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คำนำ 
 หลักสูตรสถานศึกษากลุ ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ เล่มนี้   ได้จัดทำขึ้นโดยยึดตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งมีรายเอียดของหลั กสูตร คือ 
ความนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โครงสร้างเวลาเรียน  คำอธิบายรายวิชา  
โครงสร้างรายวิชา  การจัดการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้  
 หลักสูตรสถานศึกษานี้มีรายละเอียดและเนื้อหาสาระสำคัญเพียงพอที่สามารถจะ
นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยเริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑   และในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๔ และ ๕  ใช้หลักสูตรกับนักเรียนทุกระดับ
ชั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๓  ให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
กำหนดไว้  
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ส่วนที่  ๑ 
ความนำ 

 
ความนำ 
 หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  เป็นหลักสูตรโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียน มีองค์ความรู้ที่
เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ ปรับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ลดความซ้ำซ้อน 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยง
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จัดเรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหา
ในแต่ละระดับชั้นตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ให้มีความเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดยให้
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดเป็นนโยบายสำคัญและ
เร่งด่วนให้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม รวมทั้งเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมอบหมายให้สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดำเนินการ
ปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ยังคงหลักการและโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คือ ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ คำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่
จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสำคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาหรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่
ร่วมกับประชาคมโลกได้ 
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ลักษณะของหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 
 หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ ์พิทยาสัย พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน โดย
คำนึงถึงสภาพความพร้อม จุดเน้นของโรงเรียนและยึดหลักการแนวคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกประการ คือ ให้ผู้เรียนได้เรียนตามกลุ่มสาระพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนตามบันได 5 ขั้นสู่ความ
เป็นสากลไว้ในองค์ประกอบส่วนที่เป็นหน่วยการเรียนรู้และรายวิชา มีลักษณะของหลักสูตร ดังนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สำหรับจัดการศึกษาในหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยได้พัฒนาต่อยอดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น      
1 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6)  
 2. มีความเป็นเอกภาพ หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เป็นหลักสูตรของสถานศึกษาสำหรับ  ให้ครูผู้สอน
นำไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยกำหนดให้ 
  2.1 มีสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้เป็นหลักเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิด การเรียนรู้และ
การแก้ปัญหา ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    2.2 มีสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ ศักยภาพการคิดและการทำงาน     
ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
    2.3 มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาเพิ่มเติม         
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ความต้องการของผู้เรียน 
และบริบทของสถานศึกษา 
       2.4 มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และการพัฒนาตนตามศักยภาพ 
    2.5 มีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาที ่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ      
เพ่ือเป็นเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้และ            
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพื่อเป็นแนวทางใน
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกำหนดมาตรฐานไว้ดังนี้ 
     3.1 มาตรฐานหลักสูตร เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา     
อันเกิดจากการได้รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมด ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาต้องใช้สำหรับการประเมิน
ตนเองเพื่อจัดทำรายงานประจำปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นแนวทาง       
ในการกำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐาน
ที่กำหนด 



๓ 

 

 

      3.2 มีตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมายระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม 
นำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับ     
การวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ พัฒนาการ ความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นหลักในการเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์จากการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย 
       3.3 มีความเป็นสากล คือมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณลักษณะที่จำเป็นในการอยู่ใน
สังคม ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือ โดยอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความพอดีระหว่างการเป็นผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีมและการทำงานตามลำพัง การแข่งขัน  
การรู้จักพอ การร่วมมือกันเพื่อสังคม วิทยาการสมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ    
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
 4. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 2565 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทำรายละเอยีด
ต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 เป็นขอบข่ายในการจัดทำ จึงทำให้หลักสูตรของสถานศึกษามีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
 5. การวัดและประเมินผล เน้นหลักการพ้ืนฐานสองประการ คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและ
เพื่อตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายหลักในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ ทั้งระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
ระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และใช้ผลการประเมิน 
เป็นข้อมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการและความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
วิสัยทัศน ์
 ภายในปี 2564 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข เต็ม
ศักยภาพ มีคุณธรรมนำสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
  
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 256๕  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 256๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและ        
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด      
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน       
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานและการอยู่ร่วมกัน       
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ         
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 256๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถ อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
9. กตัญญ ู

 



๕ 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี ้ว ัด กลุ ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 
1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 30/ 
2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยมีคำสั่งให้โรงเรียนดำเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-2  และปีการศึกษา 2563 ให้
ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบ 
ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนำ
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกำหนดคุณภาพผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียน สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด แนวการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  ตลอดจนสื่อ/แหล่งเรียนรู้ให้มีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถกำหนดทิศทางในการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที ่ชัดเจนเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง และมี
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยให้สถานศึกษาเห็นผลคาดหวังที่
ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ทำให้
การจัดทำหลักสูตรมีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุก
รูปแบบและครอบคลุมผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ในการวางแผน ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 

ทำไมต้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาเป็นกลุ่มสาระที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ พัฒนา ทักษะชีวิต ซึ่งส่งผลเกื้อหนุนสุขภาพของผู้เรียน ส่วนพลศึกษาเป็นการ ศึกษา
เล่าเรียนในการบำรุงร่างกายด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้เป็นประโยชน์
ต่อร่างกาย ช่วยให้เด็กเจริญเติบโต มีสุขภาพดี ซึ่งเด็กทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็น
กิจนิสัย อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ 
1. เรียนรู้อะไรในสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม ให้มีความรู้ความความ
เข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพื่อการดำรงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน 

สุขศึกษา   มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม  และ             
การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน  

พลศึกษา   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกมและกีฬา  
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม   สติปัญญา  รวมทั้งสมรรถภาพ
เพ่ือสุขภาพและกีฬา  

สาระที่เป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบด้วย 

1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์   ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการ
ทำงานของระบบต่างๆของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 

2. ชีวิตและครอบครัว  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของตนเองและครอบครัว  การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ  การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน สุข
ปฏิบัติทางเพศ  และทักษะในการดำเนินชีวิต 

3. การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล  ผู้เรียนได้เรียนรู้
เรื ่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ   การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และ
ประเภททีมอย่างหลากหลายทั้งไทยและสากล   การปฏิบัติตามกฎ  กติกา ระเบียบ และข้อตกลงในการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางกาย   และกีฬา    และความมีน้ำใจนักกีฬา 

4. การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักและ
วิธีการเลือกบริโภคอาหาร   ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ   การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  และ
การป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

5. ความปลอดภัยในชีวิต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ            
ทั้งความเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด  รวมถึงแนวทางใน
การสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิต 

 
 
 



๗ 

 

 

2. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  
มาตรฐาน พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์ 

สาระท่ี 2  ชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

สาระท่ี 3  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล  
มาตรฐาน พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง สม่ำเสมอ มี

วินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี 4  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค  
มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ  การป้องกันโรค และ

การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

สาระท่ี 5  ความปลอดภัยในชีวิต  
มาตรฐาน พ 5.1  ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ  การใช้ยา สาร

เสพติด  และความรุนแรง 
 
 

3. คุณภาพผู้เรียน 
  

จบชั้นประถมศึกษาปีที่  3   

1. มีความรู้  และเข้าใจในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลต่อ  การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 

2. มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน  การพักผ่อนนอนหลับ  การรักษาความสะอาดอวัยวะทุกส่วนของ
ร่างกาย  การเล่นและการออกกำลังกาย 

3. ป้องกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การใช้สารเสพติด  การล่วงละเมิดทางเพศและรู้จัก
ปฏิเสธในเรื่องที่ไม่เหมาะสม 

4. ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ตามพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ  มีทักษะ  การ
เคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือ
สุขภาพ  และเกม  ได้อย่างสนุกสนาน  และปลอดภัย 

5. มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร  ของเล่น  ของใช้  ที่มีผลดีต่อสุขภาพ  หลีกเลี่ยงและ
ป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุได้ 

6. ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อมีปัญหาทางอารมณ์  และปัญหาสุขภาพ 
7. ปฏิบัติตนตามกฎ  ระเบียบข้อตกลง  คำแนะนำ  และขั้นตอนต่างๆ  และให้ความร่วมมือกับ

ผู้อื่นด้วยความเต็มใจจนงานประสบความสำเร็จ 
8. ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่นในการเล่นเป็นกลุ่ม 



๘ 

 

 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  1. เข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการทำงานของระบบต่าง ๆ  ของร่างกาย  และรู้จักดูแล

อวัยวะที่สำคัญของระบบนั้น ๆ 
  2. เข้าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  แรงขับทางเพศของ

ชายหญิง  เมื่อย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นและวัยรุ่น  สามารถปรับตัวและจัดการได้อย่างเหมาะสม 
  3. เข้าใจและเห็นคุณค่าของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุ่น  และเป็นสุข 
  4. ภูมิใจและเห็นคุณค่าในเพศของตน  ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศได้ถูกต้องเหมาะสม 
  5. ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ  

ความรุนแรง  สารเสพติดและการล่วงละเมิดทางเพศ 
  6. มีทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานและการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน 
  7. รู้หลักการเคลื่อนไหวและสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  เกม  การละเล่นพ้ืนเมือง  

กีฬาไทย  กีฬาสากลได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน  มีน้ำใจนักกีฬา  โดยปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิ  
และหน้าที่ของตนเอง  จนงานสำเร็จลุล่วง 

  8. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพได้
ตามความเหมาะสมและความต้องการเป็นประจำ 

  9. จัดการกับอารมณ์  ความเครียด  และปัญหาสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
  10 .มีทักษะในการแสวงหาความรู้  ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ 
 

4.  โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษา   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ช.ม./

สัปดาห์ 
ช.ม./ปี 

สาระพื้นฐาน 
ป.1 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 40 
ป.2 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 40 
ป.3 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 40 
ป.4 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 80 
ป.5 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 80 
ป.6 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 80 

 
 
 
 



๙ 

 

 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
 

สาระที่ 1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน  พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

1. อธิบายลักษณะและหน้าที่
ของอวัยวะภายนอก 
2. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะ
ภายนอก 
 

1. อธิบายลักษณะ  และหน้าที่
ของอวัยวะภายใน 
๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะ
ภายใน 
3. อธิบายธรรมชาติของชีวิต
มนุษย์ 

1. อธิบายลักษณะและการ
เจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ 
2. เปรียบเทียบการเจริญเติบโต
ของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
1. อธิบายการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและจิตใจ     
ตามวัย 
2. อธิบายความสำคัญของ
กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อที่มีผล
ต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ 
3. อธิบายวิธีดูแลกล้ามเนื้อ  
กระดูก  และข้อ  ให้ทำงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. อธิบายความสำคัญของระบบ
ย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายที่
มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต  
และพัฒนาการ 
2. อธิบายวิธีดูแลระบบย่อย
อาหารและระบบขับถ่ายให้
ทำงานตามปกติ 

1. อธิบายความสำคัญของระบบ
สืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิต
และระบบหายใจ  ที่มีผลต่อ
สุขภาพ  การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ 
2. อธิบายวิธีการดูแลรักษา
ระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียน
โลหิต    และระบบหายใจให้
ทำงานตามปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 

สาระที่ 2  ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑. ระบุสมาชิกในครอบครัวและ
ความรักความผูกพันของสมาชิกที่
มีต่อกัน 
๒. บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาค 
ภูมิใจในตนเอง 
๓. บอกลักษณะความแตกต่าง
ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง 

๑. ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
และสมาชิกในครอบครัว 
๒. บอกความสำคัญของเพ่ือน 
๓. ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ
เพศ 
๔. อธิบายความภาคภูมิใจในความ
เป็นเพศหญิง หรือเพศชาย 

๑. อธิบายความสำคัญ  และความ
แตกต่างของครอบครัวที่มีต่อ
ตนเอง 
๒. อธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 
๓. บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่
นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. อธิบายคุณลักษณะของความ
เป็นเพื่อนและสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว 
๒. แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
กับเพศของตนตามวัฒนธรรม
ไทย 
๓. ยกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธการ
กระทำที่เป็นอันตรายและไม่
เหมาะสมในเรื่องเพศ 

๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทาง
เพศ  และปฏิบัติตนได้เหมาะสม 
๒. อธิบายความสำคัญของการมี
ครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรม
ไทย 
๓. ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว
และกลุ่มเพ่ือน 

๑. อธิบายความสำคัญของการ
สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่น 
๒. วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่
อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ 
การติดเชื้อเอดส์  และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 

สาระที่ 3  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.1  เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑. เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับ
ที่  เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์
ประกอบ 
๒. เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายที่ใช้การ
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ 

๑. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย  
ขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่ และใช้
อุปกรณ์ประกอบ 
๒. เล่มเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายที่วิธีเล่น อาศัย
การเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยู่
กับที่  เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์
ประกอบ 

๑. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย  
ขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่และใช้
อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทาง 
๒. เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะ
การเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง     
ในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะ           
การเคลื่อนไหวในลักษณะ
ผสมผสานได้ท้ังแบบอยู่กับที่  
เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์
ประกอบ 
๒. ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่า
ประกอบจังหวะ 
๓. เล่นเกมเลียนแบบและ
กิจกรรมแบบผลัด 
๔. เล่นกีฬาพ้ืนฐานได้อย่างน้อย            
๑ ชนิด 

๑. จัดรูปแบบการเคลื่อนไหว          
แบบผสมผสาน และควบคุม
ตนเองเมื่อใช้ทักษะการ
เคลื่อนไหวตามแบบที่กำหนด 
๒. เล่มเกมนำไปสู่กีฬาที่เลือก
และกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบ
ผลัด 
๓. ควบคุมการเคลื่อนไหวใน
เรื่องการรับแรง การใช้แรงและ
ความสมดุล 
๔. แสดงทักษะกลไกในการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่น
กีฬา 
๕. เล่นกีฬาไทย และกีฬาสากล
ประเภทบุคคลและประเภททีม
ได้อย่างละ ๑ ชนิด 
๖. อธิบายหลักการ  และเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการ  อย่างน้อย           
๑ กิจกรรม 
 

๑. แสดงทักษะการเคลื่อนไหว
ร่วมกับผู้อ่ืนในลักษณะแบบผลัด
และแบบผสมผสานได้ตามลำดับ
ทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่  และ
ใช้อุปกรณ์ประกอบ  และการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง 
๒. จำแนกหลักการเคลื่อนไหวใน
เรื่องการรับแรง  การใช้แรง  
และความสมดุลในการ
เคลื่อนไหวร่างกายในการเล่น
เกม  เล่นกีฬา  และนำผลมา
ปรับปรุง  เพ่ิมพูนวิธีปฏิบัติของ
ตนและผู้อ่ืน 
๓. เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล
ประเภทบุคคลและประเภททีม
ได้อย่างละ ๑ ชนิด 
๔. ใช้ทักษะกลไก  เพ่ือปรับปรุง
เพ่ิมพูนความสามารถของตนและ
ผู้อื่นในการเล่นกีฬา 
๕. ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
อย่างน้อย ๑ กิจกรรม แล้วนำ
ความรู้และหลักการที่ได้ไปใช้
เป็นฐานการศึกษาหาความรู้เรื่อง
อ่ืน ๆ 



๑๒ 

 

 

สาระท่ี 3  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ   
มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชม ในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑. ออกกำลังกาย  และเล่นเกม  
ตามคำแนะนำ  อย่างสนุกสนาน 
๒. ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  
ข้อตกลงในการเล่นเกมตาม
คำแนะนำ 

๑. ออกกำลังกาย และเล่นเกม  ได้
ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน 
๒. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและ
ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 

๑. เลือกออกกำลังกาย  
การละเล่นพ้ืนเมือง  และเล่นเกม       
ที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย 
และข้อจำกัดของตนเอง 
๒. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและ
ข้อตกลงของการออกกำลังกาย  
การเล่นเกม  การละเล่นพ้ืนเมือง
ได้ด้วยตนเอง 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. ออกกำลังกาย  เล่นเกม  และ
กีฬาที่ตนเองชอบและมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ผล
พัฒนาการของตนเองตาม
ตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อ่ืน 
๒. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่น
กีฬาพ้ืนฐาน  ตามชนิดกีฬาที่เล่น 
 

