
คะแนนปลำยปี - 20 
รวมทั้งหมด ๔๐ 100 

 



๒๗ 
 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 
ตัวช้ีวัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง   

 
สำระท่ี  1 กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์ 
มำตรฐำน พ 1.1  เข้ำใจธรรมชำติของกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.2  1. อธิบายลักษณะ  และหน้าที่ของ

อวัยวะภายใน 
 ลักษณะ และหน้าที่ของอวัยวะภายในที่มีการ

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

2. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน  การดูแลรักษาอวัยวะภายใน 
-  การระมัดระวังการกระแทก 
-  การออกก าลังกาย 
-  การกินอาหาร 

3. อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์  ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย 
 
สำระท่ี  2     ชีวิตและครอบครัว 
มำตรฐำน พ 2.1  เข้ำใจและเห็นคุณค่ำตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษำ  และมีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.2 1. ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเอง และ

สมาชิกในครอบครัว 
 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 

-  ตนเอง 
-  พ่อ แม่ 
-  พ่ีน้อง 
-  ญาติ 

2. บอกความส าคัญของเพ่ือน   ความส าคัญของเพ่ือน (เช่น พูดคุยปรึกษา                  
เล่น ฯลฯ) 

3. ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ 
-  ความเป็นสุภาพบุรุษ 
-  ความเป็นสุภาพสตรี 

4. อธิบายความภาคภูมิใจในความเป็น
เพศหญิง หรือเพศชาย 

 ความภาคภูมิใจในเพศหญิง  หรือเพศชาย 

 



๒๘ 
 
สำระท่ี 3  กำรเคลื่อนไหว  กำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นเกม  กีฬำไทย  และกีฬำสำกล 

มำตรฐำน พ 3.1   เข้ำใจ  มีทักษะในกำรเคลื่อนไหว  กิจกรรมทำงกำย  กำรเล่นเกม  และกีฬำ 

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.2 1. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะ

อยู่กับที่  เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์
ประกอบ 

 ลักษณะและวิธีการของการเคลื่อนไหว
ร่างกาย แบบอยู่กับที่  เช่น  กระโดด  บิดตัว  
ดึง  ผลัก  แบบเคลื่อนที่  เช่น  กระโดดเขย่ง 
ก้าวชิดก้าว  วิ่งตามทิศทางท่ีก าหนด  และ
แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น คีบ  ขว้าง  ตี 

 2. เล่มเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายที่วิธีเล่น อาศัยการ
เคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยู่กับท่ี  
เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ 

 การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  และเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกายที่วิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์
ประกอบ 

 
มำตรฐำน พ 3.2 รักกำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นเกม  และกำรเล่นกีฬำ  ปฏิบัติเป็นประจ ำอย่ำง 

สม่ ำเสมอ มีวินัย  เคำรพสิทธิ  กฎ  กติกำ มีน้ ำใจนักกีฬำ  มีจิตวิญญำณในกำร 

แข่งขัน และช่ืนชมในสุนทรียภำพของกำรกีฬำ 

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.2 1. ออกก าลังกาย และเล่นเกมได้ด้วย

ตนเองอย่างสนุกสนาน 
 การออกก าลังกาย และเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
 ประโยชน์ของการออกก าลังกายและการเล่น

เกม 
2. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและข้อตกลง

ในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 
 กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 

 
สำระท่ี 4    กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  สมรรถภำพและกำรป้องกันโรค 
มำตรฐำน พ 4.1   เห็นคุณค่ำและมีทักษะในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  กำรด ำรงสุขภำพ กำรป้องกันโรค  
     และกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพเพื่อสุขภำพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.2 1. บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี   ลักษณะของการมีสุขภาพดี 

- ร่างกายแข็งแรง 
- จิตใจ  ร่าเริง  แจ่มใส มีความสุข 
- มีความปลอดภัย 

2. เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์  อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ 



๒๙ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
3. ระบุของใช้และของเล่นที่มีผลเสีย                 

ต่อสุขภาพ 
 ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ 

 4. อธิบายอาการและวิธีป้องกัน                 
การเจ็บป่วย การบาดเจ็บที่                  
อาจเกิดขึ้น 

 อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย 
- ตาแดง  ท้องเสีย  ฯลฯ 
 อาการและวิธีป้องกันการบาดเจ็บ 
- ถูกของมีคม  แมลงสัตว์กัดต่อย หกล้ม ฯลฯ 

 5. ปฏิบัติตามค าแนะน าเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยและบาดเจ็บ 

 อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย 
- ตาแดง  ท้องเสีย  ฯลฯ 
 อาการและวิธีป้องกันการบาดเจ็บ 
- ถูกของมีคม แมลงสัตว์กัดต่อย หกล้มฯลฯ 

 6. บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี   ลักษณะของการมีสุขภาพดี 
- ร่างกายแข็งแรง 
- จิตใจ  ร่าเริง  แจ่มใส มีความสุข 
- มีความปลอดภัย 

 
สำระท่ี 5   ควำมปลอดภัยในชีวิต 
มำตรฐำน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภำพอุบัติเหตุ กำรใช้ยำ 
                     สำรเสพติดและควำมรุนแรง 

 
ชัน้ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.2 1. ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุ           

ที่อาจเกิดข้ึนทางน้ า  และทางบก 
 อุบัติเหตุทางน้ า  และทางบก 
- สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ าและทางบก 
- วิธีการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ าและทางบก 

2. บอกชื่อยาสามัญประจ าบ้านและใช้ยา
ตามค าแนะน า 

 ยาสามัญประจ าบ้าน 
- ชื่อยาสามัญประจ าบ้าน 
- การใช้ยาตามความจ าเป็นและลักษณะ

อาการ 
3. ระบุโทษของสารเสพติด สารอันตราย

ใกล้ตัวและวิธีการป้องกัน 
 สารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว 
- โทษของสารเสพติด  และสารอันตรายใกล้

ตัว 
- วิธีป้องกัน 

4. ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และป้ายเตือน
ของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย 

 สัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่งของหรือ
สถานที่  ที่เป็นอันตราย 

- ความหมายของสัญลักษณ์และป้ายเตือน 
5. อธิบายสาเหตุ  อันตราย  วิธีป้องกัน    อัคคีภัย 



๓๐ 
 

ชัน้ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
อัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ - สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย 

- การป้องกันอัคคีภัย  และการหนีไฟ 



๓๑ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ พ ๑๒๑๐๑  วิชำสุขศึกษำพลศึกษำ ๒                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำพลศึกษำ 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒                    เวลำ 40 ชั่วโมง/ปี                   จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 80 : 20 
 
 สังเกต  ศึกษา  อภิปรายถึงความหมาย  ความส าคัญของธรรมชาติ  การเจริญเติบโต  พัฒนาการ
หน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ    ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายหญิง  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของ
ตน  ครอบครัว  และหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว พฤติกรรมทางวัฒนธรรมไทย  พฤติกรรมทางสุขภาพมี
สุขนิสัยที่ดี     ในการรับประทานอาหาร  สุขนิสัยในการขับถ่าย  การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์  อารมณ์  
และการดูแลสุขภาพ  การเกิดอุบัติเหตุ  การดูแลสุขภาพของตนเองสามารถหลีกเลี่ยงและอุบัติเหตุ  
สามารถอธิบาย  และบอกผลของการรับประทานอาหาร  การขับถ่ายการพักผ่อน  สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพล
ต่อสุขภาพ   โรคติดต่อและการป้องกัน  มีทักษะในการดูแลสุขภาพ  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์       
รู้จักและเลือกอาหารที่มีประโยชน์  หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ  การเกิดอุบัติเหตุ  และการ
ป้องกันอุบัติเหตุ  สามารถอธิบายความหมายความส าคัญต่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การใช้ยา  ปฏิบัติ
ช่วยเหลือดูแลตนเองจากอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง 
 ศึกษา  อภิปราย  ความหมายความส าคัญในการออกก าลังกาย  การเคลื่อนไหวร่างกาย  การเล่นเกม
กิจกรรมทางกาย  ฝึกปฏิบัติตามระเบียบ  กฎ  กติกา  ในการเล่นเป็นกลุ่ม  ฝึกปฏิบัติในการออกก าลังกาย  
การเคลื่อนไหว  การเล่นเกม 
 เพ่ือให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ให้มีสุขภาพดี  ดูแลเอาใจใส่สุขภาพตนเอง  
รักครอบครัว  รักการออกก าลังกาย มีระเบียบวินัย เคารพสิทธิผู้อ่ืน  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  รู้จักเสียสละ  
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  แนะน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
ใช้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
    พ 1.1     ป2/1  ป2/2 
       พ 2.1     ป2/1  ป2/2 ป2/3  ป2/4 
       พ 3.1     ป2/1  ป2/2   
       พ 3.2     ป2/1  ป2/2   
       พ 4.1     ป2/1  ป2/2  ป2/3   ป2/4   ป2/5  
       พ 5.1     ป2/1  ป2/2   ป2/3  ป2/4   ป2/5 
รวม   20  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 

 



๓๒ 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ พ ๑๒๑๐๑  วิชำสุขศึกษำพลศึกษำ ๒                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำพลศึกษำ
ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ ๒                     เวลำ 40 ชั่วโมง/ปี                  จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 80 : 20 
 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำน 
กำรเรียนรู/้

ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วน 
คะแนน 

1 การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ
ของมนุษย์ 

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

- ลักษณะหน้าที่ของ
อวัยวะภายใน 

- วิธีดูแลรักษาอวัยวะ
ภายใน 

4 5 
 

2 ชีวิตและครอบครัว พ.2.1 ป.2/1 
พ.2.1 ป.2/2 
พ.2.1 ป.2/3 
พ.2.1 ป.2/4 

- สมาชิกในครอบครัว 
- หน้าที่ของตนเอง 
- พฤติกรรมที่เหมาะสม              

กับเพศ 
- ความภาคภูมิใจในเพศ

หญิง เพศชาย 

4 5 
 

3 ควบคุมการ
เคลื่อนไหว 
ของร่างกาย 

พ.3.1 ป.2/1 
พ.3.2 ป.2/2 

- การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี 
- การเคลื่อนไหวแบบ

เคลื่อนที่ 
- การเคลื่อนไหวแบบใช้

อุปกรณ์ 

4 10 
 

4 การออกก าลังกาย พ.3.2 ป.2/1 
พ.3.2 ป.2/2 

- การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
- การเล่นเกมพ้ืนบ้าน 
- การเล่นกิจกรรม

นันทนาการ 
- การเล่นเกมวิ่งเปรี้ยว 

10 20 
 

5 กฎ กติกาในการ
ปฏิบัติ 

พ.3.2 ป.2/2 - การเล่นตามค าแนะน า 
- กฎ  กติกา 
- การมีน้ าใจในการเล่น

กีฬา 

3 5 
 

6 การสร้างเสริม
สุขภาพ 
 

พ.3.1 ป.2/1 
พ.4.1 ป.2/1 
พ.4.1 ป.2/2 

- การมสีุขภาพที่ดี 
- การเลือกกินอาหารที่มี

ประโยชน์ 

4 8 
 



๓๓ 
 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำน 
กำรเรียนรู/้

ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วน 
คะแนน 

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

- การออกก าลังกาย 
- อาการและวิธีป้องกันการ

เจ็บป่วย 
7 อุบัติเหตุและการ

ป้องกัน 
พ.5.1 ป.2/1 
พ.5.1 ป.2/4 
พ.5.1 ป.2/5 
 
 
 
 
 
 

- อุบัติเหตุทางน้ าและทางบก 
- สาเหตุของอุบัติเหตุ 
- การป้องกันอุบัติเหตุทาง

น้ าและทางบก 
- ป้ายเตือนอันตราย 
- สถานที่อันตราย  
- สัญลักษณ์ของสิ่งของ 
- สาเหตุของการเกิด

อัคคีภัย 
- การป้องกันอัคคีภัยและ

การหนีไฟ 
- อันตรายซึ่งได้รับจากการ

เกิดอัคคีภัย 

5 ๑๒ 
 

8 ยาสามัญประจ า
บ้าน 

พ.5.1 ป.2/2 - บอกชื่อยาสามัญประจ า
บ้าน 

- การใช้ยาตามความ
เหมาะสม 

๓ ๘ 
 

9 โทษของ 
สารเสพติด 

พ.5.1 ป.2/3 
 
 

- สารอันตรายใกล้ตัว 
- วิธีป้องกันยาเสพติด 
- โทษของสารเสพติด 

๓ ๗ 
 

คะแนนระหว่ำงเรียน - 80 
คะแนนปลำยปี - 20 
รวมทั้งหมด ๔๐ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ประถมศึกษำปีท่ี 3 
ตัวช้ีวัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

 
สำระท่ี  1      กำรเจริญเตบิโตและพัฒนำกำรของมนุษย์ 
มำตรฐำน พ 1.1  เข้ำใจธรรมชำติของกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.3 1. อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโต

ของร่างกายมนุษย์ 
 ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์               

ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล 
- ลักษณะรูปร่าง 
- น้ าหนัก 
- ส่วนสูง 

2. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 

 เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต ของเด็กไทย 

3. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
- อาหาร   
- การออกก าลังกาย 
- การพักผ่อน 

 
สำระท่ี  2  ชีวิตและครอบครัว 
มำตรฐำน พ 2.1  เข้ำใจและเห็นคุณค่ำตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษำ  และมีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.3 1. อธิบายความส าคัญและความแตกต่าง  

 ของครอบครัวที่มีต่อตนเอง 
 ความส าคัญของครอบครัว  ความแตกต่างของ

แต่ละครอบครัว 
- เศรษฐกิจ 
- สังคม 
- การศึกษา 

2. อธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพใน 
 ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 

 วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและ                  
กลุ่มเพ่ือน 

3. บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสู่ 
 การล่วงละเมิดทางเพศ 

 พฤติกรรมที่น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ 
(การแต่งกาย การเที่ยวกลางคืน  การคบ
เพ่ือน  การเสพสารเสพติด ฯลฯ) 

 วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสู่การล่วงละเมิด
ทางเพศ (ทักษะปฏิเสธและอ่ืน ๆ ) 

 



๓๕ 
 
สำระท่ี 3     กำรเคลื่อนไหว  กำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นเกม  กีฬำไทย  และกีฬำสำกล 
มำตรฐำน พ 3.1  เข้ำใจ มีทักษะในกำรเคลื่อนไหว กิจกรรมทำงกำย กำรเล่นเกม  และกีฬำ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.3 1. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย  

ขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่และใช้
อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทาง 

 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ เช่น                      
ย่อยืด  เขย่ง  พับตัว  เคลื่อนไหวล าตัว   

 การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เช่น เดินต่อเท้า 
เดินถอยหลัง  กระโจน   

 แบบใช้อุปกรณ์ประกอบโดยมีการบังคับ
ทิศทาง  เช่น  ดีด  ขว้าง  โยน  และรับ 

 วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบ
ต่างๆ  อย่างมีทิศทาง 

2. เคลื่อนไหวร่างกายท่ีใช้ทักษะ                
การเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง     
ในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

 กิจกรรมทางกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหว
แบบบังคับทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

 
มำตรฐำน พ 3.2   รักกำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นเกม  และกำรเล่นกีฬำ  ปฏิบัติเป็นประจ ำ 

    อย่ำงสม่ ำเสมอ  มีวินัย  เคำรพสิทธิ  กฎ  กติกำ มีน้ ำใจนักกีฬำ  มีจิตวิญญำณ 
    ในกำรแข่งขัน  และช่ืนชม  ในสุนทรียภำพของกำรกีฬำ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.3 1. เลือกออกก าลังกาย การละเล่น

พ้ืนบ้านของภาคใต้  และเล่นเกมที่
เหมาะสม กับจุดเด่น จุดด้อย และ
ข้อจ ากัดของตนเอง 

 แนวทางการเลือกออกก าลังกาย การละเล่น
พ้ืนบ้านของภาคใต้  และเล่นเกมที่เหมาะสม
กับจุดเด่น จุดด้อยและข้อจ ากัดของแต่ละ
บุคคล 

2. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและข้อตกลง
ของการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  
การละเล่นพ้ืนบ้านของภาคใต้ได้
ด้วยตนเอง 

 การออกก าลังกาย  เกม  และการละเล่น
พ้ืนบ้านของภาคใต้ 

 กฎ กติกาและข้อตกลงในการ ออกก าลังกาย  
การเล่นเกม  และการละเล่นพ้ืนบ้านของ
ภาคใต้ 

 



๓๖ 
 
สำระท่ี 4  กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  สมรรถภำพและกำรป้องกันโรค 
มำตรฐำน พ 4.1  เห็นคุณค่ำและมีทักษะในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  กำรด ำรงสุขภำพ  กำรป้องกันโรค  
             และกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพเพื่อสุขภำพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.3 1. อธิบายการติดต่อและวิธีการ

ป้องกัน  
 การแพร่กระจายของโรค 

 การติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่กระจาย
ของโรค 

2. จ าแนกอาหารหลัก 5 หมู่  อาหารหลัก 5 หมู่ 
3. เลือกกินอาหารที่หลากหลาย                

 ครบ 5 หมู่  ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
 การเลือกกินอาหารที่เหมาะสม 
- ความหลากหลายของชนิดอาหารในแต่ละหมู่ 
- สัดส่วนและปริมาณของอาหาร  

(ตามธงโภชนาการ) 
4. แสดงการแปรงฟันให้สะอาด               

อย่างถูกวิธี 
 การแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี  
     (ครอบคลุมบริเวณขอบเหงือกและคอฟัน) 

5. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้ 
ตามค าแนะน า 

 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือ
สุขภาพ 

- วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- วิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  

โดยการออกก าลังกาย การพักผ่อนและ
กิจกรรมนันทนาการ 

 
สำระท่ี 5 ควำมปลอดภัยในชีวิต 
มำตรฐำน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภำพ  อุบัติเหตุ  กำรใช้ยำ      
                       สำรเสพติด  และควำมรุนแรง 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.3 1. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย                

 จากอุบัติเหตุในบ้าน  โรงเรียน   
 และการเดินทาง 

 วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ                 
ในบ้าน โรงเรียนและการเดินทาง 

2. แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจาก 
 บุคคลและแหล่งต่างๆ  เมื่อเกิด 

      เหตุร้าย  หรืออุบัติเหตุ 

 การขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่ง
ต่างๆ  เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ 

3. แสดงวิธีปฐมพยาบาล  เมื่อ
บาดเจ็บ 
จากการเล่น 

 การบาดเจ็บจากการเล่น 
- ลักษณะของการบาดเจ็บ 
- วิธีปฐมพยาบาล (บาดเจ็บ ห้ามเลือด ฯลฯ) 



๓๗ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ พ ๑๓๑๐๑    วิชำ สุขศึกษำพลศึกษำ 3     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำพลศึกษำ 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3                 เวลำ 40 ชั่วโมง/ปี                      จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 80 : 20 
 
 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจในวัยต่าง  ๆ  รู้จักตนเองและครอบครัว  รักสุขภาพอนามัย
ครอบครัว  ปัญหาครอบครัวที่ส่งผลต่อสุขภาพและชีวิต  ช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว  และผู้อื่น  ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศ  พฤติกรรมที่น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ  มีสุข
นิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร  การขับถ่าย  การพักผ่อน  สิ่งแวดล้อม  ที่มี อิทธิพลต่อสุขภาพ  
โรคติดต่อและการป้องกันปฏิบัติตนในการแต่งกาย การท าความเคารพที่ถูกต้อง ดูแลรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย มีความรู้ความเข้าใจ  ทักษะในการใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้าน  มีทักษะในการป้องกันอุบัติเหตุ และการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 ฝึกปฏิบัติมีทักษะ  ศึกษาวิเคราะห์  อภิปรายความหมาย  ความส าคัญในการออกก าลังกาย การเล่น
กีฬา  การเล่นเกม  การละเล่นพ้ืนบ้าน  มีทักษะในการเคลื่อนไหวตามจังหวะเสียงเพลงสามารถเลือก
กิจกรรมที่เหมาะกับความถนัดและความสามารถของนักเรียนเอง  มีทักษะในการปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ใน
การเล่นเป็นกลุ่ม  ปฏิบัติตามสิทธิของตนเอง  และเคารพสิทธิของผู้อื่น 
 เพ่ือให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้  ในวิชาสุขศึกษา  และพลศึกษา  ให้มีสุขภาพดี  มีอนามัยสมบูรณ์รัก
สุขภาพรักการออกก าลังกาย   ดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเอง  ของครอบครัว   รักครอบครัว  รู้จักตนเอง
มีระเบียบวินัย เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน มีน้ าใจนักกีฬา  รู้จัก  เสียสละ มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมและน าความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมใช้วิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษาเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ วิชาอ่ืน  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
      พ 1.1 ป3/1  ป3/2  ป3/3  ป3/4   
      พ 2.1  ป3/1  ป3/2  
      พ 3.1  ป3/1  ป3/2   
      พ 3.2  ป3/1  ป3/2   
      พ 4.1  ป3/1  ป3/2  ป3/3  ป3/4  ป3/5 
      พ 5.1  ป3/1  ป3/2   ป3/3 
รวม 18   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ พ ๑๓๑๐๑    วิชำ สุขศึกษำพลศึกษำ ๓    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำพลศึกษำ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๓                       เวลำ 40 ชัว่โมง/ปี                      จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 80 : 20 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน 

กำรเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วน 
คะแนน 

1 การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

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

- ลักษณะการ
เจริญเติบโตของมนุษย์ 

- ความแตกต่างของ                 
แต่ละบุคคล 

- ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต 

- เกณฑ์มาตรฐานการ
เจริญเติบโตของ
เด็กไทย 

5 7 
 

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

- ความส าคัญของ
ครอบครัว 

- ความแตกต่างของ                 
แต่ละครอบครัว 

- เศรษฐกิจ  สังคม  
การศึกษา 

- วิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวและ                  
กลุ่มเพ่ือน 

- พฤติกรรมที่น าไปสู่               
การถูกล่วงละเมิด               
ทางเพศ 

- วิธีป้องกันการล่วง
ละเมดิทางเพศ 

6 8 
 

3 ควบคุมการเครื่อง
ไหวของร่างกาย 

พ.3.1 ป.3/1 
พ.3.1 ป.3/2 

- การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี 
- การเคลื่อนไหวแบบ

เคลื่อนที่ 
- การเคลื่อนไหวแบบใช้

อุปกรณ์ 

6 15 
 



๓๙ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน 

กำรเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วน 
คะแนน 

- การเคลื่อนไหวมี
ทิศทาง 

4 การออกก าลังกาย พ.3.2 ป.3/1 
พ.3.2 ป.3/2 
พ.4.1 ป.3/5 
 

- การล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
- การเล่นเกมพ้ืนบ้าน 
- การเล่นเกมวิ่งเปี้ยว 
- การออกก าลังกายและ

ประโยชน์ 
- ปฏิบัติตามกฎ กติกา 

ข้อตกลง 
- การเล่นเกมเป็นกลุ่ม   
- วิธีการสร้าง

สมรรถภาพ 
- การพักผ่อนและ

กิจกรรมนันทนาการ 

13 20 
 

5 โรคติดต่อ พ.4.1 ป.3/1 - การแพร่กระจายของโรค 
- วิธีป้องกันโรคติดต่อ 

๓ ๑๐ 
 

6 การสร้างเสริม
สุขภาพ 

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

- อาหารหลัก 5 หมู่ 
- การเลือกกินอาหารที่

เหมาะสม 
- การแปรงฟันให้สะอาด

อย่างถูกวิธี 

4 ๑๐ 
 

7 ความปลอดภัย พ.5.1 ป.3/1 
พ.5.1 ป.3/2 
พ.5.1 ป.3/3 

- ความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ 

- อุบัติเหตุในบ้าน 
โรงเรียนและ 

- การเดินทาง 
- วิธีปฏิบัติตนเพื่อ              

ความปลอดภัย 
- การบาดเจ็บจาก               

การเล่น 
- ขอความช่วยเหลือ             

จากบุคลและแหล่ง
ต่างๆเม่ือเกิดเหตุร้าย
หรือเกิดอุบัติเหตุ 

๓ ๑๐ 

คะแนนระหว่ำงเรียน - 80 



๔๐ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน 

กำรเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วน 
คะแนน 

คะแนนปลำยปี - 20 
รวมทั้งหมด ๔๐ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  4 
ตัวช้ีวัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

 
สำระท่ี  1  กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์ 
มำตรฐำน พ 1.1  เข้ำใจธรรมชำติของกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.4 1. อธิบายการเจริญเติบโตและ 

 พัฒนาการของร่างกายและจิตใจตาม
วัย   

 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและ
จิตใจตามวัย (ในช่วงอายุ  9-12  ปี) 

2. อธิบายความส าคัญของกล้ามเนื้อ  
      กระดูกและข้อ  ที่มีผลต่อสุขภาพ                      
      การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

 ความส าคัญของกล้ามเนื้อ  กระดูกและข้อที่มีผล 
ต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