๑. ออกกำลังกายอย่างมีรูปแบบ  
เล่นเกมที่ใช้ทักษะการคิดและ
ตัดสินใจ   
๒. เล่นกีฬาที่ตนเองชอบอย่าง
สม่ำเสมอ  โดยสร้างทางเลือกใน
วิธีปฏิบัติของตนเองอย่าง
หลากหลาย  และมีน้ำใจนักกีฬา 
๓. ปฏิบัติตามกฎกติกา  การเล่น
เกม  กีฬาไทย และกีฬาสากล  
ตามชนิดกีฬาที่เล่น 
๔. ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง  
ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืนและยอมรับใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
การเล่นเกม และกีฬาไทย  กีฬา
สากล 

๑. อธิบายประโยชน์และ
หลักการออกกำลังกายเพ่ือ
สุขภาพ สมรรถภาพทางกายและ
การสร้างเสริมบุคลิกภาพ 
๒. เล่นเกมที่ใช้ทักษะการ
วางแผน  และสามารถเพ่ิมพูน
ทักษะการออกกำลังกายและ
เคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ 
๓. เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบและ
สามารถประเมินทักษะการเล่น
ของตนเป็นประจำ 
๔. ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ตาม
ชนิดกีฬาที่เล่น  โดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น 
๕. จำแนกกลวิธีการรุก  การ
ป้องกัน  และนำไปใช้ในการเล่น
กีฬา 
๖. เล่นเกมและกีฬา  ด้วยความ
สามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา 

 
 
 
 



๑๓ 

 

 

สาระที่ 4  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน  พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การป้องกันโรค และการ

สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติตามคำแนะนำ 
๒. บอกอาการเจ็บป่วยที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง 
๓. ปฏิบัติตนตามคำแนะนำเมื่อมี
อาการเจ็บป่วย 

๑. บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี 
๒. เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ 
๓. ระบุของใช้และของเล่นที่มี
ผลเสียต่อสุขภาพ 
๔. อธิบายอาการและวิธีป้องกัน
การเจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจ
เกิดขึ้น 
๕. ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมี
อาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 

๑. อธิบายการติดต่อและวิธีการ
ป้องกันการแพร่กระจายของโรค 
๒. จำแนกอาหารหลัก ๕ หมู่ 
๓. เลือกกินอาหารที่หลากหลาย
ครบ ๕ หมู่  ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
๔. แสดงการแปรงฟันให้สะอาด
อย่างถูกวิธี 
๕. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
ได้ตามคำแนะนำ 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 
๒. อธิบายสภาวะอารมณ์  
ความรู้สึกท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
๓. วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลาก
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เพ่ือการเลือกบริโภค 
๔. ทดสอบและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย 

๑. แสดงพฤติกรรมที่เห็น
ความสำคัญของการปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
๒. ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือใช้
สร้างเสริมสุขภาพ 
๓. วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล 
๔. ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคท่ี
พบบ่อยในชีวิตประจำวัน 
๕. ทดสอบและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

๑. แสดงพฤติกรรมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
๒. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก  
การระบาดของโรค และเสนอแนว
ทางการปองกันโรคติดตอสำคัญที่
พบในประเทศไทย 
๓. แสดงพฤติกรรมที่บงบอกถึง  
ความรับผิดชอบตอสุขภาพของส
วนรวม 
๔. สร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 

สาระที่ 5  ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน  พ 5.1  ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา     

สารเสพติด  และความรุนแรง 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑. ระบุสิ่งที่ทำให้เกิดอันตราย        
ที่บ้าน โรงเรียน  และการป้องกัน 
๒. บอกสาเหตุและการป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากการเล่น 
๓. แสดงคำพูดหรือท่าทางขอ
ความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิด
เหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน 

๑. ปฏิบัติตนในการป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ำ  
และทางบก 
๒. บอกชื่อยาสามัญประจำบ้าน  
และใช้ยาตามคำแนะนำ 
๓. ระบุโทษของสารเสพติด  สาร
อันตรายใกล้ตัวและวิธีการป้องกัน 
๔. ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และ
ป้ายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่
ที่เป็นอันตราย 
๕. อธิบายสาเหตุ อันตราย วิธีป้อง 
กันอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ 

๑. ปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุในบ้าน  โรงเรียน  
และการเดินทาง 
๒. แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจาก
บุคคลและแหล่งต่าง ๆ  เมื่อเกิด
เหตุร้าย  หรืออุบัติเหตุ 
๓. แสดงวิธีปฐมพยาบาล  เมื่อ
บาดเจ็บจากการเล่น 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. อธิบายความสำคัญของการใช้
ยาและใช้ยาอย่างถูกวิธี 
๒. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อ
ได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด  
สารเคมี  แมลงสัตว์กัดต่อย  
และการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬา 
๓. วิเคราะห์ผลเสียของการสูบ
บุหรี่  และการดื่มสุรา ที่มีต่อ
สุขภาพและการป้องกัน 

๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การใช้สารเสพติด 
๒. วิเคราะห์ผลกระทบของการ
ใช้ยา และสารเสพติด  ที่มีผลต่อ
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม 
และสติปัญญา 
๓. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย
จากการใช้ยาและหลีกเลี่ยงสาร
เสพติด 
๔. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มี
ต่อพฤติกรรมสุขภาพ 
๕. ปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
อันตรายจากการเล่นกีฬา 

๑. วิเคราะห์ผลกระทบจากความ
รุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อ
ร่างกาย  จิตใจ  และสังคม 
๒. ระบุวิธีปฏิบัติตน เพ่ือความ
ปลอดภัยจากธรรมชาติ  
๓. วิเคราะห์สาเหตุของการติด
สารเสพติด และชักชวนให้ผู้อ่ืน
หลีกเลี่ยงสารเสพติด 

 
 
 
 



๑๕ 

 

 

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 

สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน  พ 1.1 : เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.1 1. อธิบายลักษณะและหน้าที่      

ของอวัยวะภายนอก 
◆ ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะ
ภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการไปตามวัย 
   -  ตา หู  คอ  จมูก  ผม มือ  เท้า  เล็บ  
ผิวหนัง  ฯลฯ 
   -  อวัยวะในช่องปาก (ปาก ลิ้น  ฟัน 
เหงือก) 

 

2. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะ
ภายนอก           

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

 

 
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1 : เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.1 1. ระบุสมาชิกในครอบครัวและ
ความรักความผูกพันของสมาชิก
ที่มีต่อกัน 

◆ สมาชิกในครอบครัว 
◆ ความรักความผูกพันของสมาชิกใน
ครอบครัว 

 

2. บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

◆ สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง (จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง) 

 

3. บอกลักษณะความแตกต่าง
ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง 

◆ ลักษณะความแตกต่างของเพศชาย  
เพศหญิง 
   -  ร่างกาย 
   -  อารมณ ์
   -  ลักษณะนิสัย 

 

 

 



๑๖ 

 

 

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกฬีาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.1 : เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.1 1. เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับ

ที่  เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์
ประกอบ 

◆ ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกาย
ในชีวิตประจำวัน 
   -  แบบอยู่กับที่  เช่น นั่ง  ยืน  ก้มเงย  
เอียง  ซ้าย ขวา  เคลื่อนไหวข้อมือ  ข้อ
เท้า  แขน  ขา  
   -  แบบเคลื่อนที่ เช่น เดิน  วิ่ง  กระโดด  
กลิ้งตัว 
   -  แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น จับ 
โยน  เตะ  เคาะ 

 

2. เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายที่ใช้การ
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ  

◆ กิจกรรมทางกายท่ีใช้ในการเคลื่อนไหว
ตามธรรมชาติ 
   -  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

 

 

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกฬีาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.2 : รักการออกกำลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ   
มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชม  ในสุนทรียภาพของ
การกีฬา 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.1 1. ออกกำลังกาย  และเล่นเกม  

ตามคำแนะนำ  อย่างสนุกสนาน 
◆ การออกกำลังกาย และการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด 

 

2. ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  
ข้อตกลงในการเล่นเกมตาม
คำแนะนำ 

◆ กฎ  กติกา  ข้อตกลงในการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 

สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน  พ 4.1 : เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การป้องกันโรค และ
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.1 1. ปฏิบัติตนตามหลักสุข
บัญญัติแห่งชาติตามคำแนะนำ 

◆ การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 

 

2. บอกอาการเจ็บป่วยที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง 

◆ ลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนกับ
ตนเอง 
   -  ปวดศีรษะ 
   -  ตัวร้อน 
   -  มีน้ำมูก 
   -  ปวดท้อง 
   -  ผื่นคัน (หนังศีรษะ  ผิวหนัง) 

-  ฟกช้ำ ฯลฯ 

 

3. ปฏิบัติตนตามคำแนะนำเมื่อ
มีอาการเจ็บป่วย 

◆ วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง 

 

 
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน  พ 5.1 : ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา       
สารเสพติด  และความรุนแรง 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.1 1. ระบุสิ่งที่ทำให้เกิดอันตราย        
ที่บ้าน โรงเรียน  และการ
ป้องกัน 

◆ สิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายภายในบ้านและ
โรงเรียน 
◆ การป้องกันอันตรายภายในบ้านและ
โรงเรียน 

 

2. บอกสาเหตุและการป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากการเล่น 

◆ อันตรายจากการเล่น 
   -  สาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายจากการเล่น 

-  การป้องกันอันตรายจากการเล่น 

 

3. แสดงคำพูดหรือท่าทางขอ
ความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิด
เหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน 

◆ การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่
บ้านและโรงเรียน 
   -  บุคคลที่ควรขอความช่วยเหลือ 
   -  คำพูดและท่าทางการขอความ
ช่วยเหลือ 

 

 
 



๑๘ 

 

 

 

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน  พ 1.1 : เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป. ๒ 

 
1. อธิบายลักษณะ  และหน้าที่
ของอวัยวะภายใน 

◆ ลักษณะ และหน้าที่ของอวัยวะภายใน
ที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตาม
วัย (สมอง  หัวใจ ตับ  ไต  ปอด  
กระเพาะอาหาร  ลำไส้ ฯลฯ) 

 

2. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะ
ภายใน 

◆ การดูแลรักษาอวัยวะภายใน 
   -  การระมัดระวังการกระแทก 
   -  การออกกำลังกาย 
   -  การกินอาหาร 

 

3. อธิบายธรรมชาติของชีวิต
มนุษย์ 

◆ ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจน
ตาย 

 

 
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1 : เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป. ๒ 
 

1. ระบุบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง และสมาชิกในครอบครัว 

◆ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 
   -  ตนเอง 
   -  พ่อ แม ่
   -  พ่ีน้อง 
   -  ญาติ 

 

2. บอกความสำคัญของเพ่ือน ◆ ความสำคัญของเพ่ือน (เช่น พูดคุย 
ปรึกษา  เล่น ฯลฯ) 

 

3. ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสม
กับเพศ 

◆ พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ 
   -  ความเป็นสุภาพบุรุษ 
   -  ความเป็นสุภาพสตรี 

 

4. อธิบายความภาคภูมิใจใน
ความเป็นเพศหญิง หรือเพศ
ชาย 

◆ ความภาคภูมิใจในเพศหญิง  หรือเพศ
ชาย 

 

 



๑๙ 

 

 

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกฬีาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.1 : เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป. ๒ 

 
1. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย  
ขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่ และใช้
อุปกรณ์ประกอบ 

◆ ลักษณะและวิธีการของการเคลื่อนไหว
ร่างกาย   แบบอยู่กับท่ี  เช่น  กระโดด  
บิดตัว  ดึง  ผลัก  แบบเคลื่อนที่  เช่น  
กระโดดเขย่ง  ก้าวชิดก้าว  วิ่งตามทิศทาง
ที่กำหนด  และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ 
เช่น คีบ  ขว้าง  ตี 

 

2. เล่มเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายที่วิธีเล่น อาศัย
การเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบ
อยู่กับที่  เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์
ประกอบ 

◆ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  และเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายที่วิธีเล่นอาศัยการ
เคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยู่กับท่ี  
เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบ 

 

 

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกฬีาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.2 : รักการออกกำลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ   
มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชม  ในสุนทรียภาพของ
การกีฬา 
 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.๒ 

 
1. ออกกำลังกาย และเล่นเกม  
ได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน 

◆ การออกกำลังกาย และเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด 
◆ ประโยชน์ของการออกกำลังกายและ
การเล่นเกม 

 

2. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและ
ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 

◆ กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็น
กลุ่ม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 

สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน  พ 4.1 : เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การป้องกันโรค และ
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป. ๒ 
 

1. บอกลักษณะของการมี
สุขภาพดี 

◆ ลักษณะของการมีสุขภาพดี 
   -  ร่างกายแข็งแรง 
   -  จิตใจ  ร่าเริง  แจ่มใส 
   -  มีความสุข 
   - มีความปลอดภัย 

 

2. เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ◆ อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์  
3. ระบุของใช้และของเล่นที่มี
ผลเสียต่อสุขภาพ 

◆ ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อ
สุขภาพ 

 

4. อธิบายอาการและวิธีป้องกัน
การเจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจ
เกิดข้ึน 

◆ อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย 
   -  ตาแดง  ท้องเสีย  ฯลฯ 
◆ อาการและวิธีป้องกันการบาดเจ็บ 
   -  ถูกของมีคม  แมลงสัตว์กัดต่อย หก
ล้ม ฯลฯ 

 

5. ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมี
อาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 

◆ วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 

สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน  พ 5.1 : ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา       
สารเสพติด  และความรุนแรง 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป. ๒ 
 

1. ปฏิบัติตนในการป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ำ  
และทางบก 

◆ อุบัติเหตุทางน้ำ  และทางบก 
   -  สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ำและทางบก 
   -  วิธีการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและทาง
บก 

 

2. บอกชื่อยาสามัญประจำบ้าน  
และใช้ยาตามคำแนะนำ 

◆ ยาสามัญประจำบ้าน 
   -  ชื่อยาสามัญประจำบ้าน 

-  การใช้ยาตามความจำเป็นและลักษณะ
อาการ 

 

3. ระบุโทษของสารเสพติด  
สารอันตรายใกล้ตัวและวิธีการ
ป้องกัน 

◆ สารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว 
   -  โทษของสารเสพติด และสารอันตรายใกล้
ตัว 
   -  วิธีป้องกัน 

 

4. ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และ
ป้ายเตือนของสิ่งของหรือ
สถานที่ที่เป็นอันตราย 

◆ สัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่งของหรือ
สถานที่ที่เป็นอันตราย 
   -  ความหมายของสัญลักษณ์และป้ายเตือน 

 

5. อธิบายสาเหตุ  อันตราย  วิธี
ป้องกันอัคคีภัยและแสดงการ
หนีไฟ 

◆ อัคคีภัย 
   -  สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย 
   -  อันตรายซึ่งได้รับจากการเกิดอัคคีภัย 
   -  การป้องกันอัคคีภัย  และการหนีไฟ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน  พ 1.1 : เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.๓ 

 
๑. อธิบายลักษณะและการ
เจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ 

◆ ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกาย
มนุษย์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล 
   -  ลักษณะรูปร่าง 
   -  น้ำหนัก 
   -  สว่นสูง 

 

๒. เปรียบเทียบการเจริญเติบโต
ของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 

◆ เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต ของ
เด็กไทย 

 

๓. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต 

◆ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
   -  อาหาร   
   -  การออกกำลังกาย 
   -  การพักผ่อน 

 

 
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1 : เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป. ๓ 
 