3. อธิบายวิธีดูแลกล้ามเนื้อ กระดูกและ
ข้อ    
 ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 วิธีดูแลรักษากล้ามเนื้อ กระดูกและข้อให้ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สำระท่ี  2  ชีวิตและครอบครัว 
มำตรฐำน พ 2.1  เข้ำใจและเห็นคุณค่ำตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษำ  และมีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.4 1. อธิบายคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและ  

 สมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
 คุณลักษณะของความเป็นเพ่ือน และสมาชิก             

ที่ดีของครอบครัว 
2. แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตน 

ตามวัฒนธรรมไทย 
 พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตาม

วัฒนธรรมไทย 
3. ยกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธการกระท าที่เป็น 

 อันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ 
 วิธีการปฏิเสธการกระท าที่เป็นอันตรายและ 

ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ 
 
สำระท่ี 3     กำรเคลื่อนไหว  กำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นเกม  กีฬำไทย  และกีฬำสำกล 
มำตรฐำน พ 3.1   เข้ำใจ  มีทักษะในกำรเคลื่อนไหว  กิจกรรมทำงกำย  กำรเล่นเกม  และกีฬำ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.4 1. ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะ            

 การเคลื่อนไหวในลักษณะ
ผสมผสานได้ท้ังแบบอยู่กับที่  
เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 

 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่
กับท่ี เช่น กระโดดหมุนตัว กระโดดเหยียดตัว        
แบบเคลื่อนที่ เช่น  ซิกแซ็ก วิ่งเปลี่ยนทิศทาง  
ควบม้าและแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น ลูก



๔๒ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
บอล  เชือก 

2. ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่า 
ประกอบจังหวะ 

 กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ 

3. เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรม      
แบบผลัด 

 เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด 

4. เล่นกีฬาพ้ืนฐานได้อย่างน้อย 
1 ชนิด 

 กีฬาพ้ืนฐาน เช่น แชร์บอล แฮนด์บอล ห่วงข้าม
ตาข่าย 

 
มำตรฐำน พ 3.2   รักกำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นเกม  และกำรเล่นกีฬำ  ปฏิบัติเป็นประจ ำ 

    อย่ำงสม่ ำเสมอ  มีวินัย  เคำรพสิทธิ  กฎ  กติกำ มีน้ ำใจนักกีฬำ  มีจิตวิญญำณ 
    ในกำรแข่งขัน  และช่ืนชม  ในสุนทรียภำพของกำรกีฬำ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.4 1. ออกก าลังกาย เล่นเกมและกีฬา           

ที่ตนเองชอบและมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของ
ตนเองตามตัวอย่างและแบบ
ปฏิบัติของผู้อ่ืน 

 การออกก าลังกาย  เล่นเกม  ตามความชอบของ
ตนเองและเล่นกีฬาพ้ืนฐานร่วมกับผู้อ่ืน 

 การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองในการออก
ก าลังกาย  เล่นเกม  และเล่นกีฬาตามตัวอย่าง  
และแบบปฏิบัติของผู้อ่ืน 

 คุณค่าของการออกก าลังกาย เล่นเกม  และเล่น
กีฬาที่มีต่อสุขภาพ 

2. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่น
กีฬาพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาที่เล่น 

 

 การปฏิบัติตามกฎ  กติกา  การเล่นกีฬาพ้ืนฐาน  
ตามชนิดกีฬาที่เล่น 

 
สำระท่ี 4    กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  สมรรถภำพและกำรป้องกันโรค 
มำตรฐำน พ 4.1    เห็นคุณค่ำและมีทักษะในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  กำรด ำรงสุขภำพ  กำรป้องกัน 
                        โรคและกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพเพื่อสุขภำพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.4 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 
 การจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและเอ้ือต่อ

สุขภาพ 
2. อธิบายสภาวะอารมณ์  ความรู้สึก

ที่มีผลต่อสุขภาพ 
 สภาวะอารมณ์และความรู้สึก  เช่นโกรธ  

หงุดหงิด  เครียด  เกลียด  เสียใจ  เศร้าใจ                   
วิตกกังวล  กลัว  ก้าวร้าว  อิจฉา  ริษยา                   



๔๓ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เบื่อหน่าย  ท้อแท้  ดีใจ  ชอบใจ  รัก ชื่นชม  
สนุก  สุขสบาย  

 ผลที่มีต่อสุขภาพ 
- ทางบวก :  สดชื่น  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  ร่าเริง 

ฯลฯ 
- ทางลบ :  ปวดศีรษะ  ปวดท้อง เบื่ออาหาร        

อ่อนเพลีย ฯลฯ 
3. วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหาร

และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อการ
เลือกบริโภค 

 การวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

4. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการตรวจสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
สำระท่ี 5  ควำมปลอดภัยในชีวิต 
มำตรฐำน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภำพ  อุบัติเหตุ กำรใช้ยำ    
                       สำรเสพติด  และควำมรุนแรง 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.4 1. อธิบายความส าคัญของการใช้ยา

และใช้ยาอย่างถูกวิธี 
 ความส าคัญของการใช้ยา 
 หลักการใช้ยา 

2. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับ
อันตรายจากการใช้ยาผิด  
สารเคมี  แมลงสัตว์กัดต่อย  และ
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 

 วิธีปฐมพยาบาล 
- การใช้ยาผิด 
- สารเคมี 
- แมลงสัตว์กัดต่อย 
- การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 

3. วิเคราะห์ผลเสียของการสูบบุหรี่  
และการดื่มสุรา ที่มีต่อสุขภาพ
และการป้องกัน 

 ผลเสียของการสูบบุหรี่  การดื่มสุรา และ                   
การป้องกัน 



๔๔ 
 

 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ พ ๑๔๑๐๑    วิชำ สุขศึกษำพลศึกษำ 4    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำพลศึกษำ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๔                เวลำ 40 ชั่วโมง/ปี                             จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 80 : 20 
 
 ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายจิตใจตามวัย ความส าคัญของกล้ามเนื้อ กระดูก 
ข้อที่มีผลต่อสุขภาพ  คุณลักษณะส าคัญของเพ่ือน สมาชิกที่ดีของครอบครัว เรื่องเพศและการปฏิเสธการ
กระท าที่ไม่เหมาะสมเรื่องเพศ การเคลื่อนไหวของตนเอง กายบริหารท่ามือเปล่า ท่าประกอบจังหวะ เกม
เลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด กีฬาพ้ืนฐาน การออกก าลังกาย กฎและกติกาการเล่นกีฬา ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ  สภาวะอารมณ์ ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  สมรรถภาพทาง
กาย ยาและการใช้ยาอย่างถูกวิธี วิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัด
ต่อย การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ผลเสียของการสูบบุหรี่ และการดื่มสุราที่มีผลต่อสุขภาพ 
 โดยใช้วิธีการอธิบาย  ความส าคัญ  วิธีการดูแลกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ  คุณลักษณะความเป็น
เพ่ือนและสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ สภาวะอารมณ์ ความรู้สึก
ที่มีผลต่อสุขภาพ การใช้ยาอย่างถูกวิธี  การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย 
การยกตัวอย่างวิธีปฏิเสธการกระท าที่เป็นอันตรายในเรื่องเพศ การควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการ
เคลื่อนไหว  การฝึกบริหารท่ามือเปล่า ท่าประกอบจังหวะ การออกก าลังกาย การเล่นเกม เล่นกีฬาพ้ืนฐาน 
เล่นกีฬาที่ตนชอบ  การวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหาร การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย การ
แสดงวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อยและการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา วิเคราะห์ผลเสียของการสูบบุหรี่และการดื่มสุราที่มีผลต่อสุขภาพ 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา พล
ศึกษา  ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ1.1ป.4/1  พ1.1ป.4/2   พ1.1ป.4/3 
 พ2.1ป.4/1   พ2.1ป.4/2   พ2.1ป.4/3 
 พ3.1ป.4/1   พ3.1ป.4/2   พ3.1ป.4/3   พ3.1ป.4/4 
 พ3.2ป.4/1   พ3.2ป.4/2 
 พ4.1ป.4/1   พ4.1ป.4/2   พ4.1ป.4/3    พ4.1ป.4/4 
 พ5.1ป.4/1   พ5.1ป.4/2   พ5.1ป.4/3 
รวมทั้งหมด  19    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ พ ๑๔๑๐๑    วิชำสุขศึกษำพลศึกษำ 4      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำพลศึกษำ 
ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี  ๔                เวลำ 40 ชั่วโมง/ปี                             จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 80 : 20 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน 

กำรเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วน 
คะแนน 

1 การเจริญเติบโตและ
พัฒนาของร่างกาย 

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

- พัฒนาการของร่างกาย
และจิตใจตามวัย 

- ความส าคัญของกระดูก, 
กล้ามเนื้อ 

- วิธีดูแลรักษากล้ามเนื้อ
และกระดูก 

๓ ๘ 
 

2 ชีวิตและครอบครัว พ.2.1 ป.4/1  
พ.2.1 ป.4/2 
พ.2.1 ป.4/3 

- สมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
- พฤติกรรมทีเ่หมาะสมกับ

เพศ ตนเอง 
- วิธีการปฏิเสธ 

๓ ๕ 
 

3 การเคลื่อนไหวแบบ
ผสมผสาน 

พ.3.1 ป.4/1 
พ.3.2 ป.4/1 

- การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที ่
- การเคลื่อนไหวแบบ

เคลื่อนที่ 
- การเคลื่อนไหวใช้อุปกรณ์ 

๓ 8 
 

4 กายบริหาร พ.3.1 ป.4/2  
พ.3.2 ป.4/1 

- การฝึกท่ากายบริหาร 
- การอบอุ่นร่างกาย 

๒ ๘ 
 

5 การออกก าลังกาย พ.3.1 ป.4/1  
พ.3.1 ป.4/3 
พ3.1 ป.4/4 
พ.3.2 ป.4/1  
พ.3.2 ป.4/2 

- การเล่นเกม 
- กิจกรรมแบบผลัด 
- กิจกรรมนันทนาการ 
- กีฬาพ้ืนฐาน แชร์บอล  
- แฮนด์บอล กรีฑา 
- ปฏิบัติตามกฎกติกาใน

การเล่นกีฬา 
- มีน้ าใจในการเล่นกีฬา 

๕ 1๕ 
 

6 สิ่งแวดล้อมกับ
สุขภาพ 
 

พ.4.1 ป.4/1  
พ.4.1 ป.4/2 

- ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

- การจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะและเอ้ือต่อ
สุขภาพ 

5 5 



๔๖ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน 

กำรเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วน 
คะแนน 

7 ปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาพ 

พ.4.1 ป.4/1 
พ.4.1 ป.4/2 

- สภาวะอารมณ์และ
ความรู้สึก 

- ผลที่มีต่อสุขภาพ 
ทางบวกและทางลบ 

5 5 

8 การสร้างเสริม
สุขภาพ 
 

พ.4.1 ป.4/3 
 

- การเลือกบริโภค 
- การวิเคราะห์ฉลาก

อาหารและผลิตภัณฑ์
ต่อสุขภาพ 

5 5 

9 สมรรถภาพทางกาย พ.4.1 ป.4/4 - การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

2 5 

10 ความส าคัญของ                   
การใช้ยา 

พ.5.1 ป.4/1 
พ.5.1 ป.4/2 

- การใช้ยาอย่างถูกวิธี 
- วิธีป้องกันการใช้ยาผิด 
- อันตรายจากการใช้ยา  

สารเคมี 

2 5 
 

11 การปฐมพยาบาล พ.5.1 ป.4/2 
 

- การบาดเจ็บจากการ
เล่นกีฬา 

- แมลงสัตว์กัดต่อย 
- การใช้ยาผิด 

2 5 

12 การป้องกันยาเสพติด พ.5.1 ป.4/3 - การไม่สูบบุหรี่ 
- การไม่ดื่มสุรา4การออก

ก าลังกาย 

๓ ๖ 

คะแนนระหว่ำงเรียน - 80 
คะแนนปลำยปี - 20 
รวมทั้งหมด ๔๐ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 
ตัวช้ีวัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง   

 
สำระท่ี  1  กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์ 
มำตรฐำน พ 1.1  เข้ำใจธรรมชำติของกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.5 1. อธิบายความส าคัญของระบบ             

ย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายที่มี           
ผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต   
และพัฒนาการ 

 ความส าคัญของระบบย่อยอาหารและระบบ
ขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และ
พัฒนาการ 

2. อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหาร
และระบบขับถ่ายให้ท างาน
ตามปกติ 

 วิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
ให้ท างานตามปกติ 

 
สำระท่ี  2  ชีวิตและครอบครัว 
มำตรฐำน พ 2.1  เข้ำใจและเห็นคุณค่ำตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษำ  และมีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.5 1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ  

และปฏิบัติตนได้เหมาะสม 
 การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การดูแลตนเอง 
 การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรม

ไทย 
2. อธิบายความส าคัญของการมี

ครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย 
 ลั ก ษ ณ ะข อ งค รอบ ค รั ว ที่ อ บ อุ่ น ต าม

วัฒนธรรมไทย (ครอบครัวขยาย  การนับถือ
ญาติ) 

3. ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ 
  ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหา 

       ความขัดแย้งในครอบครัวและ                  
      กลุ่มเพ่ือน 

 พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์              
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว 

 
 
 



๔๘ 
 
สำระท่ี 3     กำรเคลื่อนไหว  กำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นเกม  กีฬำไทย  และกีฬำสำกล 
มำตรฐำน พ 3.1   เข้ำใจ  มีทักษะในกำรเคลื่อนไหว  กิจกรรมทำงกำย  กำรเล่นเกม  และกีฬำ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.5 1.  จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบ

ผสมผสาน      
     และควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการ 
     เคลื่อนไหวตามแบบที่ก าหนด 
 

 การจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย 
แบบผสมผสาน  และการปฏิบัติกิจกรรม
ทางกาย ทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่  และ
ใช้อุปกรณ์ประกอบ ตามแบบที่ก าหนด  
เช่น การฝึกกายบริหาร  ยืดหยุ่นขั้น
พ้ืนฐาน  เป็นต้น 

3. เล่มเกมน าไปสู่กีฬาที่เลือกและ
กิจกรรม     
 การเคลื่อนไหวแบบผลัด 

 เกมน าไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัดที่มี
การตี เขี่ย  รับ – ส่งสิ่งของ  ขว้าง  และวิ่ง   

4. ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่อง              
 การรับแรง การใช้แรงและความสมดุล 

 การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช้
แรงและความสมดุล 

5. แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติ
กิจกรรม   
ทางกายและเล่นกีฬา 

 ทักษะกลไกท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรม
ทางกายและเล่นกีฬา 

6. เล่นกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภท  
 บุคคลและประเภททีมได้อย่างละ 1 
ชนิด 

 การเล่นกีฬาไทย  เช่น  ตะกร้อวง  วิ่งชัก
ธงและกีฬาสากล เช่น กรีฑาประเภทลู่ 
แบดมนิตัน  เปตอง  ฟุตบอล  เทเบิล
เทนนิส  ว่ายน้ า 

7. อธิบายหลักการและเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ อย่างน้อย  1 กิจกรรม 

 หลักการและกิจกรรมนันทนาการ 

 
มำตรฐำน พ 3.2   รักกำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นเกม  และกำรเล่นกีฬำ  ปฏิบัติเป็นประจ ำ 

              อย่ำงสม่ ำเสมอ  มีวินัย  เคำรพสิทธิ  กฎ  กติกำ มีน้ ำใจนักกีฬำ  มีจิตวิญญำณ 
    ในกำรแข่งขัน  และช่ืนชม  ในสุนทรียภำพของกำรกีฬำ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.5 1. ออกก าลังกายอย่างมีรูปแบบ                

    เล่นเกมที่ใช้ทักษะการคิดและ
ตัดสินใจ   

 หลักการและรูปแบบการออกก าลังกาย 
 การออกก าลังกาย  และการเล่นเกม  เช่น   

เกมเบ็ดเตล็ด  เกมเลียนแบบ  เกมน า  และ
การละเล่นพื้นเมือง   

2. เล่นกีฬาที่ตนเองชอบอย่างสม่ าเสมอ     
    โดยสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติของ      
    ตนเองอย่างหลากหลาย  และมีน้ าใจ  

 การเล่นกีฬาไทย  และกีฬาสากลประเภท
บุคคลและทีมท่ีเหมาะสมกับวัยอย่าง
สม่ าเสมอ 



๔๙ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
    นักกีฬา  การสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติในการเล่นกีฬา

อย่างหลากหลาย  และมีน้ าใจนักกีฬา 
3. ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  การเล่นเกม   
     กีฬาไทย และกีฬาสากลตามชนิด  
     กีฬาที่เล่น 

 กฎ  กติกาในการเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬา
สากลตามชนิดกีฬาที่เล่น 

 วิธีการรุกและวิธีป้องกันในการเล่นกีฬาไทย
และกีฬาสากลที่เล่น 

4. ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง ไม่
ละเมิด  สิทธิผู้อ่ืนและยอมรับใน
ความแตกต่าง  ระหว่างบุคคลใน
การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 

 สิทธิของตนเองและผู้อื่นในการเล่นเกมและ
กีฬา 

 ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกม 
และกีฬา 

 
สำระท่ี 4    กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  สมรรถภำพและกำรป้องกันโรค 
มำตรฐำน พ 4.1  เห็นคุณค่ำและมีทักษะในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  กำรด ำรงสุขภำพ  กำรป้องกันโรค  
     และกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพเพื่อสุขภำพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.5 1. แสดงพฤติกรรมที่เห็นความส าคัญของ     

     การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
 ความส าคัญของการปฏิบัติตนตามสุข

บัญญัติแห่งชาติ 
2. ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริม       
    สุขภาพ 

 

 แหล่งและวิธีค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภา 
 การใช้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริม

สุขภาพ 
3. วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจ  
     เลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
    อย่างมีเหตุผล 

 การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (อาหาร เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์
ดูแลสุขภาพในช่องปาก ฯลฯ) 

4. ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยใน 
    ชีวิตประจ าวัน 

 การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคท่ีพบบ่อย
ในชีวิตประจ าวัน  เช่น 

- ไข้หวัด 
- ไข้เลือดออก 
- โรคผิวหนัง 
- ฟันผุและโรคปริทันต์  ฯลฯ 

5. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทาง
กาย  ตามผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 

 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผล  

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย   
 
 



๕๐ 
 
สำระท่ี 5    ควำมปลอดภัยในชีวิต 
มำตรฐำน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภำพ  อุบัติเหตุ   

    กำรใช้ยำ  สำรเสพติด  และควำมรุนแรง 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.5 1.  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ 

     สารเสพติด 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด   

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

2. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ยา 
      และสารเสพติด  ที่มีผลต่อร่างกาย  
     จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา 

 ผลกระทบของการใช้ยา และสารเสพติดที่มีต่อ
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา 

3. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการ
ใช้ ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

 การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยา 
 การหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

4. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อ 
      พฤติกรรมสุขภาพ 

 อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรม สุขภาพ 
(อินเทอร์เน็ต  เกม ฯลฯ) 

5. ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจาก 
การเล่นกีฬา 

 การปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา 

 



๕๑ 
 

 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ พ ๑๕๑๐๑    วิชำ สุขศึกษำพลศึกษำ 5    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำพลศึกษำ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๕                เวลำ 40 ชั่วโมง/ปี                    จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 80 : 20 
 

ศึกษาและอธิบายความส าคัญของระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ              
การเจริญเติบโต  และพัฒนาการอธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ท างานตามปกติ      
อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ  และการปฏิบัติตนได้เหมาะสม  อธิบายความส าคัญของการมีครอบครัวที่
อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย  ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือใช้สร้างเสริมสุขภาพ  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ใช้สารเสพติด  วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ยา และสารเสพติด  ที่มีผลต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม 
และสติปัญญา  ปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากการใช้ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด  วิเคราะห์อิทธิพลของ
สื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ  ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา    
               จดัรูปแบบการเคลื่อนไหว  แบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวตาม
แบบที่ก าหนด  เล่มเกมน าไปสู่กีฬาที่เลือกและกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด  ควบคุมการเคลื่อนไหวใน
เรื่องการรับแรง การใช้แรงและความสมดุล  แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬ า   
เล่นกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมได้อย่างละ 1 ชนิด   ออกก าลังกายอย่างมี
รูปแบบ  เล่นเกมที่ใช้ทักษะการคิดและตัดสินใจ  เล่นกีฬาที่ตนเองชอบอย่างสม่ าเสมอ  โดยสร้างทางเลือก
ในวิธีปฏิบัติของตนเองอย่างหลากหลาย  ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง  ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืนและยอมรับใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกม และกีฬาไทย  กีฬาสากล  แสดงพฤติกรรมที่เห็นความส าคัญ
ของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน  ค้นหา
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือใช้สร้างเสริมสุขภาพ  ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย   และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  อย่างน้อย  1 กิจกรรม 
               ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว
และกลุ่มเพ่ือน วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล  
และมีน้ าใจนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎกติกา  การเล่นเกม  กีฬาไทย และกีฬาสากลตามชนิดกีฬาที่เล่น    
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  พ 1.1   ป 5/1     ป 5/2                  
 พ 2.1   ป 5/1     ป 5/2      ป 5/3 
       พ 3.1   ป 5/1    ป 5/2      ป 5/3     ป 5/4     ป 5/5    ป 5/6     
 พ 3.2   ป 5/1     ป 5/2      ป 5/3    ป 5/4      
 พ 4.1   ป 5/1     ป 5/2     ป 5/3     ป 5/4     ป 5/5 
        พ 5.1   ป 5/1     ป 5/2      ป 5/3    ป 5/4     ป 5/5     
รวม   25     ตัวช้ีวัด 
 
 



๕๒ 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ พ ๑๕๑๐๑    วิชำ สุขศึกษำพลศึกษำ 5    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำพลศึกษำ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๕               เวลำ 40 ชั่วโมง/ปี                            จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 80 : 20 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน 

กำรเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วน 
คะแนน 

1 การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

พ.1.1 ป.5/1  
พ.1.1 ป.5/2 

- การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ 

- ความส าคัญของ
ระบบย่อย 

- อาหารและระบบ
ขับถ่าย 

- วิธีดูแลระบบย่อย
อาหารและระบบ
ขับถ่าย 

๕ ๑๒ 
 
 
 

2 คุณค่าของตนเองและ
ครอบครวั 

พ.2.1 ป.5/1 
พ.2.1 ป.5/2 
พ.2.1 ป.5/3 

- การเปลี่ยนแปลง
ทางเพศ 

- การวางตัวที่
เหมาะสมกับ
วัฒนธรรม 

- ลักษณะของ
ครอบครัวที่อบอุ่น 

- พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์และ 
ไม่พึงประสงค์ 

๕ ๑๒ 
 

3 การจัดรูปแบบ                     
การเคลื่อนไหว 

พ.3.1 ป.5/1 
พ.3.1 ป.5/2  
พ.3.1 ป.5/3 
พ.3.1 ป.5/4 
พ.3.2 ป.5/1 
พ.3.2 ป.5/2 

- การเคลื่อนไหวแบบ 
ผสมผสาน 

- การเคลื่อนไหวแบบ
ควบคุมตนเอง 

- ทักษะการ
เคลื่อนไหวตาม 
แบบที่ก าหนด 

๕ ๖ 
 

4 ทักษะกลไก พ.3.1 ป.5/3  
พ.3.1 ป.5/4  
พ.3.1 ป.5/5 

- ทักษะกลไกท่ีส่งผล
ต่อการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกาย

๒ ๖ 



๕๓ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน 

กำรเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วน 
คะแนน 

พ.3.2 ป.5/3  
พ.3.2 ป.5/4  

และการเล่นกีฬา 
 

5 การเล่นกีฬาไทยและสากล พ.3.1 ป.5/5 
พ.3.1 ป.5/6 
พ.3.2 ป.5/2  
พ.3.2 ป.5/3  
พ.3.2 ป.5/4 
พ.5.1 ป5/5 

- กีฬาตะกร้อ  กีฬา 
ฟุตบอ วอลเลย์บอล
และกรีฑา   

- การเล่นกีฬา
ประเภทบุคคล    
และประเภททีม 

- การปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันอันตราย 
จากการเล่นกีฬา 

๕ 1๒ 
 

6 การออกก าลังกาย พ.3.1 ป.5/1  
พ.3.1 ป.5/2  
พ.3.1 ป.5/3    
พ.3.1 ป.5/4  
พ.3.1 ป.5/5 
พ.3.2 ป.5/1 

- การเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด 

- การละเล่นพื้นบ้าน 
- การฝึกทักษะพ้ืน

ตามชนิดกีฬา 
- การฝึกกายบริหาร 

๔ ๕ 

7 การสร้างสุขภาพ พ.4.1 ป.5/1 
พ.4.1 ป.5/2 
พ.4.1 ป.5/3 

- ความส าคัญของ 
การปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติ 

- ข้อมูลข่าวสาร 
- การตัดสินใจซื้อ

อาหาร 
- การเลือกซื้ออาหาร

และผลิตภัณฑ์ 

๓ ๕ 

8 การป้องกันโรค พ.4.1 ป.5/4 
 

- การป้องกันโรคท่ี 
พบบ่อยในชีวิต 
ประจ าวัน  

- ไข้หวัด  
- ไข้เลือดออก  
- โรคผิวหนัง   
- ฟันผุและโรค 

ปริทันต์ 

๓ ๕ 

9 สมรรถภาพทางกาย พ.4.1 ป.5/5 - การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

2 ๕ 



๕๔ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน 

กำรเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วน 
คะแนน 

10 สารเสพติด 
 

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

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
การใช้สารเสพติด 
ครอบครัว สังคม  
เพ่ือน  

- ค่านิยม  ความเชื่อ 
ปัญหาสุขภาพ 

- ผลกระทบต่อการใช้ยา  
- อารมณ์ สังคม

สติปัญญา 
- การปฏิบัติตนเพื่อ

ความปลอดภัยจาก
การใช้ยา 

- การหลีกเลี่ยงสารเสพติด 
- อิทธิพลของสื่อที่มีต่อ

พฤติกรรมสุขภาพ 
(อินเทอร์เน็ต เกม
ฯลฯ)  

๖ ๑๒ 
 

คะแนนระหว่ำงเรียน - 80 
คะแนนปลำยปี - 20 
รวมทั้งหมด ๔๐ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6 
ตัวช้ีวัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

 
สำระท่ี  1    กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์ 
มำตรฐำน พ 1.1  เข้ำใจธรรมชำติของกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.6 1. อธิบายความส าคัญของระบบ

สืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิต
และระบบหายใจ  ที่มีผลต่อ
สุขภาพ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ 

 ความส าคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียน
โลหิต  และระบบหายใจ  ที่มีผลต่อสุขภาพ                              
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ       

2. อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบ
สืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิต  
และระบบหายใจให้ท างาน
ตามปกติ 

 วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียน
โลหิต และระบบหายใจให้ท างานตามปกติ 

 
สำระท่ี  2     ชีวิตและครอบครัว 
มำตรฐำน พ 2.1  เข้ำใจและเห็นคุณค่ำตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษำ  และมีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.6 1. อธิบายความส าคัญของการสร้าง

และรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
 ความส าคัญของการสร้างและรักษา

สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
 ปัจจัยที่ช่วยให้การท างานกลุ่มประสบ

ความส าเร็จ 
- ความสามารถส่วนบุคคล 
- บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม 
- การยอมรับความคิดเห็นและความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคล 
- ความรับผิดชอบ 

2. วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อ
เอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 

 พฤติกรรมเสี่ยงที่น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  
การติดเชื้อเอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัย 
อันควร 



๕๖ 
 
สำระท่ี 3     กำรเคลื่อนไหว  กำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นเกม  กีฬำไทย  และกีฬำสำกล 
มำตรฐำน พ 3.1   เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.6 1. แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับ

ผู้อื่นในลักษณะแบบผลัดและแบบ
ผสมผสานได้ตามล าดับทั้งแบบอยู่
กับท่ี  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์
ประกอบ  และการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง 

 การเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อ่ืนแบบผลัดในลักษณะ
ผสมผสาน ในการร่วมกิจกรรมทางกาย เช่น  
กิจกรรมแบบผลัด  กายบริหารประกอบเพลง  
ยืดหยุ่นขั้นพ้ืนฐานที่ใช้ท่าต่อเนื่องและการต่อ
ตัวท่าง่าย ๆ  

2. จ าแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่อง
การรับแรง  การใช้แรง  และความ
สมดุลในการเคลื่อนไหวร่างกายใน
การเล่นเกม  เล่นกีฬา  และน าผล
มาปรับปรุง  เพ่ิมพูนวิธีปฏิบัติของตน
และผู้อื่น 

 การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช้แรง  
และความสมดุลกับการพัฒนาทักษะการ
เคลื่อนไหว  ในการเล่นเกมและกีฬา 

3. เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  ประเภท
บุคคลและประเภททีมได้อย่างละ 1 
ชนิด 

 

 การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  ประเภทบุคคล
และประเภททีม  เช่น กรีฑาประเภทลู่และลาน    
เปตอง  ว่ายน้ า  เทเบิลเทนนิส  วอลเลย์บอล  
ฟุตบอล  ตะกร้อวง 

4. ใช้ทักษะกลไก เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมพูน
ความสามารถของตนและผู้อ่ืนใน
การเล่นกีฬา 

 การใช้ข้อมูลด้านทักษะกลไกเพ่ือปรับปรุงและ
เพ่ิมพูนความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทาง
กาย และเล่นกีฬา 

5. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย  
1 กิจกรรม แล้วน าความรู้และ
หลักการที่ได้ไปใช้เป็นฐาน
การศึกษาหาความรู้เรื่องอ่ืนๆ 

 การน าความรู้และหลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใช้เป็นฐานการศึกษาหาความรู้ 

 

มำตรฐำน พ 3.2   รักกำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นเกม  และกำรเล่นกีฬำ  ปฏิบัติเป็นประจ ำ 
    อย่ำงสม่ ำเสมอ  มีวินัย  เคำรพสิทธิ  กฎ  กติกำ มีน้ ำใจนักกีฬำ  มีจิตวิญญำณ 
    ในกำรแข่งขัน  และช่ืนชมในสุนทรียภำพของกำรกีฬำ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.6 1.  อธิบายประโยชน์และหลักการออก 

     ก าลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ 
     ทางกาย และการสร้างเสริมบุคลิกภาพ 

 ประโยชน์และหลักการออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ  สมรรถภาพทางกายและการสร้าง
เสริมบุคลิกภาพ 

2.  เล่นเกมที่ใช้ทักษะการวางแผนและ   
    สามารถเพ่ิมพูนทักษะการออกก าลังกาย  
    และเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ 

 การเล่นเกมที่ใช้ทกัษะการวางแผน 
 การเพ่ิมพูนทักษะการออกก าลังกายและ 

การเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ 



๕๗ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.6 3.  เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบและสามารถ 

    ประเมินทักษะการเล่นของตนเป็น 
     ประจ า 

 การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและประเภท
ทีมท่ีชื่นชอบ 

 การประเมินทกัษะการเล่นกีฬาของตน 
4.   ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ตามชนิดกีฬาที่ 

เล่นโดยค านึงถึงความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 

 กฎ  กติกาในการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล
ตามชนิดกีฬาที่เล่น 

 5. จ าแนกกลวิธีการรุก  การป้องกันและ  
     น าไปใช้ในการเล่นกีฬา 

 กลวิธีการรุก  การป้องกันในการเล่นกีฬา 

 6.  เล่นเกมและกีฬาด้วยความสามัคคีและ
มีน้ าใจนักกีฬา 

 การสร้างความสามัคคีและความมีน้ าใจ
นักกีฬาในการเล่นเกมและกีฬา 

 
สำระท่ี 4    กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  สมรรถภำพและกำรป้องกันโรค 
มำตรฐำน พ 4.1   เห็นคุณค่ำและมีทักษะในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  กำรด ำรงสุขภำพ  กำรป้องกันโรค 

    และกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพเพื่อสุขภำพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.6 1. แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไข     

   ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ 
 ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ

สุขภาพ 
 ปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ 

2. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการระบาด 
    ของโรคและเสนอแนวทางการป้องกัน 
    โรคติดต่อส าคัญที่พบในประเทศไทย 

 โรคติดต่อส าคัญที่ระบาดในปัจจุบัน 
 ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค 
 การป้องกันการระบาดของโรค 

3. แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม 

 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพของส่วนรวม 

4. สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทาง
กายเพ่ือสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

 วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ

ทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

 



๕๘ 
 
สำระท่ี 5    ควำมปลอดภัยในชีวิต 
มำตรฐำน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภำพ  อุบัติเหตุ  กำรใช้ยำ  

     สำรเสพติด  และควำมรุนแรง 
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.6 1. วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรง 

ของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ   
และสังคม 

 ภัยธรรมชาต ิ
- ลักษณะของภัยธรรมชาติ 
- ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติ 

ที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ และสังคม 
2. ระบุวิธีปฏิบัติตน เพ่ือความปลอดภัย  

จากธรรมชาติ  
 การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัย

ธรรมชาติ 
 3. วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพ

ติด และชักชวนให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสาร
เสพติด 

 สาเหตุของการติดสารเสพติด 
 ทักษะการสื่อสารให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพ

ติด 
 
 



๕๙ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ พ ๑๖๑๐๑    วิชำ สุขศึกษำพลศึกษำ 6     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำพลศึกษำ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6               เวลำ 40 ชั่วโมง/ปี                    จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดสว่นคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 80 : 20 
 
 อธิบายความส าคัญของระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ  ที่มีผลต่อสุขภาพ  
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  และระบบหายใจให้ท างานตามปกติ  เห็นความส าคัญของการสร้างและ
รักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์  และ
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการป้องกัน
โรคติดต่อส าคัญที่พบในประเทศไทย บอกประโยชน์และหลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทาง
กายและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อ่ืนในลักษณะแบบผลัดและแบบ
ผสมผสานได้ตามล าดับทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่  เข้าใจ ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มี
ต่อร่างกาย  จิตใจ  และสังคม   รู้สาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด  
ระบุวิธีปฏิบัติตน เพ่ือความปลอดภัยจากธรรมชาติ     
  แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ พฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม  สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  และใช้อุปกรณ์ประกอบ  และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง จ าแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่อง
การรับแรง  การใช้แรง  และความสมดุลในการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกม  เล่นกีฬา  และน าผลมา
ปรับปรุง  เพ่ิมพูนวิธีปฏิบัติของตนและผู้อ่ืน   เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมได้
อย่างละ 1 ชนิด   ใช้ทักษะกลไก  เพ่ือปรับปรุงเพิ่มพูนความสามารถของตนและผู้อ่ืนในการเล่นกีฬา  
 ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม แล้วน าความรู้และหลักการที่ได้ไปใช้เป็นฐาน
การศึกษาหาความรู้เรื่องอ่ืน ๆ เล่นเกมที่ใช้ทักษะการวางแผน  และสามารถเพ่ิมพูนทักษะการออกก าลัง
กายและเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ตามชนิดกีฬาที่เล่น  โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน จ าแนกกลวิธีการรุก  การป้องกัน  และน าไปใช้ในการเล่นกีฬา เล่นเกมและ
กีฬา  ด้วยความสามัคคีและมีน้ าใจนักกีฬา   เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ  ทักษะ และลักษณะตาม
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 1.1 ป.6/1  พ 1.1 ป.6/2   
 พ 2.1 ป.6/1  พ 2.1 ป.6/2 
 พ 3.1 ป.6/1  พ 3.1 ป.6/2  พ 3.1 ป.6/3    พ 3.1 ป.6/4     พ 3.1 ป.6/5   
 พ 3.2 ป.6/1  พ 3.2 ป.6/2  พ 3.2 ป.6/3    พ 3.2 ป.6/4     พ 3.2 ป.6/5      
 พ 3.2 ป.6/6 
 พ 4.1 ป.6/1    พ 4.1 ป.6/2    พ 4.1 ป.6/3    พ 4.1 ป.6/4 
 พ 5.1  ป.6/1   พ 5.1  ป.6/2   พ 5.1 ป.6/3      
รวม   22  ตัวช้ีวัด 



๖๐ 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ พ ๑๖๑๐๑    วิชำ สุขศึกษำพลศึกษำ 6     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำพลศึกษำ 
ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี  6               เวลำ 40 ชั่วโมง/ปี                    จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 80 : 20 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน 

กำรเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วน 
คะแนน 

1 การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ 

พ.1.1 ป.6/1 
พ.1.1 ป.6/2 

- การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ 

- ความส าคัญของระบบ
สืบพันธุ์ 

- ความส าคัญของระบบ 
- ไหลเวียนโลหิต ระบบ

หายใจ 
- วิธีดูแลรักษา ระบบ

ต่างๆ 

๔ 10 

2 ชีวิตและครอบครัว พ.2.1 ป.6/1 
 

- ความส าคัญของ 
การสร้างและ 

- รักษาสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่น 

- ปัจจัยที่ช่วยให้การ
ท างานกลุ่ม 

- ประสบความส าเร็จ 
- บทบาทหน้าที่ของ

สมาชิกในกลุ่ม 
- การยอมรับความคิดเห็น

และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๔ ๘ 

3 พฤติกรรมเสี่ยงที่
น าไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ 

พ.2.1 ป.6/2 
 

- การติดเชื้อเอดส์ 
- การตั้งครรภ์ก่อนวัย 

๓ 5 

4 ทักษะการเคลื่อนไหว พ.3.1 ป.6/1 
พ.3.1 ป.6/2  
พ.3.1 ป.6/4 
พ.3.2 ป.6/1 
พ.3.2 ป.6/2 

- การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี 
- การเคลื่อนไหวแบบ

เคลื่อนที่ 
- การเคลื่อนไหวโดยใช้

อุปกรณ์ 

๔ 8 



๖๑ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน 

กำรเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วน 
คะแนน 

พ.3.2 ป6/3 - การเคลื่อนไหวแบบ 
การใช้แรงและการขับ
แรง 

5 การเล่นกีฬาไทยและ
กีฬาสากล 

พ.3.1 ป.6/3 
พ.3.2 ป.6/3 

- การฝึกทักษะ
วอลเลย์บอล 

- การฝึกทักษะตะกร้อ 
- กรีฑาประเภทลู่ 

ประเภทลาน 

๔ 14 

6 ทักษะกลไก พ.3.1 ป.6/4 
พ.3.2 ป.6/1 
พ.3.2 ป.6/2 
พ.3.2 ป.6/3 

- ความสามารถในการเล่น
กีฬา 

- การปฏิบัติกิจกรรม                 
ทางกาย 

- การสร้างเสริม
สมรรถภาพ 

- การเล่นเกมกิจกรรม
นันทนาการ 

4 ๘ 

7 การออกก าลังกาย พ.3.1 ป.6/1 
พ.3.1 ป.6/2  
พ3.1 ป.6/4 
พ.3.1 ป.6/5 
พ.3.2 ป.6/1- 
พ.3.2 ป.6/6 
 

- บอกประโยชน์ของ                
การออกก าลังกาย 

- การเคลื่อนไหว 
- การวางแผน 
- การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
- การปฏิบัติตามกฎ 

กติกา 

๔ 3 

8 สมรรถภาพทางกาย พ.4.1 ป.6/4 - การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

2 3 

9 สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ 

พ.4.1 ป.6/1 
พ.4.1 ป.6/2 
พ.4.1 ป.6/3 

- ความส าคัญและปัญหา
ของสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อสุขภาพ 

- การป้องกันและการ
แก้ไขปัญหา 

- โรคติดต่อส าคัญที่
ระบาดในปัจจุบัน 

- ผลกระทบที่เกิดจาก 
การระบาดของโรค 
 

๔ 7 



๖๒ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน 

กำรเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วน 
คะแนน 

10 ภัยธรรมชาติ   พ.5.1 ป.6/1 
พ.5.1 ป.6/2 

- ลักษณะของภัย
ธรรมชาติ 

- ผลกระทบจากความ
รุนแรงต่อร่างกายจิตใจ 
และสังคม 

- การปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัย 

๔ ๘ 

11 สารเสพติด พ.5.1 ป.6/3 - สาเหตุของการติดสาร
เสพติด 

- การหลีกเลี่ยงสาร                   
เสพติด 

๓ 6 

คะแนนระหว่ำงเรียน - 80 
คะแนนปลำยปี - 20 
รวมทั้งหมด ๔๐ 100 

 



๖๓ 
 

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

กำรจัดกำรเรียนรู ้
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร โดยการคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้
ผ่านสาระที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ 
 
 หลักกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของโรงเรียน โดยยึดหลักดังนี้ 

1) ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
2) เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
3) ยึดประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ 
5) ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมอง 
6) จัดการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม 

 
 กระบวนกำรเรียนรู้ 
  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
จ าเป็นส าหรับผู้เรียน ดังนี้ 

1) กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
2) กระบวนการสร้างความรู้  
3) กระบวนการคิด  
4) กระบวนการทางสังคม  
5) กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  
6) กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
7) กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง  
8) กระบวนการจัดการ  
9) กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง  
10) กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

 
  กำรออกแบบกำรเรียนรู้ 

 ผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการ
สอน สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ในหลักสูตรสถานศึกษา 



๖๔ 
 
บทบำทของผู้สอนและผู้เรียน 
  บทบำทของผู้สอน 
   ในการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนควรปรับบทบาทของตนเอง ดังนี้ 

 1) ศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ท้าทายกับความสามารถของผู้เรียน 

 2) ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้ เกิดขึ้นกับผู้ เรียน ด้านความรู้และทักษะ
กระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 3) ออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และพัฒนาการทางสมอง เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 

 4) จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
 5) จัดเตรียม และเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้ เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ

ธรรมชาติของวิชา และระดับพัฒนาการของผู้เรียน 
 7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริม และพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
 
 บทบำทของผู้เรียน 
   ผู้เรียนควรมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
    1) ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
    2) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้ง
ค าถาม คิดหาค าตอบ หรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ 
    3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ 
    4) มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู   
    5) ประเมิน และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 กำรประเมินระดับชั้นเรียน 
  การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนต้องด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมิน
โครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมิน
เองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน  
  การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับ



๖๕ 
 
การพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของ
ตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
 
สื่อกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้  

การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้
อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัว เพื่อน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริม และ
สื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาพลศึกษา(สุขศึกษาพลศึกษา)  ได้จัดท าสื่อและจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ตามหลักการและนโยบายของการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติสื่อสิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยีและเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น 
การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของ
ผู้เรียนการจัดหาสื่อการเรียนรู้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่าง
มีคุณภาพ จากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและ
สื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้
อย่างแท้จริงสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ควรด าเนินการดังนี้ 

1. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ศูนย์สื่อการเรียนรู้ระบบสารสนเทศการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 

2. จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมทั้ง 
จัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 

3. เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับ
วิธีการเรียนรู้ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ 
5. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
6. จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อการ

เรียนรู้เป็นระยะ ๆ และสม่ าเสมอ 
ในการจัดท า การเลือกใช้และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษาควรค านึงถึง 

หลักการส าคัญของสื่อการเรียนรู้เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้การออกแบบ 
กิจกรรมการเรียนรู้การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคง 
ของชาติไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการน าเสนอท่ีเข้าใจง่าย และน่าสนใจ 
ดังนี้  
  
 
 



๖๖ 
 
แหล่งเรียนรู้ 
 1) แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา    
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ห้องเรียน เป็นต้น 
 2) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นต้น 
 
สื่อกำรเรียนรู้ 
  1) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือนิทานส าหรับเด็ก หนังสือ
ค้นคว้าหาความรู้ แผนภูมิ แผนที่ เป็นต้น  
 2. สื่อวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ บัตรค าศัพท์ บัตรรูปภาพ บัตรประโยค เป็นต้น 
 3) สื่อเทคโนโลยี ได้แก่ อินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย แผ่นบันทึกภาพพร้อมเสียง แผ่นบันทึกเสียง 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 
 4) สื่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น พืชผัก ผลไม้ ดอกไม้ 
สัตว์ เป็นต้น 
 5) ใบงาน แบบฝึกทักษะที่เก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     
 
 
 



๖๗ 
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๖๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ก.  
ค ำอภิธำนศัพท ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

อภิธำนศัพท ์
 

กลไกของร่ำงกำยที่ใช้ในกำรเคลื่อนไหว  (Body  Mechanism) 
 กระบวนการตามธรรมชาติในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายตามลักษณะโครงสร้าง  
หน้าที่  และการท างานร่วมกันของข้อต่อ  กล้ามเนื้อ  กระดูกและระบบประสาทที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบข่าย   
เงื่อนไข   หลักการ  และปัจจัยด้านชีวกลศาสตร์ที่มีผลต่อการเคลื่ อนไหว  เช่น  ความมั่นคง  (Stability)  
ระบบคาน  (Leverage)  การเคลื่อน  (Motion)  และแรง  (Force) 
กำรเคลื่อนไหวเฉพำะอย่ำง  (Specialized  Movement) 
 การผสมผสานกันระหว่างทักษะย่อยของทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานต่าง ๆ  การออกก าลังกาย  การ
เล่นเกม  และการเล่นกีฬาต่าง ๆ ที่สนใจ  ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับกิจกรรมทางกาย  เช่น  การขว้างลูก
ซอฟท์บอล   ต้องอาศัยการผสมผสานของทักษะการสไลด์  (การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่)  การขว้าง  (การ
เคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์)  การบิดตัว  (การเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อนที่)  ทักษะที่ท าบางอย่างยิ่ง มี
ความซับซ้อนและต้องใช้การผสมผสานของทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานหลาย ๆ   ทักษะรวมกัน 
กำรเคลื่อนไหวในชีวิตประจ ำวัน  (Daily  Movement) 
 รูปแบบหรือทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถต่าง ๆ  ที่บุคคลทั่วไปใช้ในการด าเนินชีวิต  ไม่
ว่าเพ่ือการประกอบกิจวัตรประจ าวัน  การท างาน   การเดินทางหรือกิจกรรมอ่ืนๆ  เช่น   การยืน  ก้ม  นั่ง  
เดิน  วิ่ง  โหนรถเมล์  ยกของหนัก  ปีนป่าย  กระโดดลงจากท่ีสูง  ฯลฯ   
กำรเคลื่อนไหวพื้นฐำน  (Fundamental  Movements) 
 ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายที่จ าเป็นส าหรับชีวิตและการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นทักษะที่มีการพัฒนาในช่วงวัยเด็ก  และจะเป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  เมื่อเจริญวัยสูงขึ้น   ตลอดจนเป็นพ้ืนฐานของการ มีความสามารถใน
การเคลื่อนไหว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเล่นกีฬา  การออกก าลังกาย  และการประกอบกิจกรรม
นันทนาการ  การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  สามารถแบ่งออกได้เป็น  3   ประเภท  คือ 
 1.  การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่  (Locomotor   Movement)  หมายถึง  ทักษะการเคลื่อนไหว  
ที่ใช้ในการเคลื่อนร่างกายจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง  ได้แก่  การเดิน  การวิ่ง  การกระโดด   สลับเท้า   
การกระโจน  การสไลด์  และการวิ่งควบม้า  ฯลฯ  หรือการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง   เช่น  การกระโดด   ทักษะ
การเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานของการท างานประสานสัมพันธ์ทางกลไกแบบไม่ซับซ้อน  และเป็นการ
เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่   
 2.  การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่  (Nonlocomotor Movement)  หมายถึง  ทักษะการ
เคลื่อนไหวที่ปฏิบัติโดยร่างกายไม่มีการเคลื่อนที่ของร่างกาย  ตัวอย่างเช่น  การก้ม  การเหยียด การผลัก
และดัน  การบิดตัว   การโยกตัว  การไกวตัว   และการทรงตัว  เป็นต้น 
 3.  การเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์   (Manipulative Movement)  เป็นทักษะการ
เคลื่อนไหวที่มีการบังคับหรือควบคุมวัตถุ  ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการใช้มือและเท้า  แต่ส่วนอ่ืน ๆ ของ
ร่างกายก็สามารถใช้ได้   เช่น  การขว้าง  การตี  การเตะ  การรับ  เป็นต้น 
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กำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด  (Emotion  and  Stress  Management) 
 วิธีควบคุมอารมณ์ความเครียดและความคับข้องใจ  ที่ไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืนแล้วลงมือ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม  เช่น  ท าสมาธิ  เล่นกีฬา    การร่วมกิจกรรม  นันทนาการ  การคลายกล้ามเนื้อ  
(muscle  relaxation) 
กำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ  (Cardiopulmonary  Resuscitation = CPR) 
 การช่วยชีวิตเบื้องต้นก่อนส่งต่อให้แพทย์ในกรณีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น  โดยการนวดหัวใจและผาย
ปอดไปพร้อม ๆ  กัน 
กำรดูแลเบื้องต้น  (First  Care) 
 การให้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยในระยะพักฟ้ืนและ / หรือการปฐมพยาบาล 
กำรพัฒนำที่ยัง่ยืน  (Sustainable  Development) 
 การพัฒนาที่เป็นองค์รวมของความเป็นมนุษย์ตามแนวทางของพระธรรมปิฏก  (ประยุทธ์  ปยุตโต)  
เป็นการพัฒนาที่เป็นบูรณาการ  คือ  ท าให้เกิดเป็นองค์รวมหมายความว่า  องค์ประกอบทั้งหลายที่
เกี่ยวข้อง  จะต้องประสานกันครบทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และจิตวิญญาณ  และมีดุลยภาพ  
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 
กำรละเล่นของไทย  (Folk  Plays) 
 กิจกรรมเล่นดั้งเดิมของคนในชุมชนแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิต 
เพ่ือเป็นการผ่อนคลายอารมณ์   ความเครียด   และสร้างเสริมให้มีก าลังกายแข็งแรง สติปัญญาดี    จิตใจ
เบิกบานสนุกสนาน   อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม  เช่น   
กิจกรรมการเล่นของชุมชนท้องถิ่น  วิ่งเปี้ยว  ชักเย่อ  ขี่ม้าส่งเมือง  ตีจับ  มอญซ่อนผ้า  รีๆ ข้าวสาร   วิ่ง
กระสอบ  สะบ้า   กระบี่กระบอง  มวยไทย  ตะกร้อวง  ตะกร้อลอดบ่วง 
กิจกรรมเข้ำจังหวะ  (Rhythmic  Activities) 
 การแสดงออกของร่างกาย  โดยการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายให้เข้ากับอัตราความ ช้า – 
เร็วของตัวโน้ต 
กิจกรรมนันทนำกำร   (Recreation  Activities) 
 กิจกรรมที่บุคคลได้เลือกท าหรือเข้าร่วมด้วยความสมัครใจในเวลาว่าง  และผลที่ได้รับเป็นความพึง
พอใจ  ไม่เป็นภัยต่อสังคม 
กิจกรรมรับน้ ำหนักตนเอง  (Weight  Bearing Activities)   
 กิจกรรมการออกก าลังกายที่มีการเคลื่อนไหวบนพ้ืน  เช่น   การเดิน   การวิ่ง   การกระโดดเชือก   
ยิมนาสติก  การเต้นร าหรือการเต้นแอโรบิก  โดยกล้ามเนื้อส่วนที่รับน้ าหนักต้องออกแรงกระท ากับน้ าหนัก
ของตนเองในขณะปฏิบัติกิจกรรม 
กีฬำไทย  (Thai  Sports) 
 กีฬาที่มีพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและสังคมไทย  เช่น  กระบี่กระบอง   
มวยไทย  ตะกร้อ 
กีฬำสำกล  (International  Sports) 
 กีฬาที่เป็นที่ยอมรับจากมวลสมาชิกขององค์กรกีฬาระดับนานาชาติให้เป็นชนิดกีฬาที่บรรจุอยู่ใน
เกมการแข่งขัน  เช่น  ฟุตบอล วอลเลย์บอล  เทนนิส แบดมินตัน 
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เกณฑ์สมรรถภำพทำงกำย  (Physical  Fitness  Reference) 
 ค่ามาตรฐานที่ได้ก าหนดขึ้น  (จากการศึกษาวิจัยและกระบวนการสถิติ)  เพ่ือเป็นดัชนีส าหรับ
ประเมินเปรียบเทียบว่าบุคคลที่ได้รับคะแนน  หรือค่าตัวเลข  (เวลา จ านวน  ครั้ง  น้ าหนัก  ฯลฯ)    

จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ละรายการทดสอบนั้น   มีสมรรถภาพทางกายตาม
องค์ประกอบดังกล่าวอยู่ในระดับคุณภาพใด  โดยทั่วไปแล้วนิยมจัดท าเกณฑ์ใน  2  ลักษณะ  คือ   
 1.  เกณฑ์ปกติ  (Norm  Reference)  เป็นเกณฑ์ที่จัดท าจากการศึกษากลุ่มประชากร ที่จ าแนก
ตามกลุ่มเพศและวัย  เป็นหลัก  ส่วนใหญ่แล้วจะจัดท าในลักษณะของเปอร์เซ็นไทล์ 
 2.  เกณฑ์มาตรฐาน  (Criterion  Reference)  เป็นระดับคะแนนหรือค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้
ล่ วงหน้ าส าหรับ แต่ ละรายการทดสอบ เพ่ื อ เป็ น เกณ ฑ์ การตั ดสิ น ว่ าบุ คคลที่ รับ การทดสอบ                      
มีสมรรถภาพหรือความสามารถผ่านตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  มิได้เป็นการเปรียบเทียบกับบุคคล  
อ่ืน ๆ 
ควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับกำรเคลื่อนไหว  (Movement  Concepts) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาด  จังหวะ เวลา พื้นที่  และทิศทางในการเคลื่อนไหวร่างกายความเข้าใจ
ถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง  และความพอเหมาะพอดีระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ ในการเคลื่อนไหวร่างกาย
หรือวัตถุ  ด้วยห้วงเวลา  จังหวะและทิศทางที่เหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ที่มีอยู่  และสามารถแปร
ความเข้าใจดังกล่าวทั้งหมดไปสู่การปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการเล่นหรือแข่งขันกีฬา 
ควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ (Health  Risk) 
 การประพฤติปฏิบัติที่อาจน าไปสู่การเกิดอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินและสุขภาพของตนเองและผู้อ่ืน  
เช่น  การขับรถเร็ว  การกินอาหารสุก ๆ  ดิบ ๆ  ความส าส่อนทางเพศ  การมีน้ าหนักตัวเกิน  การขาดการ
ออกก าลังกาย  การสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  การใช้ยาและสารเสพติด 
ค่ำนิยมทำงสังคม (Health  Value) 
 คุณสมบัติของสิ่งใดก็ตาม  ซึ่งท าให้สิ่งนั้นเป็นประโยชน์น่าสนใจ  สิ่งที่บุคคลยึดถือในการตัดสินใจ
และก าหนดการกระท าของตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ 
คุณภำพชีวิต  (Quality  of  Life) 
 ความรับรู้หรือเข้าใจของปัจเจกบุคคลที่มีต่อสถานภาพชีวิตของตนเองภายใต้บริบทของระบบ
วัฒนธรรมและค่านิยมที่เขาใช้ชีวิตอยู่  และมีความเชื่อมโยงกับจุดมุ่งหมาย  ความคาดหวัง    มาตรฐาน  
รวมทั้งความกังวลสนใจที่เขามีต่อสิ่งต่าง ๆ  คุณภาพชีวิตเป็นมโนคติที่มีขอบเขตกว้างขวาง  ครอบคลุมเรื่อง
ต่าง ๆ ที่สลับซับซ้อน ได้แก่ สุขภาพทางกาย สภาวะทางจิต ระดับความเป็นตัวของตัวเอง  ความสัมพันธ์
ต่าง ๆ ทางสังคม  ความเชื่อส่วนบุคคล  และสัมพันธภาพที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 
จิตวิญญำณในกำรแข่งขัน  (Competitive  Spiritual) 
 ความมุ่งม่ัน การทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ความรู้ ความสามารถในการแข่งขัน  และร่วมมืออย่าง
สันติเต็มความสามารถ  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลที่ตนเองต้องการ 
 
ทักษะชีวิต (Life  Skills) 
 เป็นคุณลักษณะหรือความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา  (Psychosocial  Competence)  และเป็น
ความสามารถทางสติปัญญา ที่ทุกคนจ าเป็นต้องใช้ในการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่ เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาขึ้นได้ด้วยการฝึกและกระท าซ้ า ๆ  ให้เกิดความ
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คล่องแคล่ว  เคยชิน   จนเป็นลักษณะนิสัย  ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ  ดังนี้  คือ  การรู้จักตนเอง  เข้าใจ
ตนเองและเห็นคุณค่าของตนเอง  การรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์   การรู้จักคิดตัดสินใจ
และแก้ปัญหา  การรู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลความรู้   การสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  การ
จัดการกับอารมณ์และความเครียด  การปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง การตั้งเป้าหมาย  การวางแผน
และด าเนินการตามแผน  ความเห็นใจผู้อ่ืน   ความรับผิดชอบต่อสังคมและซาบซึ้งในสิ่งที่ดีงามรอบตัว 
ธงโภชนำกำร (Nutrition Flag) 
 เป็นเครื่องมือที่ช่วยอธิบายและท าความเข้าใจโภชนบัญญัติ 9 ประการ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ โดย
ก าหนดเป็นภาพ “ธงปลายแหลม” แสดงกลุ่มอาหารและสัดส่วนการกินอาหารในแต่ละกลุ่มมากน้อยตาม
พ้ืนที่  สังเกตได้ชัดเจนว่า ฐานใหญ่ด้านบนเน้นให้กินมากและปลายธงข้างล่างบอกให้กินน้อย ๆ  เท่าที่
จ าเป็นโดยมีฐานมาจากข้อปฏิบัติการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่ดีของคนไทย หรือโภชนบัญญัติ 9 ประการ  
คือ 

๑. กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ าหนักตัว 
๒. กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ 
๓. กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจ า 
๔. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถ่ัวเมล็ดแห้งเป็นประจ า 
๕. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย 
๖. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร 
๗. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด 
๘. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน 
๙. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

น้ ำใจนักกีฬำ  (Spirit) 
 เป็นคุณธรรมประจ าใจของการเล่นร่วมกัน   อยู่ร่วมกันและมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม ได้อย่างปกติ
สุขและมีประสิทธิภาพ  พฤติกรรมที่แสดงถึงความมีน้ าใจนักกีฬา เช่น  การมีวินัย  เคารพกฎกติกา  รู้แพ้   
รู้ชนะ  รู้อภัย 
บริกำรสุขภำพ  (Health  Service) 
 บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งของรัฐและเอกชน 
ประชำสังคม  (Civil  Society) 
 เครือข่าย  กลุ่ม  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  สถาบัน  องค์กร  หรือชุมชนที่มีกิจกรรม  การเคลื่อนไหว
ทางสังคม   เพื่อประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ (Health  Products) 
 ยา  เครื่องส าอาง  อาหารส าเร็จรูป  เครื่องปรุงรสอาหาร  อาหารเสริม  วิตามิน 
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทำงเพศ  (Sex  Abuse) 
 การประพฤติปฏิบัติใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติทางเพศตนเอง  เช่น  มีจิตใจรักชอบในเพศ
เดียวกัน  การแต่งตัวหรือแสดงกิริยาเป็นเพศตรงข้าม 
พฤติกรรมสุขภำพ (Health  Behaviour) 
 การปฏิบัติหรือกิจกรรมใด ๆ  ในด้านการป้องกัน  การสร้างเสริม  การรักษาและการฟ้ืนฟูสุขภาพ  
อันมีผลต่อสภาวะทางสุขภาพของบุคคล 
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พฤติกรรมเสี่ยง  (Risk  Behaviour) 
 รูปแบบจ าเพาะของพฤติกรรม  ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่า  มีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมโอกาสที่จะ
ป่วยจากโรคบางชนิดหรือการเสื่อมสุขภาพมากขึ้น 
พลังปัญญำ  (Empowerment) 
 กระบวนการสร้างเสริมศักยภาพแก่บุคคลและชุมชนให้ เป็นผู้สนใจใฝ่รู้   และมีอ านาจ                  
ในการคิด  การตัดสินใจ  การแก้ปัญหาด้วยชุมชนเองได้เป็นส่วนใหญ่  นอกจากนั้นบุคคลและชุมชน           
ยังสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมและ
พัฒนาสุขภาพ 
ภำวะทุพโภชนำกำร (Malnutrition) 
 การขาดสารอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ท าให้มีผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ 
ภำวะผู้น ำ  (Leadership) 
 การมีคุณลักษณะในการเป็นหัวหน้า  สามารถชักชวนและชี้น าสมาชิกในกลุ่มร่วมมือร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ภูมิปัญญำไทย  (Thai  Wisdom) 
 สติปัญญา  องค์ความรู้และค่านิยมที่น ามาใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม   เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์  ความรู้แขนงต่าง ๆ  ของบรรพชนไทยนับแต่อดีต   สอดคล้อง
กับวิถีชีวิต   ภูมิปัญญาไทย  จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  
สังคม 
 ลักษณะของภูมิปัญญาไทย  มีองค์ประกอบต่อไปนี้ 
 1.  คติ   ความเชื่อ  ความคิด  หลักการที่เป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้ที่เกิดจากสั่งสมถ่ายทอดกันมา 
 2.  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี 
 3.  การประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสมัย 
 4.  แนวคิด  หลักปฏิบัติ  และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น ามาใช้ในชุมชน  ซึ่งเป็นอิทธิพลของ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ตัวอย่างภูมิปัญญาไทยที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ เช่น การแพทย์แผนไทย สมุนไพร อาหารไทย ยาไทย   
แรงขับทำงเพศ  (Sex  Drive) 
 แรงขับท่ีเกิดจากสัญชาตญาณทางเพศ 
ล่วงละเมิดทำงเพศ  (Sexual  Abuse) 
 การใช้ค าพูด  การจับ  จูบ  ลูบ  คล า และ / หรือร่วมเพศ  โดยไม่ได้รับการยินยอมจากฝ่ายตรง
ข้ามโดยเฉพาะกับผู้เยาว์ 
สติ  (Conscious) 
 ความรู้สึกตัวอยู่เสมอในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ   การให้หลักการและเหตุผลในการป้องกัน  ยับยั้งชั่งใจ  
และควบคุมตนเองเพ่ือไม่ให้คิดผิดทาง  ไม่หลงลืม  ไม่เครียด ไม่ผิดพลาด ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องดี
งาม 
 