1. อธิบายความสำคัญ  และ
ความแตกต่างของครอบครัวที่มี
ต่อตนเอง 

◆ ความสำคัญของครอบครัว  ความ
แตกต่างของแต่ละครอบครัว 
   -  เศรษฐกิจ 
   -  สังคม 
   -  การศึกษา 

 

2. อธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพ
ในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 

◆ วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว
และกลุ่มเพ่ือน 

 

3. บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ 

◆ พฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทาง
เพศ (การแต่งกาย  การเที่ยวกลางคืน  การ
คบเพ่ือน  การเสพสารเสพติด ฯลฯ) 
◆ วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วง
ละเมิดทางเพศ (ทักษะปฏิเสธและอ่ืน ๆ) 

 

 



๒๓ 

 

 

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกฬีาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.1 : เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป. ๓ 

 
1. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย  
ขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่และใช้
อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทาง 

◆ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่  
เช่น  ย่อยืด  เขย่ง  พับตัว  เคลื่อนไหว
ลำตัว  การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เช่น 
เดินต่อเท้า เดินถอย-หลัง  กระโจน  และ
แบบใช้อุปกรณ์ประกอบโดยมีการบังคับ
ทิศทาง  เช่น  ดีด  ขว้าง  โยน     และรับ 
◆ วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย
แบบต่างๆ อย่างมีทิศทาง 

 

2. เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะ
การเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง     
ในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
 

◆ กิจกรรมทางกายท่ีใช้ทักษะการ
เคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง ในการเล่น
เกมเบ็ดเตล็ด 

 

 

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกฬีาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.2 : รักการออกกำลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ   
มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชม  ในสุนทรียภาพของ
การกีฬา 
 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป. ๓ 

 
1. เลือกออกกำลังกาย  
การละเล่นพื้นเมือง  และเล่นเกม       
ที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย 
และข้อจำกัดของตนเอง 

◆ แนวทางการเลือกออกกำลังกาย 
การละเล่นพื้นเมืองและเล่นเกมที่
เหมาะสมกับจุดเด่น    จุดด้อยและ
ข้อจำกัดของแต่ละบุคคล 

 

2. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและ
ข้อตกลงของการออกกำลังกาย  
การเล่นเกม  การละเล่นพ้ืนเมือง
ได้ด้วยตนเอง 

◆ การออกกำลังกาย  เกม  และ
การละเล่นพื้นเมือง 
◆ กฎ  กติกาและข้อตกลงในการออก
กำลังกาย  การเล่นเกม  และการละเล่น
พ้ืนเมือง 

 

 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 

สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน  พ 4.1 : เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การป้องกันโรค และ
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป. ๓ 
 

1. อธิบายการติดต่อและวิธีการ
ป้องกันการแพร่กระจายของโรค 

◆ การติดต่อและวิธีการป้องกันการ
แพร่กระจายของโรค 

 

2. จำแนกอาหารหลัก ๕ หมู่ ◆ อาหารหลัก ๕ หมู่  
3. เลือกกินอาหารที่หลากหลาย
ครบ ๕ หมู่  ในสัดส่วนที่
เหมาะสม 

◆ การเลือกกินอาหารที่เหมาะสม 
   -  ความหลากหลายของชนิดอาหาร
ในแต่ละหมู่ 
   -  สัดสว่นและปริมาณของอาหาร 
(ตามธงโภชนาการ) 

 

4. แสดงการแปรงฟันให้สะอาด
อย่างถูกวิธี 

◆ การแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี 
(ครอบคลุมบริเวณขอบเหงือกและคอ
ฟัน) 

 

5. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
ได้ตามคำแนะนำ 

◆ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพ่ือสุขภาพ 
   -  วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   -  วิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพ  โดยการออกกำลังกาย การ
พักผ่อน  และกิจกรรมนันทนาการ 

 

สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน  พ 5.1 : ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา       
สารเสพติด  และความรุนแรง 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป. ๓ 
 

1. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุในบ้าน  โรงเรียน  
และการเดินทาง 

◆ วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบ้าน  โรงเรียนและการเดินทาง 

 

2. แสดงวิธีขอความช่วยเหลือ
จากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ  เมื่อ
เกิดเหตุร้าย  หรืออุบัติเหตุ 

◆ การขอความช่วยเหลือจากบุคคลและ
แหล่งต่างๆ  เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ 

 

3. แสดงวิธีปฐมพยาบาล  เมื่อ
บาดเจ็บจากการเล่น 

◆ การบาดเจ็บจากการเล่น 
   -  ลักษณะของการบาดเจ็บ 
   -  วิธีปฐมพยาบาล (บาดเจ็บ ห้ามเลือด 
ฯลฯ) 

 



๒๕ 

 

 

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

 
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน  พ 1.1 : เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป. ๔ 

 
1. อธิบายการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและจิตใจ     
ตามวัย   

◆ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
ร่างกายและจิตใจ ตามวัย (ในช่วงอายุ ๙ 
– ๑๒ ปี) 

 

2. อธิบายความสำคัญของ
กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อที่มีผล
ต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ 

◆ ความสำคัญของกล้ามเนื้อ  กระดูก
และข้อ  ที่มีผลต่อสุขภาพ การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ 

 

3. อธิบายวิธีดูแลกล้ามเนื้อ  
กระดูก  และข้อ  ให้ทำงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

◆ วิธีดูแลรักษากล้ามเนื้อ  กระดูกและ
ข้อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1 : เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป. ๔ 
 

1. อธิบายคุณลักษณะของ
ความเป็นเพื่อนและสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัว 

◆ คุณลักษณะของความเป็นเพ่ือนและ
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว 

 

2. แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
กับเพศของตนตามวัฒนธรรม
ไทย 

◆ พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตน
ตามวัฒนธรรมไทย 

 

3. ยกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธการ
กระทำที่เป็นอันตรายและไม่
เหมาะสมในเรื่องเพศ 

◆ วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็น
อันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ 

 

 
 
 
 
 



๒๖ 

 

 

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกฬีาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.1 : เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป. ๔ 

 
1. ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะ           
การเคลื่อนไหวในลักษณะ
ผสมผสานได้ท้ังแบบอยู่กับที่  
เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์
ประกอบ 

◆ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน
ทั้งแบบอยู่กับที่ เช่น กระโดดหมุนตัว  
กระโดด-เหยียดตัว   แบบเคลื่อนที่ เช่น  
ซิกแซ็ก วิ่งเปลี่ยนทิศทาง  ควบม้า  และ
แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ  เช่น  บอล  เชือก 

 

2. ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่า
ประกอบจังหวะ 

◆ กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ  

3. เล่นเกมเลียนแบบและ
กิจกรรมแบบผลัด 

◆ เกมเลยีนแบบและกิจกรรมแบบผลดั  

๔. เล่นกีฬาพ้ืนฐานได้อย่างน้อย            
๑ ชนิด 

◆ กีฬาพ้ืนฐาน เชน่ แชร์บอล  แฮนด์บอล            
ห่วงข้ามตาข่าย 

 

 

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกฬีาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.2 : รักการออกกำลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ   
มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชม  ในสุนทรียภาพของ
การกีฬา 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป. ๔ 

 
1. ออกกำลังกาย  เล่นเกม  และ
กีฬาที่ตนเองชอบและมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ผล
พัฒนาการของตนเองตาม
ตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อ่ืน 

◆ การออกกำลังกาย  เล่นเกม  ตาม
ความชอบของตนเองและเล่นกีฬาพ้ืนฐาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
◆ การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเอง
ในการออกกำลังกาย  เล่นเกมและเล่น
กีฬา  ตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของ
ผู้อื่น 
◆ คุณค่าของการออกกำลังกาย    เล่น
เกม  และเล่นกีฬา  ที่มีต่อสุขภาพ 

 

2. ปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่น
กีฬาพ้ืนฐาน  ตามชนิดกีฬาที่เล่น 
 

   -  การปฏิบัติตามกฎ  กติกา  การเล่น
กีฬาพ้ืนฐาน  ตามชนิดกีฬาที่เล่น 

 

 
 
 
 



๒๗ 

 

 

สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน  พ 4.1 : เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การป้องกันโรค และ
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป. ๔ 
 

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

◆ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
สุขภาพ   
◆ การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ
และเอ้ือต่อสุขภาพ 

 

2. อธิบายสภาวะอารมณ์  
ความรู้สึกท่ีมีผลต่อสุขภาพ 

◆ สภาวะอารมณ์และความรู้สึก  เช่น
โกรธ  หงุดหงิด  เครียด  เกลียด  เสียใจ  
เศร้าใจ  วิตกกังวล  กลัว  ก้าวร้าว  อิจฉา  
ริษยา  เบื่อหน่าย  ท้อแท้ ดีใจ  ชอบใจ  
รัก ชื่นชม  สนุก  สุขสบาย  
◆ ผลที่มีต่อสุขภาพ 
ทางบวก :  สดชื่น  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส   ร่า
เริง ฯลฯ 
ทางลบ :  ปวดศีรษะ ปวดท้อง  เบื่ออาหาร  
อ่อนเพลีย ฯลฯ 

 

 

3. วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลาก
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือ
การเลือกบริโภค 

◆ การวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 

4. ทดสอบและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย 

◆ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
◆ การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตาม
ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

 

สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน  พ 5.1 : ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา       
สารเสพติด  และความรุนแรง 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป. ๔ 
 

1. อธิบายความสำคัญของการ
ใช้ยาและใช้ยาอย่างถูกวิธี 

◆ ความสำคัญของการใช้ยา 
◆ หลักการใช้ยา 

 

2. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อ
ได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด  
สารเคมี  แมลงสัตว์กัดต่อย  
และการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬา 

◆ วิธีปฐมพยาบาล 
   -  การใช้ยาผิด 
   -  สารเคมี 
   -  แมลงสัตว์กัดต่อย 
   -  การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 

 

3. วิเคราะห์ผลเสียของการสูบ
บุหรี่  และการดื่มสุรา ที่มีต่อ
สุขภาพและการป้องกัน 

◆ ผลเสียของการสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  
และการป้องกัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน  พ 1.1 : เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 

 
ชั้น 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป. ๕ 
 

๑. อธิบายความสำคัญของระบบ
ย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายที่มี
ผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต  
และพัฒนาการ 

◆ ความสำคัญของระบบย่อยอาหารและ
ระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ  การ
เจริญเติบโต และพัฒนาการ 

 

๒. อธิบายวิธีดูแลระบบย่อย
อาหารและระบบขับถ่ายให้
ทำงานตามปกติ 

◆ วิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและ
ระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ 

 

 
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1 : เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป. ๕ 
 

1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทาง
เพศ  และปฏิบัติตนได้เหมาะสม 

◆ การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การดูแล
ตนเอง 
◆ การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตาม
วัฒนธรรมไทย 

 

2. อธิบายความสำคัญของการ
มีครอบครัวที่อบอุ่นตาม
วัฒนธรรมไทย 

◆ ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตาม
วัฒนธรรมไทย (ครอบครัวขยาย  การนับ
ถือญาติ) 

 

3. ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว
และกลุ่มเพ่ือน 

◆ พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึง
ประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในครอบครัว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกฬีาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.1 : เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป. ๕ 

 
1. 1. จัดรูปแบบการ

เคลื่อนไหว          แบบ
ผสมผสาน และควบคุม
ตนเองเมื่อใช้ทักษะการ
เคลื่อนไหว           ตาม
แบบที่กำหนด 

 

◆ การจดัรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย 
แบบผสมผสาน  และการปฏิบัติกิจกรรมทาง
กายทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที ่ และใช้
อุปกรณ์ประกอบตามแบบที่กำหนด  เช่น 
การฝึกกายบรหิาร  ยืดหยุ่นขั้นพ้ืนฐาน  เป็น
ต้น 

 

2. เล่มเกมนำไปสู่กีฬาที่เลือก
และกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบ
ผลัด 

◆ เกมนำไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลดัที่มี
การตี  เขี่ย   รบั – ส่งสิง่ของ  ขว้าง  และวิง่   

 

3. ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่อง
การรับแรง การใช้แรงและความ
สมดุล 

◆ การเคลื่อนไหวในเรื่องการรบัแรง  การใช้
แรงและความสมดลุ 

 

4. แสดงทักษะกลไกในการปฏบิัติ
กิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา 

◆ ทักษะกลไกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา 

 

5. เล่นกีฬาไทย และกีฬาสากล
ประเภทบุคคลและประเภททีมได้
อย่างละ ๑ ชนิด 
 

◆ การเล่นกีฬาไทย  เชน่  ตะกร้อวง     วิง่
ชักธง  และกีฬาสากล เช่น กรีฑาประเภทลู่ 
แบดมินตัน  เปตอง  ฟุตบอล  เทเบิลเทนนสิ  
ว่ายน้ำ 
 

 

6. อธิบายหลักการ  และเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการ  อย่างน้อย           
๑ กิจกรรม 
 

◆ หลักการและกิจกรรมนนัทนาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 

 

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกฬีาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.2 : รักการออกกำลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ   
มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชม  ในสุนทรียภาพของ
การกีฬา 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป. ๕ 

 
1. ออกกำลังกายอย่างมีรูปแบบ  
เล่นเกมที่ใช้ทักษะการคิดและ
ตัดสินใจ   

◆ หลักการและรูปแบบการออกกำลัง
กาย 
◆ การออกกำลังกาย  และการเล่นเกม  
เช่น เกมเบ็ดเตล็ด  เกมเลียนแบบ  เกมนำ  
และการละเล่นพ้ืนเมือง   

 

2. เล่นกีฬาที่ตนเองชอบอย่าง
สม่ำเสมอ  โดยสร้างทางเลือกใน
วิธีปฏิบัติของตนเองอย่าง
หลากหลาย  และมีน้ำใจนักกีฬา 

◆ การเล่นกีฬาไทย  และกีฬาสากล
ประเภทบุคคลและทีมที่เหมาะสมกับวัย
อย่างสม่ำเสมอ 
◆ การสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติในการ
เล่นกีฬาอย่างหลากหลาย และมีน้ำใจ
นักกีฬา 

 

3. ปฏิบัติตามกฎกติกา  การเล่น
เกม  กีฬาไทย และกีฬาสากล  
ตามชนิดกีฬาที่เล่น 

◆ กฎ  กติกาในการเล่นเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากลตามชนิดกีฬาที่เล่น 
◆ วิธีการรุกและวิธีป้องกันในการเล่น
กีฬาไทยและกีฬาสากลที่เล่น 

 

4. ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง  
ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืนและยอมรับใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
การเล่นเกม และกีฬาไทย  กีฬา
สากล 

◆ สิทธิของตนเองและผู้อ่ืนในการเล่นเกม
และกีฬา 
◆ ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการ
เล่นเกม และกีฬา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 

 

สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน  พ 4.1 : เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การป้องกันโรค และ
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป. ๕ 
 

1. แสดงพฤติกรรมที่เห็น
ความสำคัญของการปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 

◆ ความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ 

 

2. ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือใช้
สร้างเสริมสุขภาพ 

◆ แหล่งและวิธีค้นหาข้อมูลข่าวสารทาง
สุขภาพ 
◆ การใช้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริม
สุขภาพ 

 

3. วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล 

◆ การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร เครื่องสำอาง  
ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในช่องปาก ฯลฯ) 

 

4. ปฏิบัติตนในการป้องกันโรค
ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน 

◆ การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบ
บ่อยในชีวิตประจำวัน 
   - ไข้หวัด 
   - ไข้เลือดออก 
   -  โรคผิวหนัง 
   -  ฟันผุและโรคปริทันต์  
         ฯลฯ 

 

5. ทดสอบและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

◆ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
◆ การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตาม
ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 

 
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน  พ 5.1 : ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา       
สารเสพติด  และความรุนแรง 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป. 5 
 

1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการใช้สารเสพติด 

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

 

2. วิเคราะห์ผลกระทบของการ
ใช้ยา และสารเสพติด  ที่มีผล
ต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
สังคม และสติปัญญา 

◆ ผลกระทบของการใช้ยา และสารเสพ
ติดที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม 
และสติปัญญา 
 

3. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย
จากการใช้ยาและหลีกเลี่ยงสาร
เสพติด 

◆ การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก 
การใช้ยา 
◆ การหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

4. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มี
ต่อพฤติกรรมสุขภาพ 

◆ อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรม 
สุขภาพ (อินเทอร์เน็ต  เกม ฯลฯ) 

5. ปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
อันตรายจากการเล่นกีฬา 

◆ การปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายจาก
การเล่นกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

 

 

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

 
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน  พ 1.1 : เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.๖ 

 
1. อธิบายความสำคัญของระบบ
สืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิต
และระบบหายใจ  ที่มีผลต่อ
สุขภาพ  การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ 

◆ ความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต  และระบบหายใจที่มีผล
ต่อสุขภาพ   การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ       

 

2. อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบ
สืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิต    
และระบบหายใจให้ทำงาน
ตามปกติ 

◆ วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์   ระบบ
ไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให้
ทำงานตามปกติ 

 

 
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1 : เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป. ๖ 1. อธิบายความสำคัญของการ
สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่น 

◆ ความสำคัญของการสร้างและรักษา
สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
◆ ปัจจัยที่ช่วยให้การทำงานกลุ่มประสบ
ความสำเร็จ 
   -  ความสามารถส่วนบุคคล 
   -  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม 
   -  การยอมรับความคิดเห็น  และความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
   -  ความรับผิดชอบ 

 

2. วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่
อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ 
การติดเชื้อเอดส์  และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

◆ พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์  การติดเชื้อเอดส์  และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย 
อันควร 

 

 



๓๕ 

 

 

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกฬีาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.1 : เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป. ๖ 1. แสดงทักษะการเคลื่อนไหว

ร่วมกับผู้อ่ืนในลักษณะแบบผลัด
และแบบผสมผสานได้ตามลำดับ
ทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่  และ
ใช้อุปกรณ์ประกอบ  และการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง 

◆ การเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นแบบผลดัใน
ลักษณะผสมผสาน ในการร่วมกจิกรรมทาง
กาย เช่น  กิจกรรมแบบผลัด  กายบริหาร
ประกอบเพลง  ยืดหยุ่นขั้นพ้ืนฐานที่ใช้ท่า
ต่อเนื่อง  และการต่อตัวท่าง่าย ๆ  

 

2. จำแนกหลักการเคลื่อนไหวใน
เรื่องการรับแรง  การใช้แรง  และ
ความสมดุลในการเคลื่อนไหว
ร่างกายในการเล่นเกม  เล่นกีฬา  
และนำผลมาปรับปรุง  เพ่ิมพูนวิธี
ปฏิบัติของตนและผู้อ่ืน 

◆ การเคลื่อนไหวในเรื่องการรบัแรง  การใช้
แรง  และความสมดลุกับการพฒันาทักษะการ
เคลื่อนไหว   ในการเล่นเกมและกีฬา 

 

 3. เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล
ประเภทบุคคลและประเภททีมได้
อย่างละ ๑ ชนิด 

◆ การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  ประเภท
บุคคลและประเภททีม  เชน่ กรฑีาประเภทลู่  
และลาน  เปตอง  วา่ยน้ำ  เทเบิลเทนนสิ  
วอลเลย์บอล  ฟุตบอล  ตะกร้อวง 

 

 4. ใช้ทักษะกลไก  เพ่ือปรับปรุง
เพ่ิมพูนความสามารถของตนและ
ผู้อื่นในการเล่นกีฬา 

◆ การใช้ข้อมูลด้านทักษะกลไกเพ่ือ
ปรับปรุงและเพ่ิมพูนความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬา 

 

 ๕. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่าง
น้อย ๑ กิจกรรม แล้วนำความรู้
และหลักการที่ได้ไปใช้เป็นฐาน
การศึกษาหาความรู้เรื่องอ่ืน ๆ 

◆ การนำความรู้และหลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใช้เป็นฐานการศึกษาหา
ความรู ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกฬีาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.2 : รักการออกกำลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ   
มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชม  ในสุนทรียภาพของ
การกีฬา 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป. ๖ 1. อธิบายประโยชน์และหลักการ

ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพทางกายและการสร้าง
เสริมบุคลิกภาพ 

◆ ประโยชน์และหลักการออกกำลังกาย
เพ่ือสุขภาพ  สมรรถภาพทางกายและการ
สร้างเสริมบุคลิกภาพ 

 

2. เล่นเกมที่ใช้ทักษะการ
วางแผน  และสามารถเพ่ิมพูน
ทักษะการออกกำลังกายและ
เคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ 

◆ การเล่นเกมท่ีใช้ทักษะการวางแผน 
◆ การเพ่ิมพูนทักษะการออกกำลังกาย
และการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ 
 

 

3. เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบและ
สามารถประเมินทักษะการเล่น
ของตนเป็นประจำ 

◆ การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและ
ประเภททีมที่ชื่นชอบ 
◆ การประเมินทักษะการเล่นกีฬาของตน 

 

4. ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ตาม
ชนิดกีฬาที่เล่น  โดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น 

◆ กฎ  กติกาในการเล่นกีฬาไทย  กีฬา
สากลตามชนิดกีฬาที่เล่น 

 

5. จำแนกกลวิธีการรุก  การ
ป้องกัน  และนำไปใช้ในการเล่น
กีฬา 

◆ กลวิธีการรุก  การป้องกันในการเล่น
กีฬา 

 

6. เล่นเกมและกีฬา  ด้วยความ
สามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา 

◆ การสร้างความสามัคคีและความมี
น้ำใจนักกีฬาในการเล่นเกมและกีฬา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

 

สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน  พ 4.1 : เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การป้องกันโรค และ
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป. ๖ 1. แสดงพฤติกรรมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพ 

◆ ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
สุขภาพ 
◆ ปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
สุขภาพ 

 

๒. วิเคราะหผ์ลกระทบที่เกิด
จาก  
การระบาดของโรค และเสนอ
แนวทาง 
การปองกันโรคติดตอสำคัญที่
พบใน 
ประเทศไทย 

◆ โรคติดตอสำคัญที่ระบาดในปจจุบัน 
◆ ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของ
โรค 
◆ การปองกันการระบาดของโรค 

 

๓. แสดงพฤติกรรมที่บงบอกถึง  
ความรับผิดชอบตอสุขภาพ
ของสวนรวม 

◆ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบ ตอสุขภาพของสวนรวม 

 

๔. สร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพ ทางกายเพ่ือ
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

◆ วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
◆ การสรางเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 

สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน  พ 5.1 : ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา       
สารเสพติด  และความรุนแรง 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป. ๖ 
 

1. วิเคราะห์ผลกระทบจาก
ความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่
มีต่อร่างกาย  จิตใจ  และสังคม 

◆ ภัยธรรมชาต ิ
   -  ลักษณะของภัยธรรมชาติ 
   -  ผลกระทบจากความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ และสังคม 

 

2. ระบุวิธีปฏิบัติตน เพ่ือความ
ปลอดภัยจากธรรมชาติ  

◆ การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
ภัยธรรมชาต ิ

 

3. วิเคราะห์สาเหตุของการติดสาร
เสพติด และชักชวนให้ผู้อ่ืน
หลีกเลี่ยงสารเสพติด 

◆ สาเหตุของการติดสารเสพติด 
◆ ทักษะการสื่อสารให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสาร
เสพติด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

 

ส่วนที่  ๒ 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยเป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  นั้นโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   โดยได้กำหนดรายละเอียดของรหัสวิชา ชื่อวิชา และโครงสร้างรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ไว้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ระดับชั้นประถมศกึษา ปีการศึกษา 2565 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 840 840 840 840 840 840 
ภาษาไทย 160 160 160 120 120 120 
คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 120 120 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วฒันธรรม  
และการดำเนนิชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

40 40 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร์                                40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษา และพลศึกษา                   40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 160 160 160 120 120 120 
รายวิชาเพ่ิมเติม 160 160 160 160 160 160 
หน้าท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 
English for Communication 40 40 40 40 40 - 
ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา 40 40 40 40 40 40 
การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (IS) - - - - - 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
• กิจกรรมนักเรียน       
      - ลูกเสือ  ยุวกาชาด 30 30 30 30 30 30 

- ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์
• สาระ IS3 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 

หมายเหตุ  1. ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-6 วิชาหน้าที่พลเมือง ให้สอน ไทยหรรษา  
2.  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ลดเวลาเรียน 2 ชม. ให้สอน ไทยหรรษา 1 ชม.   
STEAM (บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ยระดับประถมศึกษา) 1 ชม. 
3. ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4-6 ลดเวลาเรียน 2 ชม. ให้สอน สนุกคดิกับวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ)  
1 ชม.  STEAM (บ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา)  1 ชม. 
4.  ชุมนุมชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6  ให้จัดชุมนุม หรรษาภาษาจนี 
 
 

บูรณาการ 

IS1 และ IS2 



๔๑ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ระดับชั้นประถมศึกษา 4-6 ปีการศึกษา 2565 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

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

รายวิชาพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 

ภาษาไทย 160 160 160 120 120 120 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 120 120 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 
- หนา้ที่พลเมือง วฒันธรรม  
และการดำเนนิชีวติในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

40 40 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร์                                40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษา และพลศึกษา                   40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 160 160 160 120 120 120 
รายวิชาเพิ่มเติม 160 160 160 160 160 160 
วิทยาศาสตร์พลังสิบ - - - 40 40 - 
โครงงานวิทยาศาสตร์พลังสิบ - - - - - 40 
English for Communication 40 40 40 40 40 - 
ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 40 40 40 40 40 40 
การค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้ (IS) - - - - - 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
• กิจกรรมนักเรียน       
      - ลูกเสือ  ยุวกาชาด 30 30 30 30 30 30 

- ชุมนุมวิทยาศาสตร์พลังสิบ - - - 40 - - 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
• สาระ IS3 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 
หมายเหต ุ  เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๗ 
1.  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ลดเวลาเรียน 2 ชม. ให้สอน สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ) 1 ชม.  STEAM 1 ชม. 
2.  วชิาหน้าที่พลเมืองบูรณาการในรายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.  นักเรียนชั้นป.4-6  ร่วมกิจกรรมคา่ยอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 1 ครัง้/ปี 

 

บูรณาการ 

IS1 และ IS2 



๔๒ 

 

 

โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท11101 ภาษาไทย 160 
ค11101 คณิตศาสตร์ 200 
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
* ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์  

40 

ส11102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ11101 ศิลปะ 40 
ง11101 การงานอาชีพ 40 
อ11101 ภาษาอังกฤษ 160 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส11231 หน้าทีพ่ลเมือง 1 40 
อ11201 English for Communication 1 40 
จ11201 ภาษาจีน 1 40 
ส11201 การป้องกันการทุจริต 1 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 

• กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 1  40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 

 
 

บูรณาการ 

IS1 และ  IS2 



๔๓ 

 

 

โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท12101 ภาษาไทย 160 
* ค12101 คณิตศาสตร์  200 
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

40 

ส12102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ12101 ศิลปะ 40 
ง12101 การงานอาชีพ 40 
อ12101 ภาษาอังกฤษ 160 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส12232 หน้าทีพ่ลเมือง 2 40 
อ12201 English For Communication 2 40 
จ12201  ภาษาจีน 2 40 
ส12202  การป้องกันการทุจริต 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 

• กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 2  40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 
 
 

บูรณาการ 

IS1 และ IS2 



๔๔ 

 

 

โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท13101 ภาษาไทย 160 
ค13101 คณิตศาสตร์ 200 
* ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  120 
ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

40 

ส13102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ13101 ศิลปะ 40 
ง13101 การงานอาชีพ 40 
อ13101 ภาษาอังกฤษ 160 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส13233 หน้าทีพ่ลเมือง 3 40 
อ13201 English For Communication 3 40 
จ13201 ภาษาจีน 3 40 
ส13203 การป้องกันการทุจริต 3 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 

• กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 3 40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 
 
 

บูรณาการ 

IS1 และ IS2 



๔๕ 

 

 

โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท14101 ภาษาไทย 120 
ค14101 คณิตศาสตร์ 160 
* ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

80 

ส14102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ14101 ศิลปะ 80 
ง14101 การงานอาชีพ 40 
อ14101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส14234 หน้าทีพ่ลเมือง 4 40 
อ14201 English For Communication 4 40 
จ14201 ภาษาจีน 4 40 
ส14204 การป้องกันการทุจริต 4 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 

• กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 4 40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 

 
 

บูรณาการ 

IS1 และ IS2 



๔๖ 

 

 

โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท15101 ภาษาไทย 120 
ค15101 คณิตศาสตร์ 160 
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
* ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

80 

ส15102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ15101 ศิลปะ 80 
ง15101 การงานอาชีพ 40 
อ15101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส15235 หน้าทีพ่ลเมือง 5 40 
อ15201 English For Communication 5 40 
จ15201 ภาษาจีน 5 40 
ส15205 การป้องกันการทุจริต 5 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 

• กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 5 40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 
 

 

บูรณาการ 

IS1 และ IS2 



๔๗ 

 

 

โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท16101 ภาษาไทย 120 
ค16101 คณิตศาสตร์ 160 
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

80 

ส16102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ16101 ศิลปะ 80 
ง16101 การงานอาชีพ 40 
อ16101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส16236 หน้าทีพ่ลเมือง 6 40 
I16201  การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry) 40 
จ16201 ภาษาจีน 6 40 
ส16206 การป้องกันการทุจริต 6 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 

• กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 6 40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 

 
 
 

บูรณาการ 

IS1 และ IS2 



๔๘ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ11101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ12101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ13101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ14101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 80 ชั่วโมง/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ15101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 80 ชั่วโมง/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ16101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 80 ชั่วโมง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

 

โครงสร้างรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

พ 11101  สุขศึกษาและพลศึกษา                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1                                            เวลา    40    ชั่วโมง  
ลำดับ

ที ่
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ร่างกายของเรา พ 1.1 ป.1/1 
         ป.1/2 

อวัยวะภายนอกทุกส่วนต่างมีหน้าที่
สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 
ดังนั้นเราควรดูแลรักษาอวัยวะ
ภายนอกให้ทำงานได้ตามปกติ มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย 

2 5 

2 ฟันของเรา พ 1.1 ป.1/1 
         ป.1/2 

อวัยวะในช่องปากเป็นอวัยวะ
ภายนอกที่มีความสำคัญต่อการพูด
และการรับประทานอาหาร ดังนั้นเรา
จึงควรดูแลรักษาความสะอาดอย่าง
ถูกวิธี 

2 5 

3 ครอบครัวของเรา พ 2.1 ป.1/1 
  

การแสดงความรักและความผูกพัน 
ต่อกันของสมาชิกในครอบครัว   
ส่งผลให้สมาชิกทุกคนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

1 2 

4 เข้าใจตนเอง พ 2.1 ป.1/2 
 

ทุกคนมีสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจ   
ในตนเอง หากยอมรับและเข้าใจ          
ในตนเองจะทำให้ชีวิตเรามีความสุข 

2 4 

5 ฉันเป็นใคร พ 2.1 ป.1/3 
 

การยอมรับและเข้าใจลักษณะความ
แตกต่างระหว่างเพศชายและเพศ
หญิง ทางด้านร่างกาย อารมณ์ และ
ลักษณะนิสัย จะช่วยให้ประพฤติ
ปฏิบัติตน อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

1 2 

6 สุขภาพของเรา พ 4.1 ป.1/1 
 

การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติเป็นประจำ ทำให้มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

4 7 

7 อาการเจ็บป่วย         
ที่ควรรู้ 

พ 4.1 ป.1/2 
 ป.1/3 
 

การบอกอาการเจ็บป่วยของตนเองได้
ถูกต้อง และปฏิบัติตามคำแนะนำ
เมื่อมีอาการเจ็บป่วย มีผลต่อการ
ดูแลสุขภาพของตนเองในเบื้องต้น 
 