๗๔ 
 
สมรรถภำพกลไก (Motor  Fitness) หรือสมรรถภำพเชิงทักษะปฏิบัติ  (Skill -  Related  Physical  
Fitness) 
 ความสามารถของร่างกายที่ช่วยให้บุคคลสามารถประกอบกิจกรรมทางกาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเล่นกีฬาได้ดี  มีองค์ประกอบ  6  ด้าน  ดังนี้ 

1.     ความคล่อง  (Agility)  หมายถึง  ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้ 
อย่างรวดเร็วและสามารถควบคุมได้ 
 2.  การทรงตัว  (Balance)  หมายถึง  ความสามารถในการรักษาดุลของร่างกายเอาไว้ได้ทั้ง
ในขณะอยู่กับท่ีและเคลื่อนที่ 
 3.  การประสานสัมพันธ์  (Co – ordination)  หมายถึง  ความสามารถในการเคลื่อนไหวได้อย่าง
ราบรื่น  กลมกลืน  และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นการท างานประสานสอดคล้องกันระหว่างตา-มือ-เท้า 
 4.  พลังกล้ามเนื้อ  (Power)  หมายถึง  ความสามารถของกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลาย ๆ   
ส่วนของร่างกายในการหดตัวเพ่ือท างานด้วยความเร็วสูง   แรงหรืองานที่ได้เป็นผลรวมของความแข็งแรง
และความเร็วที่ใช้ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ  เช่น  การยืนอยู่กับที่  กระโดด  การทุ่มน้ าหนัก เป็นต้น 
 5.  เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction time) หมายถึง ระยะเวลาที่ร่างกายใช้ในการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ  เช่น  แสง  เสียง  สัมผัส 
 6.  ความเร็ว  (Speed)  หมายถงึ    ความสามารถในการเคลื่อนที่จากท่ีหนึ่งไปยังอีกหนึ่งได้อย่าง
รวดเร็ว 
สมรรถภำพทำงกำย (Physical  Fitness) 
 ความสามารถของระบบต่าง ๆ  ของร่างกาย  ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดีนั้นจะสามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ าวันได้อย่างกระฉับกระเฉง โดย
ไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปและยังมีพลังงานส ารองมากพอ  ส าหรับกิจกรรมนันทนาการหรือกรณีฉุกเฉิน  ใน
ปัจจุบันนักวิชาชีพด้านสุขศึกษาและพลศึกษาได้เห็นพ้องต้องกันว่า  สมรรถภาพทางกายสามารถจัดกลุ่มได้
เป็นสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ (Health – Related  Physical Fitness)   และหรือสมรรถภาพกลไก  
(Motor  Fitness)   สมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัติ  (Skill – Related  Physical  Fitness) 
สมรรถภำพทำงกำยเพื่อสุขภำพ  (Health – Related  Physical  Fitness) 
 ความสามารถของระบบต่าง ๆ  ในร่างกายประกอบด้วย  ความสามารถเชิงสรีรวิทยาด้ านต่าง ๆ  
ที่ช่วยป้องกันบุคคลจากโรคที่มีสาเหตุจากภาวะการขาดการออกก าลังกาย  นับเป็นปัจจุบันหรือตัวบ่งชี้
ส าคัญของการมีสุขภาพดี  ความสามารถหรือสมรรถนะเหล่านี้  สามารถปรับปรุงพัฒนาและคงสภาพได้  โดย
การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพมีองค์ประกอบดังนี้ 
 1.  องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition)  ตามปกติแล้วในร่างกายมนุษย์ประกอบด้วย  
กล้ามเนื้อ  กระดูก  ไขมัน  และส่วนอื่น ๆ   แต่ในส่วนของสมรรถภาพทางกายนั้น  หมายถึง  สัดส่วน
ปริมาณไขมันในร่างกายกับมวลร่างกายที่ปราศจากไขมัน  โดยการวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมัน (% fat) 
ด้วยเครื่อง 
 2.  ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต  (Cardiorespiratory  Endurance)  หมายถึง  
สมรรถนะเชิงปฏิบัติของระบบไหลเวียนโลหิต  (หัวใจ  หลอดเลือด)  และระบบหายใจในการล าเลียง
ออกซิเจนไปยังเซลล์กล้ามเนื้อ  ท าให้ร่างกายสามารถยืนหยัดที่จะท างานหรือออกก าลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่เป็นระยะเวลายาวนานได้ 
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 3.  ความอ่อนตัวหรือความยืดหยุ่น  (Flexibility)  หมายถึง  พิสัยของการเคลื่อนไหวสูงสุดเท่าที่
จะท าได้ของข้อต่อหรือกลุ่มข้อต่อ 
 4 .  ความทนทานหรือความอดทนของกล้ าม เนื้ อ   (Muscular Endurance)  หมายถึ ง  
ความสามารถของกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุ่มกล้ามเนื้อ  ในการหดตัวซ้ า ๆ เพ่ือต้านแรงหรือ
ความสามารถในการคงสภาพการหดตัวครั้งเดียวได้เป็นระยะเวลายาวนาน 
 5.  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  (Muscular  Strength)  หมายถึง  ปริมาณสูงสุดของแรงที่
กล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุ่มกล้ามเนื้อสามารถออกแรงต้านทานได้   ในช่วงการหดตัว  1  ครั้ง 
สุขบัญญัติแห่งชำติ  (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  และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด  สีฉูดฉาด 
5. งดบุหรี่  สุรา  สารเสพติด  การพนัน  และการส าส่อนทางเพศ 
6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 
7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท 
8. ออกก าลังกายสม่ าเสมอและตรวจสุขภาพประจ าปี 
9. ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 
10. มีส านึกต่อส่วนรวม  ร่วมสร้างสรรค์สังคม 

สุขภำพ  (Health) 
 สุขภาวะ  (Well – Being หรือ  Wellness)  ที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุลทั้ง
มิติทางจิตวิญญาณ  (มโนธรรม)  ทางสังคม  ทางกาย  และทางจิต  ซึ่งมิได้หมายถึงเฉพาะความไม่พิการ
และความไม่มีโรคเท่านั้น 
สุนทรียภำพของกำรเคลื่อนไหว  (Movement  Aesthetic) 
 ศิลปะและความงดงามของท่วงท่าในการเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถต่าง ๆ  ซึ่งเป็นผลมาจาก
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวและการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ  สามารถ
แสดงออกมาเป็นความกลมกลืนและต่อเนื่อง 
แอโรบิก  (Aerobic) 
 กระบวนการสร้างพลังงานแบบต้องใช้อากาศ  ซึ่งในที่นี้  หมายถึง  ออกซิเจน  (Aerobic -energe  
delivery)   ในการสร้างพลังงานของกล้ามเนื้อ เพ่ือท างานหรือเคลื่อนไหว นั้น กล้ามเนื้อจะมีวิธีการ  3  
แบบที่จะได้พลังงานมา 
 แบบที่ 1  เป็นการใช้พลังงานที่มีส ารองอยู่ในกล้ามเนื้อซึ่งจะใช้ได้ในเวลาไม่เกิน   3  วินาที 
 แบบที่ 2  การสังเคราะห์พลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจน  (Anaerobic  energy  delivery)      
ซึ่งใช้ได้ไม่เกิน  10  วินาที 
 แบบที่ 3  การสังเคราะห์สารพลังงาน  โดยใช้ออกซิเจน ละใช้สื่อการเรียนรู ซึ่งจะใช้พลังงานได้
ระยะเวลานาน 
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ภำคผนวก  ข 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปรับปรุงหลักสูตร 

โรงเรียนวัดมหำกำร  พุทธศักรำช 256๕ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ที่ ๗๐ / 256๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ปรับปรุงหลักสูตร 

โรงเรียนวัดมหำกำร  พุทธศักรำช  2565  ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
พุทธศักรำช 2551  ปีกำรศึกษำ 2565 

 
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 27 ที่ก าหนดให้สถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  การ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ ในส่วนที่ เกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชนและ
สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ อาศัยอ านาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534  

กระทรวงศึกษาธิการ จึงออก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
และงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงาน
วิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ข้อ 9 ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการเรียกว่า “คณะอนุกรรมการ
ระดับกลุ่มวิชา” จ านวน 9 คณะ เรียกชื่อคณะอนุกรรมการตามชื่อกลุ่มวิชาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งโดยผู้บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือให้      การบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  ของสถานศึกษาเป็นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในหลักสูตร
โรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

1.  นางสาวสภุาพร  บุญทวี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
    2.  นายชะเอม  แก้วมณี   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

1. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ประกอบด้วย 
 1.1  นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
2. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ประกอบด้วย 
 2.1  นางฐาลินี  หมีหมะ   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
3. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
 3.1  นางสาวพัชรา  ยอดชุม  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
4. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม ศำสนำและวัฒนธรรม   ประกอบด้วย 
 4.1  นางสาวพัชรา  ยอดชุม  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 



๗๘ 
 

5. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  ประกอบด้วย 
 5.1  นางฐาลินี  หมีหมะ   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
6. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
 6.1  นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
7. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  ประกอบด้วย 
 7.1  นางณัฐฐาพร  มาแดง  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
8.  คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ประกอบด้วย 
 8.1  นางณัฐฐาพร  มาแดง  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 8.2  นางอนงค์  บัวศรี   กรรมการ 
9.  คณะกรรมกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ประกอบด้วย 
 9.1  นางฐาลินี  หมีหมะ   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 9.2  นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน  กรรมการ 
 9.3  นางณัฐาพร  มาแดง   กรรมการ 
 9.4  นางอนงค์  บัวศรี   กรรมการ 
 9.5  นางสาวจารุวรรณ  เหมาะวิหค กรรมการ  
10.  คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ปฐมวัย ประกอบด้วย 

 10.1 นางสาวจิราวรรณ  ชูชยั  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 

ให้คณะอนุกรรมกำรมีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  
1. ก าหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชา และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาของกลุ่มวิชา ในสาระการ
เรียนรู้เรียนรู้พ้ืนฐาน และสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. ด าเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญที่สุดและ  การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน  
3. พัฒนาแผนการสอนรายวิชาที่เป็นมาตรฐานกลาง เพ่ือให้ผู้สอนสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสม

และให้การสอนน าไปสู่การเรียนรู้มากที่สุด  
4. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด  
5. ก าหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือ และก ากับ ติดตามการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชาที่ก าหนด  
      6. วิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  
 7. ด าเนินการวิจัยการศึกษาในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผล  
 8. นิเทศภายใน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน          
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

9. รวบรวมข้อมูลเพ่ือการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการจัดกระบวนการ เรียนรู้ 
ตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริหารหลักสูตรรายวิชาและกลุ่มวิชาในภาคเรียนที่ผ่านมาและ 
วางแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตรในภาคเรียนต่อไป  



๗๙ 
 
 10. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  – อาจารย์ และผลการ บริหาร
หลักสูตรของกลุ่มวิชาโดยเน้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน  วิชาการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้เกี่ยวข้อง  
 11.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ความสามารถ เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่
ก าหนดให้และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานศึกษา 
               

              สั่ง  ณ  วันที่  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
  

                 (นางสาวสุภาพร  บุญทวี) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
 นายชะเอม  แก้วมณี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดมหาการ 
 นางสาวสุภาพร  บุญทวี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

ผู้จัดท ำ 
 นางสาวสุภาพร  บุญทวี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
 นางฐาลินี  หีมหมะ  ครู คศ.1 
 นางสาวพัชรา  ยอดชุม  ครู คศ.1 
 นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน ครู คศ.1 
 นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย  ครู คศ.1 
 นางอนงค์  บัวศรี   ครูผู้ทรงคุณคา่แห่งแผ่นดิน 
 นางณัฐฐาพร  มาแดง  ครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต 

พิมพ์และจัดท ำรูปเล่ม 
 นางสาวพัชรา  ยอดชุม  ครู คศ.1 
 นางฐาลินี  หีมหมะ  ครู คศ.1 
 นางสาวจารุวรรณ  เหาะวิหค เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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