2 5 



๕๐ 

 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

8 ชีวิตที่ปลอดภัย พ 5.1 ป.1/1 
         ป.1/3 

อุบัติเหตุเป็นอันตรายที่เกิดข้ึนได้        
ทั้งในบ้านและในโรงเรียน จึงควร       
ศึกษาสาเหตุ วิธีป้องกัน และวิธีการ  
ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

4 8 

9 อันตรายจากการ
เล่น 

พ 5.1 ป.1/2 
  

การเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุและวิธี 
ป้องกันอันตรายจากการเล่นทำให้เรา
รู้จักเล่นอย่างระมัดระวัง 

1 2 

 สอบกลางปี 1 10 
10 การเคลื่อนไหวร่าง 

กายขณะอยู่กับที่ 
พ 3.1 ป.1/1 
  

การปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับที่ เป็นการฝึก
ปฏิบัติการควบคุมร่างกายเพ่ือสร้าง
เสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และ
มีประสิทธิภาพในการควบคุมร่างกาย
ได้ดี 

3 5 

11 การเคลื่อนไหวร่าง 
กายแบบเคลื่อนที่ 

พ 3.1 ป.1/1 
 

การปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหว
ร่างกายแบบเคลื่อนที่ เป็นการฝึก
ปฏิบัติการควบคุมร่างกายเพ่ือสร้าง
เสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และ
มีประสิทธิภาพในการควบคุมร่างกาย
ได้ดี 

2 5 

12 การเคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบ
อุปกรณ์ 

พ 3.1 ป.1/1 
 

การปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบอุปกรณ์ เป็นการฝึก
ปฏิบัติ  ที่ทำให้เกิดความคล่องแคล่ว 
และมีทักษะ ความสัมพันธ์ของระบบ
ประสาทกับกล้ามเนื้อ สามารถ
ควบคุมร่างกายได้ดี 

2 5 

13 การเล่นบทบาท
สมมุติ 

พ 3.1 ป.1/2 
 

การเล่นบทบาทสมมุติเป็นกิจกรรม       
ทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎ 
กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด 

3 5 

14 การเล่นเกมหรรษา พ 3.1 ป.1/2 
พ 3.2 ป.1/1 
         ป.1/2 

การออกกำลังกายในการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด ตามคำแนะนำต้องปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง  ตามกฎ กติกา และ
ข้อตกลงในการเล่น 

5 10 



๕๑ 

 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

15 กิจกรรมพาเพลิน พ 3.1 ป.1/2 
พ 3.2 ป.1/1 
 ป.1/2 
 

การละเล่นพื้นเมืองเป็นกิจกรรมทาง
กายท่ีใช้การเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติ ในการเล่นจะต้องปฏิบัติ
ตามคำแนะนำ กฎ กติกา และ
ข้อตกลง 

4 10 

 สอบปลายปี 1 10 
 คะแนนระหว่างปี 38 80 
 คะแนนสอบกลางปี 1 10 
 คะแนนสอบปลายปี 1 10 
 รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน 40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

 

โครงสร้างรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

พ 12101  สุขศึกษาและพลศึกษา                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2                                            เวลา    40    ชั่วโมง  

ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 อวัยวะภายใน พ 1.1 ป.2/1
 ป.2/2 
 

อวัยวะภายในมีความสำคัญต่อ
ระบบการ ทำงานของร่างกาย 
ดังนั้นเราจึงควรดูแลรักษา
อวัยวะภายในอย่างถูกวิธี 
เพ่ือให้อวัยวะทำงานได้อย่าง
เป็นปกติ และมีการจริญเติบโต
และพัฒนาการไปตามวัย 

3 5 

2 ธรรมชาติของ
มนุษย์ 

พ 1.1 ป.2/3 
             

การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็น
ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ ดังนั้น
ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ควร
ดูแลร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง 
และรู้จักดำเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 

1 3 

3 ครอบครัวอบอุ่น พ 2.1 ป.2/1 
 

ครอบครัวจะเกิดความอบอุ่น 
หากสมาชิกในครอบครัวเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ และปฏิบัติตน
ตามหน้าที่ของตนอย่าง
เหมาะสม 

2 3 

4 หนึ่งมิตรชิดใกล้ พ 2.1 ป.2/2 เพ่ือนเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ
ต่อเรา การให้ความสำคัญและ
ปฏิบัติตนต่อเพ่ือนที่ดีจะทำให้
อยู่ร่วมกับเพ่ือนอย่างมีความสุข 

1 3 

5 เข้าใจตนเอง พ 2.1 ป.2/3
 ป.2/4 

เพศชายและเพศหญิงมีความ
แตกต่างกัน ดังนั้นแต่ละเพศจึง
ควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ
เพศ และมีความภูมิใจในเพศ
ของตนเอง 

2 4 

6 สุขภาพของเรา พ 4.1 ป.2/1 
 

การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
มีสุขภาพจิต ที่ร่าเริงแจ่มใส 
และมีความปลอดภัยในชีวิต  
จะส่งผลให้เราเป็นคนที่มี
สุขภาพดี 

2 4 



๕๓ 

 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

7 อาหารดีมี
ประโยชน์ 

พ 4.1 ป.2/2 อาหารมีความสำคัญต่อร่างกาย 
การเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์จะส่งผลให้ร่างกาย
แข็งแรงและสมบูรณ์ 

3 5 

8 ของใช้และของ
เล่น 

พ 4.1 ป.2/3 ของใช้และของเล่นภายในบ้าน
บางชนิดอาจ 
ทำให้เกิดอันตรายและส่งผล
เสียต่อสุขภาพได้ ผู้ใช้จึงควร
เลือกใช้และเพ่ิมความ
ระมัดระวัง 
ในการเล่นเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยมากที่สุด 

2 5 

9 การบาดเจ็บและ
เจ็บป่วย 

พ 4.1 ป.2/4  
          ป.2/5 
 

เมื่อมีอาการเจ็บป่วยและ
บาดเจ็บต่างๆ เกิดขึ้น ควร
ปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี จะช่วย
ลดความรุนแรงของอาการป่วย
ของโรคและการบาดเจ็บได้ 

3 8 

 สอบกลางปี 1 10 
10 อุบัติเหตุและการ

ป้องกัน 
พ.5.1 ป.2/1       อุบัติเหตุทางน้ำและทางบกเกิด

จากสาเหตุหลายอย่าง จึงต้องมี
วิธีการป้องกันอย่างถูกต้อง 

3 5 

11 สัญลักษณ์และ 
ป้ายเตือน 

พ.5.1 ป.2/4 สัญลักษณ์และป้ายเตือน มีไว้
สำหรับแจ้งให้ทราบถึงอันตราย
และวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม 
ทุกคนพึงปฏิบัติให้ถูกต้องเพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิต 

1 2 

12 อัคคีภัย พ.5.1 ป.2/5 อัคคีภัยเป็นภัยที่เกิดจากไฟ ซึ่ง
เป็นสาเหตุสำคัญท่ีทำให้
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
ดังนั้นจึงควรศึกษาวิธีการ
ป้องกันและการหนีไฟที่ถูกต้อง 
 
 

2 4 



๕๔ 

 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

13 ยาน่ารู้ พ.5.1 ป.2/2 ยาที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีหลาย
ประเภท ซึ่งมีทั้งคุณและโทษ 
ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักใช้ยาอย่าง 
ถูกวิธีและลักษณะอาการของ
โรค จะช่วยให้เกิดความ
ปลอดภัยและรักษาโรคได้ 

2 3 

14 ภัยร้ายทำลาย
ชีวิต 

พ.5.1 ป.2/3 สารเสพติดและสารเคมีบาง
ชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกาย 
จึงควรหลีกเลี่ยงสารเสพติด
และรู้จักวิธีใช้สารเคมีให้ถูกต้อง 

2 5 

15 เตรียมความ
พร้อม 

พ.3.1 ป.2/1 
พ.3.2 ป.2/1 

การอบอุ่นร่างกายเป็นการ
เตรียมความพร้อมของร่างกาย
ก่อนออกกำลังกาย เพ่ือให้
ร่างกายเกิดความพร้อมและมี
ความปลอดภัย 

1 2 

16 ขยับร่างกาย พ.3.1 ป.2/1 
พ.3.2 ป.2/1 

การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี เป็น
ทักษะพ้ืนฐานในการเคลื่อนไหว
แบบต่างๆ ช่วยสร้างเสริม
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และ
มีประสิทธิภาพในการควบคุม
ร่างกายได้ดี 

2 4 

17 เคลื่อนที่ร่างกาย พ.3.1 ป.2/1 
พ.3.2 ป.2/1 

การเคลื่อนไหวร่างกายแบบ
เคลื่อนที่ เป็นทักษะพ้ืนฐาน
ของการออกกำลังกายและการ
เล่นกีฬาอ่ืนๆ ช่วยในการสร้าง
เสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
และมีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมร่างกายได้ดี 

2 5 

18 สนุกกับอุปกรณ์ พ.3.1 ป.2/1 
พ.3.2 ป.2/1 

การเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้
อุปกรณ์ประกอบต้องอาศัยการ
ทำงานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะ
ในร่างกาย 
 
 

1 3 



๕๕ 

 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

19 เกมแสนสนุก พ.3.1 ป.2/2 
พ.3.2 ป.2/1 
 ป.2/2                   

การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด เป็นการ
ออกกำลังกาย เพ่ือให้เกิดความ
สนุกสนานและความสามัคคีใน
หมู่คณะ ซึ่งการเล่นเกมต้อง
ปฏิบัติตามกฎ กติกา และ
ข้อตกลงในการเล่นเกม 

3 7 

 สอบปลายปี 1 10 
 คะแนนระหว่างปี 38 80 
 คะแนนสอบกลางปี 1 10 
 คะแนนสอบปลายปี 1 10 
 รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน 40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

 

โครงสร้างรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

พ 13101  สุขศึกษาและพลศึกษา                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3                                           เวลา    40    ชั่วโมง  
 
ลำดับที่ ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 การเจริญเติบโต    
ตามวัย 

พ 1.1 ป.3/1 
         ป.3/2 

การเจริญเติบโตของร่างกาย
แต่ละคนมีความแตกต่างกัน 
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบ
น้ำหนัก และส่วนสูงของตนเอง
กับเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อจะได้
ปรับปรุงตนเองให้มีความ
เจริญเติบโตอย่างสมวัย 

2 3 

2 ปัจจัยการ
เจริญเติบโต 

พ 1.1 ป.3/3 
  

อาหาร การออกกำลังกาย 
และการพักผ่อน เป็นปัจจัย
สำคัญที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของร่างกาย 

1 2 

3 ครอบครัวและ
เพ่ือนของฉัน 

พ 2.1 ป.3/1 
 ป.3/2 
 

ความแตกต่างกันของแต่ละ
ครอบครัวย่อมมีผลต่อการ
ดำเนินชีวิตของสมาชิกใน
ครอบครัว การสร้าง
สัมพันธภาพกับครอบครัวและ
เพ่ือน ทำให้เข้าใจตนเองและ
ผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

2 5 

4 การล่วงละเมิด       
ทางเพศ 

พ 2.1 ป.3/3 
 

การถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็น
ความ  รุนแรงทางเพศที่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากมี
พฤติกรรมการป้องกันที่ถูกต้อง
และเหมาะสม 

2 5 

5 โรคควรรู้ พ 4.1 ป.3/1 
 

การติดต่อและการ
แพร่กระจายของโรค สามารถ
ป้องกันได้หากปฏิบัติด้วยวิธีที่
ถูกต้องและเหมาะสม 
 

2 5 



๕๗ 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

6 อาหารกับ
สุขภาพ 

พ 4.1 ป.3/2 
 ป.3/3 
 

ในแต่ละวันควรรับประทาน
อาหารให้ครบ 5 หมู่ ให้มี
ความหลากหลายและมีสัดส่วน
ปริมาณของอาหารที่เหมาะสม 
จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีและ
เติบโตได้สมวัย 

3 5 

7 การดูแลฟันของ
เรา 

พ 4.1 ป.3/4 
  
 

ฟันเป็นอวัยวะที่ใช้บดเคี้ยว
อาหาร     การแปรงฟันที่ถูก
วิธีจะช่วยทำให้ฟันแข็งแรง
และมีสุขภาพช่องปากท่ีดี 

2 5 

8 ความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุ 

พ 5.1 ป.3/1 
         ป.3/2 

การปฏิบัติตนตามหลักการจะ
ช่วยให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ในบ้าน โรงเรียน และการ
เดินทาง รวมทั้งสามารถขอ
ความช่วยเหลือจากบุคคลและ
แหล่งต่างๆ เมื่อเกิดเหตุร้าย 
หรืออุบัติเหตุ 

5 10 

 สอบกลางปี 1 10 
9 การบาดเจ็บและ

การปฐมพยาบาล 
พ 5.1 ป.3/3 
  

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
การเล่นจะต้องทำอย่างถูกวิธี 
สะอาด และปลอดภัยจากเชื้อ
โรค  

10 10 

10 กิจกรรม
เคลื่อนไหว 

พ 3.1 ป.3/1 
  

การปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ 
และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมี
ทิศทาง เป็นการฝึกปฏิบัติการ
ควบคุมร่างกาย เพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและ 
มีประสิทธิภาพในการควบคุม
ร่างกาย ได้ดี 
 
 
 

8 8 



๕๘ 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

11 เกมเบ็ดเตล็ด พ 3.1 ป.3/2 
พ 3.2 ป.3/1 
 ป.3/2 
 

การเคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้
ทักษะการเคลื่อนไหวแบบ
บังคับทิศทางในการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด เป็นการฝึก
ปฏิบัติการควบคุมร่างกาย 
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย
ให้แข็งแรงซึ่งต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎ กติกา และ
ข้อตกลงในการเล่น 

8 8 

12 การละเล่น
พ้ืนเมือง 

พ 3.2 ป.3/1 
 ป.3/2 
 

การละเล่นพื้นเมืองจะต้อง
ปฏิบัติตน  ตามกฎ กติกา และ
ข้อตกลงของการเล่น   เพ่ือ
สร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้
แข็งแรง  

5 4 

13 สมรรถภาพทาง
กาย 

พ 4.1 ป.3/5 
 

การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายทำได้โดยการออกกำลัง
กาย การพักผ่อน และการเข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการ 

11 10 

 สอบปลายปี 1 10 
 คะแนนระหว่างปี 38 80 
 คะแนนสอบกลางปี 1 10 
 คะแนนสอบปลายปี 1 10 
 รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน 40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

 

โครงสร้างรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

พ 14101  สุขศึกษาและพลศึกษา                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                                            เวลา    80    ชั่วโมง  

ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 การเจริญเติบโต         
และพัฒนาการ
ของเรา 

พ 1.1 ป.4/1 
  

การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของร่างกายและจิตใจตามวัย จะ
ช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง ของร่างกายและ
จิตใจที่เกิดขึ้น ได้อย่างเหมาะสม 

3 3 

2 กล้ามเนื้อและ
กระดูก 

พ 1.1 ป.4/2 
         ป.4/3 

กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ มี
ความ สำคัญในการช่วยพยุง
ร่างกายให้คงรูปและเคลื่อนไหวได้ 
และส่งผลต่อสุขภาพ การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ เราจึง
ควรดูแลกล้ามเนื้อ กระดูก และ
ข้อ ให้ถูกวิธีเพ่ือให้สามารถ
ทำงานได้  อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 5 

3 คนดีที่ทุกคนรัก พ 2.1 ป.4/1 
  

การปฏิบัติตนเป็นเพื่อนและ
สมาชิกในครอบครัวที่ดี จะทำให้
เป็นที่รักของทุกคนและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

3 3 

4 พฤติกรรมทาง
เพศ 

พ 2.1 ป.4/2 
 ป.4/3 

วัฒนธรรมไทยนั้นเน้นให้ชายและ
หญิงปฏิบัติตนต่อกันอย่าง
เหมาะสม และรู้จักวิธีการปฏิเสธ
การกระทำท่ีเป็นอันตรายทางเพศ 

3 3 

5 สิ่งแวดล้อม
รอบตัว 

พ 4.1 ป.4/1 
 

สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับ
สุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่
ถูกสุขลักษณะจะทำให้มีสุขภาพท่ี
ดี 

3 2 

6 อารมณ์กับ
สุขภาพ 

พ 4.1 ป.4/2 
 

สภาวะทางอารมณ์และความรู้สึก
ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อสุขภาพ จึง
ควรเสริม สภาวะทางอารมณ์ด้าน
บวก เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

2 2 



๖๐ 

 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

7 อาหารและ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

พ 4.1 ป.4/3 ข้อมูลบนฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถนำมา
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตัดสินใจเลือก
บริโภค เพ่ือการมีสุขภาพที่ดี 

7 8 

8 การใช้ยา พ 5.1 ป.4/1 การใช้ยาอย่างถูกวิธีจะทำให้
สามารถป้องกันโรค บรรเทา
อาการเจ็บป่วย และรักษาโรคได้ 

4 4 

9 การปฐมพยาบาล พ 5.1 ป.4/2 
  

การปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยหรือ
ผู้บาดเจ็บเมื่อได้รับอันตรายจาก
การใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์
กัดต่อย และการบาดเจ็บจากการ
เล่นกีฬาอย่างถูกวิธี เป็นการดูแล
รักษาผู้เจ็บป่วยเบื้องต้น เพื่อลด
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้
เจ็บป่วยก่อนนำส่งสถานพยาบาล 

9 10 

 สอบกลางปี 1 10 
10 โทษของบุหรี่และ

สุรา 
พ 5.1 ป.4/3 
 

การสูบบุหรี่และการดื่มสุรามี
ผลเสีย ต่อสุขภาพ เราจึงควรรู้จัก
วิธีการป้องกันที่ถูกต้อง 

3 3 

11 เคลื่อนไหวให้
สัมพันธ์ 

พ 3.1 ป.4/1 
 

การปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหว
ร่างกายในลักษณะผสมผสานทั้ง
แบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้
อุปกรณ์ประกอบ เป็นทักษะ
พ้ืนฐานสำคัญที่ทำให้ร่างกาย
แข็งแรง ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพ   ในการทำงาน 

4 4 

12 จังหวะเพลินใจ พ 3.1 ป.4/2 การปฏิบัติกิจกรรมกายบริหาร
ประกอบ จังหวะเพลง จะต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการ
เคลื่อนไหว และตรงตามจังหวะ
เพลง 
 

3 3 



๖๑ 

 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

13 เกมหรรษา พ 3.1 ป.4/3 
พ 3.2 ป.4/1 
  

การเล่นเกมเลียนแบบและ
กิจกรรมแบบผลัดจะต้องปฏิบัติ
อย่างถูกวิธี และสามารถวิเคราะห์
ผลพัฒนาการของตนเองในการ
ออกกำลังกายและเล่นเกมตาม
ตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อ่ืน
ได้อย่างเหมาะสม 

14 15 

14 แฮนด์บอล พ 3.1 ป.4/4 
พ 3.2 ป.4/1 
         ป.4/2 

การเล่นแฮนด์บอล ผู้เล่นต้อง
ฝึกฝนและมีทักษะต่างๆ ในการ
เล่น เข้าใจและปฏิบัติตามกฎ 
กติกาการเล่น และรู้จักวิเคราะห์
ผลพัฒนาการของตนเองในการ
ออกกำลังกายและเล่นกีฬา
แฮนด์บอลตามตัวอย่างและแบบ
ปฏิบัติของผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 

4 4 

15 แชร์บอล พ 3.1 ป.4/4 
พ 3.2 ป.4/1 
 ป.4/2 
  

การเล่นแชร์บอล ผู้เล่นต้องฝึกฝน
และมีทักษะในการเล่น เข้าใจ
และปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่น 
และรู้จักวิเคราะห์ผลพัฒนาการ
ของตนเองในการออกกำลังกาย
และเล่นกีฬาแชร์บอล ตาม
ตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อ่ืน
ได้อย่างเหมาะสม 

3 3 

16 ห่วงข้ามตาข่าย พ 3.1 ป.4/4 
พ 3.2 ป.4/1 
 ป.4/2 
  

การเล่นห่วงข้ามตาข่าย เป็นการ
เล่นกีฬาพ้ืนฐานที่ผู้เล่นต้องมี
ทักษะใน การเล่น ปฏิบัติตามกฎ 
กติกา การเล่น    มีน้ำใจนักกีฬา 
และสามารถวิเคราะห์ผล
พัฒนาการของตนเองในการเล่น
กีฬาห่วงข้ามตาข่ายตามตัวอย่าง
และแบบปฏิบัติของผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม 
 

4 4 



๖๒ 

 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

17 สมรรถภาพทาง
กาย 

พ 4.1 ป.4/4 การทดสอบและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบ จะทำให้สุขภาพแข็งแรง 

4 4 

 สอบปลายปี 1 10 
 คะแนนระหว่างปี 38 80 
 คะแนนสอบกลางปี 1 10 
 คะแนนสอบปลายปี 1 20 
 รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน 40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

 

โครงสร้างรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

พ 15101  สุขศึกษาและพลศึกษา                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                                            เวลา    80    ชั่วโมง  
ลำดับ

ที ่
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ระบบในร่างกาย พ 1.1 ป.5/1 
 ป.5/2 
 

ระบบย่อยอาหารและระบบ
ขับถ่ายมีความสำคัญต่อการ
ดำรงชีวิตการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกาย จึงควร
ดูแลอย่างถูกต้อง เพ่ือให้การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ
เป็นไปตามวัย 

3 3 

2 เพศศึกษา พ 2.1 ป.5/1 
             

การเจริญเติบโตทางร่างกายทำ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศ 
จึงต้องดูแลตนเอง และวางตัวที่
เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรม
ไทย 

3 3 

3 ครอบครัวและ
เพ่ือน 

พ 2.1 ป.5/2 
 ป.5/3 

ครอบครัวตามวัฒนธรรมไทย
เป็นครอบครัวที่อบอุ่น การมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์จะช่วย
แก้ปัญหาความขัดแย้งใน
ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 

8 8 

4 สุขบัญญัติแห่งชาติ พ 4.1 ป.5/1 การปฏิบัติตนตามหลักสุข
บัญญัติแห่งชาติจะส่งผลให้ผู้
ปฏิบัติมีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง สมบูรณ์ 

8 8 

5 ข่าวสารสุขภาพ พ 4.1 ป.5/2 ข้อมูลสุขภาพมีประโยชน์ต่อการ
ดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ จึง
ต้องสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้ 

3 4 

6 สื่อโฆษณา อาหาร
และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

พ 4.1 ป.5/3 
 

การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ควรมีหลักใน
การพิจารณาเลือกซ้ือที่ถูกต้อง
และมีเหตุผลในการตัดสินใจ จึง
จะส่งผลดีต่อร่างกาย 

6 6 



๖๔ 

 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

7 โรคควรรู้ พ 4.1 ป.5/4 อาการเจ็บป่วยที่เกิดจากโรค
ส่งผลต่อชีวิตประจำวัน ดังนั้น
เราจึงควรรู้วิธีป้องกันตนเองจาก
โรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน 
จะช่วยลดความรุนแรงของโรค 
และการแพร่ระบาดของโรคได้ 

8 
 

8 
 

 สอบกลางปี 1 10 
8 สารเสพติด พ 5.1 ป.5/1 

 ป.5/2 
 ป.5/3 

สารเสพติดเป็นสารอันตรายที่มี
หลายประเภท และส่งผล
กระทบต่อผู้เสพทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ดังนั้นจึงต้องรู้
วิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
ตนเอง และหลีกเลี่ยงการใช้สาร
เสพติด 

7 7 

9 ข้อควรรู้เกี่ยวกับยา พ 5.1 ป.5/2 
 ป.5/3 

การใช้ยารักษาโรคอาจทำให้เกิด
อันตรายต่อผู้ใช้ได้ ดังนั้นจึงต้อง
ใช้ยาอย่างถูกวิธีเพ่ือความ
ปลอดภัย 

3 3 

10 สื่อกับตัวเรา พ 5.1 ป.5/4 
           

สื่อต่างๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของเรา ดังนั้น
เราจึงควรเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม 

5 5 

11 เคลื่อนไหวร่างกาย 
และยืดหยุ่นขั้น
พ้ืนฐาน 

พ 3.1 ป.5/1 
 ป.5/3 

การเคลื่อนไหวร่างกายและ
ยืดหยุ่นขั้นพ้ืนฐาน เป็นการฝึก
ทักษะและควบคุมการ
เคลื่อนไหวในการรับแรง การใช้
แรง และความสมดุล 

4 4 

12 กายบริหาร พ 3.1 ป.5/1 
 ป.5/4 

การเคลื่อนไหวร่างกายให้เข้ากับ
จังหวะจะทำให้ผู้ฝึกเกิดความ
แข็งแรง และเกิดความ
เพลิดเพลิน 

2 2 

13 เกมและกิจกรรม 
ทางกาย 

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

การเล่นเกมและกิจกรรมทาง
กายช่วยส่งเสริมทักษะการ
เคลื่อนไหว ทักษะการคิด และ

7 7 



๖๕ 

 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

 ป.5/3 
 ป.5/4 

ยังทำให้เกิดความสนุกสนาน 
ดังนั้นการปฏิบัติกิจกรรม
ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามกฎ 
กติกาของการเล่น เพ่ือความ
ปลอดภัย 

14 กีฬา พ 3.1   ป.5/4 
 ป.5/5 
พ 3.2 ป.5/2 
 ป.5/3 
 ป.5/4 
พ 5.1 ป.5/5 

กีฬา เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะ
การเคลื่อนไหวร่างกาย และมี
กฎ กติกาในการเล่น ผู้เล่นจึง
ต้องฝึกให้เกิดทักษะและปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา การเล่นตามชนิด
กีฬาให้ถูกต้อง  
และมีน้ำใจนักกีฬา 

6 6 

15 กิจกรรม
นันทนาการ 

พ 3.1 ป.5/6 
 

กิจกรรมนันทนาการเป็น
กิจกรรมที่ทำในเวลาว่างและทำ
ให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เป็นการใช้ 
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

2 2 

16 สมรรถภาพทาง
กาย 

พ 4.1 ป.5/5 
 

สมรรถภาพทางกายท่ีดีย่อมมีผล
ต่อการทำงานที่ดี การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายจะทำให้เรา
สามารถปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกาย เพ่ือประสิทธิภาพใน
การทำงานที่ดีข้ึนด้วย 

3 4 

 สอบปลายปี 1 10 
 คะแนนระหว่างปี 38 80 
 คะแนนสอบกลางปี 1 10 
 คะแนนสอบปลายปี 1 10 
 รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน 40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

 

โครงสร้างรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

พ 16101  สุขศึกษาและพลศึกษา                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6                                            เวลา    80    ชั่วโมง  

ลำดับที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ระบบอวัยวะใน
ร่างกาย 

พ 1.1 ป.6/1 
 ป.6/2 

ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต 
และระบบสืบพันธุ์ มีความสำคัญและมี
ผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกาย ดังนั้นเราจึง
ควรดูแลรักษาระบบหายใจ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต และระบบสืบพันธุ์          
ให้ทำงานได้ตามปกติ 

6 6 

2 สัมพันธภาพกับ
ผู้อื่น 

พ 2.1 ป.6/1 
  

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิก 
ในครอบครัวและเพ่ือน จะทำให้เข้าใจ
ตนเองและผู้อื่น อีกท้ังยังสามารถ     
อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

4 4 

3 พฤติกรรมเสี่ยง     
ทางเพศ 

พ 2.1 ป.6/2 
 

การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ 
และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร    
ล้วนแต่มีสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง 
เราจึงควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อจะ
ได้ป้องกันตนเองจากพฤติกรรม
ดังกล่าว 

6 6 

4 สิ่งแวดล้อม
รอบตัว 

พ 4.1 ป.6/1 
 ป.6/3 

ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง
และส่วนรวม สามารถทำได้โดยการ
เสนอแนะแนวทางและแสดง
พฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ 

4 4 

5 โรคติดต่อ พ 4.1 ป.6/2 
 ป.6/3 

การแสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ของส่วนร่วมสามารถทำได้โดยการ
วิเคราะห์ผลกระทบ และเสนอ
แนวทางป้องกันโรคติดต่อสำคัญท่ีพบ
ในประเทศไทย 

12 12 

6 ภัยธรรมชาต ิ พ 5.1 ป.6/1 
 ป.6/2 
 

ความรุนแรงของภัยธรรมชาติมี
ผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และ
สังคม ดังนั้นจึงควรศึกษาวิธีการ
ปฏิบัติตน เพ่ือความปลอดภัยจาก
ธรรมชาติ 

6 5 



๖๗ 

 

 

ลำดับที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

7 สารเสพติด พ 5.1 ป.6/3 
  
 

สารเสพติดเป็นอันตรายทั้งต่อตนเอง
และผู้อ่ืน เราจึงหลีกเลี่ยงและชักชวน 
ให้ผู้อื่นห่างไกลจากสารเสพติด 

3 3 

 สอบกลางปี 1 10 
8 การเคลื่อนไหว

ร่างกาย 
พ 3.1 ป.6/2 
พ 3.2 ป.6/1 
  
 

การออกกำลังกายที่ถูกต้องตาม
หลักการ สามารถนำหลักการ
เคลื่อนไหวร่างกายโดยการใช้แรง การ
รับแรงและความสมดุลในการ
เคลื่อนไหวร่างกายมาปรับปรุง เพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะการออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และการ
สร้างเสริมบุคลิกภาพ 

4 4 

9 กายบริหาร
ประกอบเพลง 

พ 3.1 ป.6/1 
  

กายบริหารประกอบเพลงเป็นการ
เคลื่อนไหวร่างกายร่วมกับผู้อ่ืนแบบ 
ผสมผสาน ทั้งแบบอยู่กับท่ี และ
เคลื่อนที่ โดยใช้จังหวะเพลงประกอบ  

4 4 

10 ยืดหยุ่นขั้น
พ้ืนฐาน 

พ 3.1 ป.6/1 
        ป.6/2 
  

การยืดหยุ่นขั้นพ้ืนฐานเป็นการ
เคลื่อนไหวร่างกายแบบผลัดในลักษณะ
ผสมผสานที่ต้องใช้ความแข็งแรง ความ
อ่อนตัว และความสมดุล ซึ่งผู้ปฏิบัติ 
ควรศึกษาหลักการฝึกยืดหยุ่นขั้น
พ้ืนฐานให้เข้าใจ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย แล้วนำ
ผลมาปรับปรุง เพ่ิมพูนวิธีปฏิบัติของ
ตนเองและผู้อื่น 

4 4 

11 ผลัดกันเล่นให้
สนุก 

พ 3.1 ป.6/1 
พ 3.2 ป.3/2 
 

กิจกรรมแบบผลัดและเกมนำไปสู่กีฬา
เป็นการใช้ทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับ
ผู้อื่นในลักษณะแบบผลัดและแบบ
ผสมผสานทั้งแบบอยู่กับท่ี เคลื่อนที่  
และใช้อุปกรณ์ประกอบ ซึ่งผู้เล่นต้อง
ใช้ทักษะการวางแผนและสามารถ
เพ่ิมพูนทักษะการออกกำลังกายได้
อย่างถูกวิธีและเป็นระบบ 
 
 

7 8 



๖๘ 

 

 

ลำดับที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

12 กิจกรรม
นันทนาการ 

พ 3.1 ป.6/5 
 

การเข้าร่วมหรือปฏิบัติกิจกรรม
นันทนาการ ผู้ปฏิบัติสามารถนำความรู้
และหลักการที่ได้ไปเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาหาความรู้เรื่องอ่ืนๆ ได้ 

2 2 

13 กรีฑา พ 3.1 ป.6/3 
        ป.6/4 
พ 3.2 ป.6/3 
        ป.6/4 
        ป.6/6 

ในการเล่นกรีฑา ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎ กติกาในการแข่งขันอย่าง
เคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น มีน้ำใจนักกีฬา 
รู้จักประเมินทักษะการเล่นของตนเอง
เป็นประจำและใช้ทักษะกลไก เพื่อ
ปรับปรุงเพิ่มพูนความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่นในการเล่น 

4 4 

14 วอลเลย์บอล พ 3.1 ป.6/3 
        ป.6/4 
พ 3.2 ป.6/3 
        ป.6/4 
        ป.6/5 
        ป.6/6 

การเล่นวอลเลย์บอลเป็นการเล่นกีฬา
สากลประเภททีมที่มีอุปกรณ์ประกอบ 
ซึ่งผู้เล่นจะต้องใช้ทักษะวางแผนและ  
เพ่ิมพูนทักษะการออกกำลังกายและ  
การเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบและถูก
วิธี นำกลวิธีการรุกและการรับมาใช้ 
และในขณะเล่นต้องปฏิบัติตามกฎ 
กติกา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่นและมีน้ำใจนักกีฬา 

4 4 

15 ตะกร้อ พ 3.1 ป.6/3 
        ป.6/4 
พ 3.2 ป.6/3 
        ป.6/4 
        ป.6/5 
        ป.6/6 

ตะกร้อเป็นกีฬาไทยที่ผู้เล่นต้องมีทักษะ
ในการเล่น รู้จักนำกลวิธีการรุกและการ
รับมาใช้ และในขณะเล่นควรปฏิบัติ
ตามกฎ กติกาการเล่น มีน้ำใจนักกีฬา 
และคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง
และผู้อ่ืน 

4 4 

16 สมรรถภาพทาง
กาย 

พ 4.1 ป.6/4 การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายอย่างต่อเนื่องจะทำให้สุขภาพ
แข็งแรง 

6 6 

 สอบปลายปี 1 10 
 คะแนนระหว่างปี 38 80 
 คะแนนสอบกลางปี 1 10 
 คะแนนสอบปลายปี 1 10 
 รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน 40 100 

 



๖๙ 

 

 

ส่วนที่ ๓ 
คำอธิบายรายวิชา 

  ในส่วนของการจัดทำคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  นั้น 
โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำคำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    โดยเขียนในลักษณะความเรียงระบุองค์
ความรู้  ทักษะ/กระบวนการ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามธรรมชาติของวิชาเป็นการเขียนใน
ภาพรวมที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนและสะท้อนตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐานหรือผลการเรียนรู้ใน
รายวิชาเพิ่มเติม คำอธิบายรายวิชาจึงประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 

- รหัสวิชา 
- ชื่อรายวิชา 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ชั้นป ี
- จำนวนเวลาเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตาม
วัย สมาชิกในครอบครัว ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ลักษณะและความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง สิ่งที่ทำ
ให้เกิดอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน สาเหตุของการเกิดอันตรายจากการเล่น 
 ปฏิบัติตนในการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก การดูแลตนเองตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ เมื่อมี
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน การป้องกัน
อันตรายภายในบ้านและโรงเรียนที่เกิดจากการเล่น 
 มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่  แบบเคลื่อนที่ แบบใช้อุปกรณ์
ประกอบ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามคำแนะนำ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล           
การแก้ปัญหาและการอภิปราย 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถตัดสินใจ และ
นำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมี
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
   พ 1.1 ป.1/1 ป.1/2  
   พ 2.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 
   พ 3.1 ป.1/1 ป.1/2 
   พ 3.2 ป.1/1 ป.1/2 
   พ 4.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 
   พ 5.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 
  
          รวม  15  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

พ 12101 สุขศึกษาและพลศึกษา       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะ หน้าที่ และวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายในที่มีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการไปตามวัย รู้จัก เข้าใจ และดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว รู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของสมาชิกในครอบครัว บทบาทของเพ่ือน และความภาคภูมิใจในตนเองพร้อมปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมาะสม
กับเพศ ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภาพที่ดี เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ รู้จักการเลือกของใช้และของเล่นที่
เหมาะสมและไม่เกิดอันตราย เมื่อมีอาการเจ็บป่วยสามารถบอกลักษณะอาการ สาเหตุ และการรักษา
เบื้องต้นที่เหมาะสม ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางน้ำ ทางบก และอัคคีภัย การปฏิบัติตาม
คำแนะนำในการใช้ยาอย่างเหมาะสม และระบุโทษของสารเสพติด สารอันตรายใกล้ตัวและวิธีป้องกันที่
เหมาะสม 
 มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช้อุปกรณ์
ประกอบ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามคำแนะนำ เพื่อให้เกิดความ
สนุกสนานและปลอดภัย 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย การ
สืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา การระดมสมอง และการอภิปราย 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจ และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ตัวช้ีวัด   
   พ 1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 
   พ 2.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3  ป.2/4 
   พ 3.1 ป.2/1 ป.2/2 
   พ 3.2 ป.2/1 ป.2/2 
   พ 4.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3  ป.2/4 ป.2/5 
   พ 5.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3  ป.2/4 ป.2/5 
  
          รวม 21 ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 



๗๒ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    เวลา  40  ชั่วโมง 
 
 อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโต โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของร่างกาย อธิบายความสำคัญและความแตกต่างของแต่ละครอบครัว สร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ใช้ทักษะการปฏิเสธเพ่ือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
            ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภาพที่ดี เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แปรงฟันอย่างถูกวิธี และ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้เหมาะสม และป้องกันตนเองจากการแพร่กระจายของโรค ปฏิบัติตนเพ่ือ
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุภายในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง เลือกขอความช่วยเหลือจากบุคคลและ
แหล่งต่างๆ เมื่อเกิดเหตุร้าย และสามารถปฐมพยาบาลเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากการเล่น 
 มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช้อุปกรณ์
ประกอบ      การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การละเล่นพื้นเมือง ตามกฎ กติกา ข้อตกลง เพ่ือให้เกิดความมีวินัย รัก
การออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา เกิดความสนุกสนานและปลอดภัย 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย การ
สืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา การระดมสมอง และการอภิปราย 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะสื่อสาร สามารถตัดสินใจ และนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม 
ตัวช้ีวัด   
 พ 1.1   ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3    
 พ 2.1   ป.3/1 ป.3/2  ป.3/3    
 พ 3.1   ป.3/1  ป.3/2 
 พ 3.2   ป.3/1  ป.3/2 
 พ 4.1   ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3  ป.3/4  ป.3/5   
 พ 5.1   ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3    
 
  รวม  18  ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    เวลา  80  ชั่วโมง 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย (ในช่วงอายุ 9-12 
ปี) ความสำคัญของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การดูแลรักษา
กล้ามเนื้อกระดูก และข้อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของความเป็นเพ่ือนและสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฏิเสธการกระทำท่ีเป็นอันตราย
และไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ ผลพัฒนาการของตนเองในการออกกำลังกาย เล่นเกม และเล่นกีฬา 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและเอ้ือต่อสุขภาพ สภาวะ
อารมณ์และความรู้สึก ผลที่มีต่อสุขภาพ ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความสำคัญของการ
ใช้ยาและหลักการใช้ยาอย่างถูกวิธี วิธีปฐมพยาบาล ผลเสียของการสูบบุหรี่และดื่มสุรา 
 ปฏิบัติ แสดงคำพูดหรือท่าทาง พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการ         
ปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อยและการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬา 
 ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบ ควบคุมการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้ทั้งแบบอยู่กับที่ แบบ
เคลื่อนที่  และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ กายบริหารมือเปล่าประกอบจังหวะ เล่นเกมเลียนแบบและ
กิจกรรมแบบผลัด การเล่นกีฬาพ้ืนฐานตามกฎ กติกาการเล่น สมรรถภาพทางกาย 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล         
การแก้ปัญหาและการอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถตัดสินใจ และ
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมี
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
  
ตัวช้ีวัด 
   พ 1.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3  
   พ 2.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 
   พ 3.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 
   พ 3.2 ป.4/1 ป.4/2 
   พ 4.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 
   พ 5.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 
 
          รวม 19 ตัวช้ีวัด 
 
 



๗๔ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

พ 15101 สุขศึกษาและพลศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    เวลา  80  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายความสำคัญและการดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อ
สุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ การดูแลตนเอง และการวางตัวที่
เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย อธิบายความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย และ
ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด และผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติดที่มีต่อร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด และ
วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อท่ีมีต่อพฤติกรรมสุขภาพ 
 ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ และค้นหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือใช้สร้างเสริมสุขภาพ วิเคราะห์
สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล วิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่
พบบ่อยในชีวิตประจำวัน 
 ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบ ควบคุมการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการ
เคลื่อนไหวตามแบบที่กำหนด การรับแรง การใช้แรง และความสมดุล ออกกำลังกายอย่างมีรูปแบบและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากล ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมกีฬา และมีน้ำใจนักกีฬา 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื ่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา และการอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจและนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
   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 ตัวชี้วัด 
 



๗๕ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

พ 16101 สุขศึกษาและพลศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    เวลา  80  ชั่วโมง 

 
  ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายความสำคัญและวิธีการดูแลระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และ
ระบบสืบพันธุ์ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ เห็นความสำคัญของการสร้างและการรักษา
สัมพันธภาพกับผู้อื่น วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการ
ระบาด    ของโรค และเสนอแนวทางการป้องกันโรคติดต่อ และมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม 
วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม ปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยจากธรรมชาติ วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด 
 แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อ่ืนในลักษณะแบบผลัด และแบบผสมผสานได้ทั้งแบบอยู่กับที่ 
เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง จำแนกหลักการเคลื่อนไหวร่างกายใน
การเล่นเกม เล่นกีฬา และนำผลมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติของตนและผู้อื่น เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภท
บุคคลและประเภททีม ใช้ทักษะกลไกเพื่อปรับปรุงความสามารถของตนและผู้อื ่นในการเล่นกีฬา ปฏิบัติ
กิจกรรมนันทนาการ ออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริม สมรรถภาพทางกาย ตามผลการประเมินจากการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝึกเล่นเกมที่ใช้ทักษะการวางแผนและสามารถเพิ่มพูนทักษะการออกกำลังกายและการ
เคลื่อนไหว  อย่างเป็นระบบ เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบและสามารถประเมินทักษะการเล่นของตนเองได้ และ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาตามชนิดกีฬาที่เล่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื ่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิดวิ เคราะห์ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล และกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ มีทักษะสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
   พ 1.1  ป.6/1  ป.6/2 
   พ 2.1     ป.6/1  ป.6/2 
   พ 3.1     ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3  ป.6/4  ป.6/5 
   พ 3.2      ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3  ป.6/4  ป.6/5  ป.6/6 
   พ 4.1     ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3  ป.6/4 
   พ 5.1     ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3 
 
 
 รวม  22  ตัวชี้วัด 
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ส่วนที่ ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
1. แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ของผู ้ เร ียนต้องอยู ่บนหลักการพื ้นฐานสองประการคือ  
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้
ประสบผลสำเร็จนั้น นักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของนักเรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้
นักเรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา มี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ครู 
ผู ้สอนดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ 
ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยครู ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้
นักเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอน
ซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า นักเรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของ
ตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผล  การ
เรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผล
การเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะ
เป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  
ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน   
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพบนพื้นฐาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ 
กลุ่มนักเรียนทั่วไป กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่ม



๗๗ 

 

 

ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มนักเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจาก การประเมินจึงเป็นหัวใจของ
สถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบ
ความสำเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของ
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 
2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา
และพลศึกษา ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
   1. แจ้งให้นักเรียนทราบมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ วธิีการวัดและประเมินผล เกณฑ์การผ่าน
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ โดยกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลเป็น ร้อยละ เป็นรายวิชา รายปี/
ภาค ดังนี้  
   1.1 การวัดและประเมินระหว่างเรียน เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
เกิดข้ึนระหว่างการกรรมการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วยสัดส่วนของ 

1.1.1 คะแนนของตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
1.1.2 คะแนนของการวัดและประเมินผลงานผู้เรียน 
1.1.3 คะแนนของพฤติกรรมผู้เรียน 
1.1.4 คะแนนการปฏิบัติอ่ืนๆที่ผู้สอนกำหนด 

   1.2 การวัดและประเมินผลปลายปี/ปลายภาค เป็นการวัดและประเมินผลจากการ
ตรวจสอบภาพปฏิบัติหรือภาคความรู้ของผู้เรียนของแต่ละรายวิชาที่กำหนดระยะเวลาไว้ชัดเจนตามตาราง
การวัดและประเมินฝ่ายวิชาการกำหนด 

1.3  การกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับปลายปี/ปลายภาคเป็น 80 : 20 
  2. แจ้งให้นักเรียนทราบคุณลักษณะพึงประสงค์ของโรงเรียน วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การ
ตัดสิน โดยนักเรียนมีพฤติกรรมในแต่ละคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ที่กำหนด และผ่านการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในและนอกห้องเรียนและมีผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” “ดี” และ “ผ่าน”  
  3. แจ้งให้นักเรียนทราบมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน วิธีการประเมินและเกณฑ์
การตัดสินโดยนักเรียนมีมาตรฐานการอ่านคิดวิเคราะห์ผ่านการประเมินอย่างต่อเนื ่อง และหรือ การ
ประเมินปลายปี/ภาค และมีผลการประเมิน ในระดับ “ดีเยี่ยม” “ดี” และ “ผ่าน”  
  4. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องประเมินผลก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบ
ความรู ้พื ้นฐานและทักษะเบื ้องต้นของผู้เรียนโดยก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู ้สอนจะต้อง
ตรวจสอบความรู้ทักษะและความรู้ต่างๆ ของผู้เรียนที่เป็นพื้นฐานของเรื่องใหม่ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และเหมาะสม 
      5. ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้สอนประเมินผลการเรียนของนักเรียนเป็นระยะๆ 
เพื่อตรวจสอบพัฒนาการของนักเรียนว่าบรรลุผลมาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ตามที่กำหนดไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อมีนักเรียนไม่ผ่านการประเมินให้ครูจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมหรือพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและประเมินจนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด 
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   6. ใช้ตัวเลขแสดงผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โดยนำผลการประเมินระหว่างเรียนรวมกับคะแนน
ประเมินปลายปี/ภาค ตามสัดส่วนที่โรงเรียนกำหนด แล้วนำมาเปลี่ยนเป็นระดับผลการเรียนโดยใช้ตัวเลข
แสดงระดับผลการเรียน 8 ระดับคือ  “4” “3.5” “3” “2.5” “2” “1.5” “1” “0”  

 
3. เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนานักเรียนแต่ละคน
เป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอน
ซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 
  (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จำนวนตัวชี้วัด 

(๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา   ไม่น้อยกว่าระดับ “๑” จึงจะถือ
ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด 

(๔) นักเรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมิน  การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป    และมีผล
การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน  ในระดับ “ผ่าน”         

  การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้านักเรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และพิจารณาเห็นว่าสามารถ
พัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้ผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากนักเรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมาก และ มี
แนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น ให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้
ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นสำคัญ 
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๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 
 ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ระดับผลการเรียนหรือระดับ
คุณภาพการปฏิบัติของนักเรียน  เป็นระบบตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับดังนี ้
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ 
๔ ผลการเรียนดีเยี่ยม ๘๐ - ๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕ - ๗๙ 
๓ ผลการเรียนดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนค่อนข้างดี ๖๕ - ๖๙ 
๒ ผลการเรียนน่าพอใจ ๖๐ - ๖๔ 

๑.๕ ผลการเรียนพอใช้ ๕๕ - ๕๙ 
๑ ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ ๕๐ - ๕๔ 
๐ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ๐ - ๔๙ 

 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล

การประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน 
และไม่ผ่าน 
           ๑.๓  การรายงานผลการเรียน 

 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบความก้าวหน้า ในการ
เรียนรู้ของนักเรียน ต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรือ
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของนักเรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษา กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น ๑ ระดับ คือ ระดับ
ประถมศึกษา  
 ๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

(๑)  นักเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน 
ที่กำหนด  

(๒) นักเรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีกำหนด 
(๓) นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์  การ

ประเมินตามทีก่ำหนด 
(๔) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามท่ีกำหนด 
           (๕) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน    
           ตามท่ีกำหนด 
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 สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสำหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส   การศึกษาตามอัธยาศัย ให้
คณะกรรมการของสถานศึกษา  ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 
4.   สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
     ในการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถศึกษาหาความรู้ หรือเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ดังนี้ 
 1. ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หรือห้องสมุดหน่วยงาน
อ่ืน ๆ 
 2. แหล่งวิทยาการทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งให้บริการความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
 3. สื่ออีเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ซีดี – รอม วีซีดี วีดีทัศน์ CAI   Online ฯลฯ 
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อภิธานศัพท์ 
กลไกของร่างกายที่ใช้ในการเคลื่อนไหว  (Body  Mechanism) 
 กระบวนการตามธรรมชาติในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายตามลักษณะโครงสร้าง  
หน้าที่  และการทำงานร่วมกันของข้อต่อ  กล้ามเนื้อ  กระดูกและระบบประสาทที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบข่าย   
เงื่อนไข   หลักการ  และปัจจัยด้านชีวกลศาสตร์ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหว  เช่น    ความมั่นคง  (Stability)  
ระบบคาน  (Leverage)  การเคลื่อน  (Motion)  และแรง  (Force) 
 

การเคลื่อนไหวเฉพาะอย่าง  (Specialized  Movement) 
 การผสมผสานกันระหว่างทักษะย่อยของทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานต่าง ๆ  การออกกำลังกาย  การ
เล่นเกม  และการเล่นกีฬาต่าง ๆ   ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับกิจกรรมทางกาย  เช่น  การขว้างลูกซอฟท์บอล   
ต้องอาศัยการผสมผสานของทักษะการสไลด์  (การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่)  การขว้าง  (การเคลื่อนไหว
แบบประกอบอุปกรณ์)  การบิดตัว  (การเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อนที่)  ทักษะที่ทำบางอย่างยิ่งมีความ
ซับซ้อนและต้องใช้การผสมผสานของทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานหลาย ๆ   ทักษะรวมกัน 
 

การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน  (Daily  Movement) 
 ร ูปแบบหรือทักษะการเคล ื ่อนไหวร ่างกายในอิร ิยาบถต่าง ๆ  ที ่บ ุคคลทั ่วไปใช ้ในการ             
ดำเนินชีวิต  ไม่ว่าเพื่อการประกอบกิจวัตรประจำวัน  การทำงาน   การเดินทางหรือกิจกรรมอื่น ๆ  เช่น        
การยืน  ก้ม  นั่ง  เดิน  วิ่ง  โหนรถเมล์  ยกของหนัก  ปีนป่าย  กระโดดลงจากท่ีสูง  ฯลฯ   
 
การเคลื่อนไหวพื้นฐาน  (Fundamental  Movements) 
 ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายที่จำเป็นสำหรับชีวิตและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นทักษะที่มีการพัฒนาในช่วงวัยเด็ก  และจะเป็นพื้นฐานสำหรับ
การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  เมื่อเจริญวัยสูงขึ้น   ตลอดจนเป็นพื้นฐานของการ มีความสามารถในการ
เคลื่อนไหว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเล่นกีฬา  การออกกำลังกาย  และการประกอบกิจกรรมนันทนาการ  
การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  สามารถแบ่งออกได้เป็น  ๓   ประเภท  คือ 
 ๑.  การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่  (Locomotor   Movement)  หมายถึง  ทักษะการเคลื่อนไหว 
ที่ใช้ในการเคลื่อนร่างกายจากท่ีหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  ได้แก่  การเดิน  การวิ่ง  การกระโดด   สลับเท้า  การ
กระโจน  การสไลด์  และการวิ่งควบม้า  ฯลฯ  หรือการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง   เช่น  การกระโดด   ทักษะการ
เคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการทำงานประสานสัมพันธ์ทางกลไกแบบไม่ซับซ้อน  และเป็นการ
เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่  
 ๒.  การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่  (Nonlocomotor Movement)  หมายถึง  ทักษะการเคลื่อนไหว
ที่ปฏิบัติโดยร่างกายไม่มีการเคลื่อนที่ของร่างกาย  ตัวอย่างเช่น  การก้ม  การเหยียด การผลักและดัน  การ
บิดตัว   การโยกตัว  การไกวตัว   และการทรงตัว  เป็นต้น 
 ๓.  การเคลื ่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์  (Manipulative Movement)  เป็นทักษะการ
เคลื่อนไหวที่มีการบังคับหรือควบคุมวัตถุ  ซึ่งส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับการใช้มือและเท้า  แต่ส่วนอื่น ๆ ของ
ร่างกายก็สามารถใช้ได้   เช่น  การขว้าง  การตี  การเตะ  การรับ  เป็นต้น 
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การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  (Emotion  and  Stress  Management) 
 วิธีควบคุมอารมณ์ความเครียดและความคับข้องใจ  ที่ไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น      แล้ว
ลงมือปฏิบัติอย่างเหมาะสม  เช่น  ทำสมาธิ  เล่นกีฬา    การร่วมกิจกรรม  นันทนาการ  การคลาย
กล้ามเนื้อ  (muscle  relaxation) 
 

การช่วยฟ้ืนคืนชีพ  (Cardiopulmonary  Resuscitation = CPR) 
 การช่วยชีวิตเบื้องต้นก่อนส่งต่อให้แพทย์ในกรณีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น  โดยการนวดหัวใจและผาย
ปอดไปพร้อม ๆ  กัน 
 

การดูแลเบื้องต้น  (First  Care) 
 การให้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยในระยะพักฟ้ืนและ / หรือการปฐมพยาบาล 
 

การพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable  Development) 
 การพัฒนาที่เป็นองค์รวมของความเป็นมนุษย์ตามแนวทางของพระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตโต)  
เป็นการพัฒนาที่เป็นบูรณาการ  คือ  ทำให้เกิดเป็นองค์รวมหมายความว่า  องค์ประกอบทั้งหลาย                 
ที่เกี่ยวข้อง  จะต้องประสานกันครบทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และจิตวิญญาณ  และมีดุลยภาพ  
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 
 

การละเล่นพื้นเมือง  (Folk  Plays) 
 กิจกรรมเล่นดั้งเดิมของคนในชุมชนแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตหรือวถิีชีวิต 
เพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์   ความเครียด   และสร้างเสริมให้มีกำลังกายแข็งแรง สติปัญญาดี    จิตใจ
เบิกบานสนุกสนาน   อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม  เช่น   กิจกรรม
การเล่นของชุมชนท้องถิ่น  วิ่งเปี้ยว  ชักเย่อ  ขี่ม้าส่งเมือง  ตีจับ  มอญซ่อนผ้า  รีๆข้าวสาร   วิ่งกระสอบ  
สะบ้า   กระบี่กระบอง  มวยไทย  ตะกร้อวง  ตะกร้อลอดบ่วง 
 
กิจกรรมเข้าจังหวะ  (Rhythmic  Activities) 
 การแสดงออกของร่างกาย  โดยการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายให้เข้ากับอัตราความ ช้า – 
เร็วของตัวโน้ต 
 
กิจกรรมนันทนาการ   (Recreation  Activities) 
 กิจกรรมที่บุคคลได้เลือกทำหรือเข้าร่วมด้วยความสมัครใจในเวลาว่าง  และผลที่ได้รับเป็นความพึง
พอใจ  ไม่เป็นภัยต่อสังคม 
 
กิจกรรมรับน้ำหนักตนเอง  (Weight  Bearing Activities)   
 กิจกรรมการออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวบนพื้น  เช่น   การเดิน   การวิ่ง   การกระโดดเชือก   
ยิมนาสติก   การเต้นรำหรือการเต้นแอโรบิก    โดยกล้ามเนื้อส่วนที่รับน้ำหนักต้องออกแรงกระทำกับ
น้ำหนักของตนเองในขณะปฏิบัติกิจกรรม 
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กีฬาไทย  (Thai  Sports) 
 กีฬาที่มีพื้นฐานเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและสังคมไทย  เช่น  กระบี่กระบอง   
มวยไทย  ตะกร้อ 
 
กีฬาสากล  (International  Sports) 
 กีฬาที่เป็นที่ยอมรับจากมวลสมาชิกขององค์กรกีฬาระดับนานาชาติให้เป็นชนิดกีฬาที่บรรจุอยู่ใน
เกมการแข่งขัน  เช่น  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล    เทนนิส  แบดมินตัน 
 
เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย  (Physical  Fitness  Reference) 
 ค่ามาตรฐานที่ได้กำหนดขึ้น  (จากการศึกษาวิจัยและกระบวนการสถิติ)  เพื่อเป็นดัชนีสำหรับ
ประเมินเปรียบเทียบว่าบุคคลที่ได้รับคะแนน   หรือค่าตัวเลข  (เวลา จำนวน  ครั้ ง  น้ำหนัก  ฯลฯ)   จาก
การทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ละรายการทดสอบนั้น   มีสมรรถภาพทางกายตามองค์ประกอบดังกล่าว
อยู่ในระดับคุณภาพใด  โดยทั่วไปแล้วนิยมจัดทำเกณฑ์ใน  ๒  ลักษณะ  คือ   
 ๑.  เกณฑ์ปกติ  (Norm  Reference)  เป็นเกณฑ์ที่จัดทำจากการศึกษากลุ่มประชากร ที่จำแนก
ตามกลุ่มเพศและวัย  เป็นหลัก  ส่วนใหญ่แล้วจะจัดทำในลักษณะของเปอร์เซ็นไทล์ 
 ๒.  เกณฑ์มาตรฐาน  (Criterion  Reference)  เป็นระดับคะแนนหรือค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้
ล ่วงหน้า  สำหร ับแต่ละราย  การทดสอบเพื ่อเป ็นเกณฑ์การตัดส ินว ่าบ ุคคลที ่ร ับการทดสอบ                      
มีสมรรถภาพหรือความสามารถผ่านตามเกณฑ์ท่ีได้กำหนดไว้หรือไม่  มิได้เป็นการเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น  
 
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว  (Movement  Concepts) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาด   จังหวะ  เวลา  พื้นที่  และทิศทางในการเคลื่อนไหวร่างกาย 
 ความเข้าใจถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง   และความพอเหมาะพอดีระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ ใน
การเคลื่อนไหวร่างกายหรือวัตถุ   ด้วยห้วงเวลา  จังหวะและทิศทางที่เหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดของพ้ืนที่ที่มี
อยู่  และสามารถแปรความเข้าใจดังกล่าวทั้งหมดไปสู่การปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการเล่นหรือแข่งขันกีฬา 
 
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health  Risk) 
 การประพฤติปฏิบัติที่อาจนำไปสู่การเกิดอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของตนเองและผู้อื่น  เช่น  
การขับรถเร็ว  การกินอาหารสุก ๆ  ดิบ ๆ  ความสำส่อนทางเพศ  การมีน้ำหนักตัวเกิน  การขาด                    
การออกกำลังกาย   การสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  การใช้ยาและสารเสพติด 
 
ค่านิยมทางสังคม (Health  Value) 
 คุณสมบัติของสิ่งใดก็ตาม  ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นประโยชน์น่าสนใจ   สิ่งที่บุคคลยึดถือในการตัดสินใจ
และกำหนดการกระทำของตนเองเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ 
 
คุณภาพชีวิต  (Quality  of  Life) 
 ความรับรู้หรือเข้าใจของปัจเจกบุคคลที่มีต่อสถานภาพชีวิตของตนเองภายใต้บริบทของระบบ
วัฒนธรรมและค่านิยมที่เขาใช้ชีวิตอยู่   และมีความเชื่อมโยงกับจุดมุ่งหมาย  ความคาดหวัง   มาตรฐาน  
รวมทั้งความกังวลสนใจที่เขามีต่อสิ่งต่าง ๆ  คุณภาพชีวิตเป็นมโนคติที่มีขอบเขตกว้างขวาง  ครอบคลุมเรื่อง
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ต่าง ๆ  ที ่สล ับซับซ้อน  ได้แก่  ส ุขภาพทางกาย  สภาวะทางจิต  ระดับความเป็นตัวของตัวเอง   
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ  ทางสังคม  ความเชื่อส่วนบุคคล  และสัมพันธภาพที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 
 
จิตวิญญาณในการแข่งขัน  (Competitive  Spiritual) 
 ความมุ่งมั่น  การทุ่มเทกำลังกาย  กำลังใจ  ความรู้  ความสามารถในการแข่งขัน  และร่วมมือ
อย่างสันติเต็มความสามารถ  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลที่ตนเองต้องการ 
 
ทักษะชีวิต (Life  Skills) 
 เป็นคุณลักษณะหรือความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา  (Psychosocial  Competence)  และเป็น
ความสามารถทางสติปัญญา   ที ่ท ุกคนจำเป็นต้องใช้ในการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ  ที ่ เก ิดขึ้น                    
ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาขึ้นได้ด้วยการฝึกและกระทำซ้ำ ๆ  ให้เกิดความ
คล่องแคล่ว  เคยชิน   จนเป็นลักษณะนิสัย  ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ  ดังนี้  คือ  การรู้จักตนเอง  เข้าใจ
ตนเองและเห็นคุณค่าของตนเอง  การรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์   การรู้จักคิดตัดสินใจ
และแก้ปัญหา   การรู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลความรู้   การสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  การ
จัดการกับอารมณ์และความเครียด  การปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง                           การ
ตั้งเป้าหมาย  การวางแผนและดำเนินการตามแผน  ความเห็นใจผู้อื่น   ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ซาบซึ้งในสิ่งที่ดีงามรอบตัว 
 
ธงโภชนาการ (Nutrition Flag) 
 เป็นเครื่องมือที่ช่วยอธิบายและทำความเข้าใจโภชนบัญญัติ ๙ ประการ เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ โดย
กำหนดเป็นภาพ “ธงปลายแหลม” แสดงกลุ่มอาหารและสัดส่วนการกินอาหารในแต่ละกลุ่ม              มาก
น้อยตามพื้นที ่  สังเกตได้ชัดเจนว่า ฐานใหญ่ด้านบนเน้นให้กินมากและปลายธงข้างล่างบอกให้กิน          
น้อย ๆ   เท่าที ่จำเป็นโดยมีฐานมาจากข้อปฏิบัติการบริโภคอาหารเพื ่อสุขภาพที ่ดีของคนไทย หรือ               
โภชนบัญญัติ ๙ ประการ  คือ 

๑. กินอาหารครบ ๕ หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว 
๒. กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ 
๓. กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำ 
๔. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถ่ัวเมล็ดแห้งเป็นประจำ 
๕. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย 
๖. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร 
๗. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด 
๘. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน 
๙. งดหรือลดเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 

 
น้ำใจนักกีฬา  (Spirit) 
 เป็นคุณธรรมประจำใจของการเล่นร่วมกัน   อยู ่ร ่วมกัน    และมีชีว ิตอยู ่ร ่วมกันในสังคม                  
ได้อย่างปกติสุขและมีประสิทธิภาพ  พฤติกรรมที่แสดงถึงความมีน้ำใจนักกีฬา เช่น  การมีวินัย    เคารพกฎ
กติกา    รู้แพ้   รู้ชนะ  รู้อภัย 
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บริการสุขภาพ  (Health  Service) 
 บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งของรัฐและเอกชน 
 
ประชาสังคม  (Civil  Society) 
 เคร ือข ่าย  กล ุ ่ม  ชมรม  สมาคม  ม ูลน ิธ ิ   สถาบัน  องค์กร  หร ือช ุมชนที ่ม ีก ิจกรรม                        
การเคลื่อนไหวทางสังคม   เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 
 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health  Products) 
 ยา  เครื่องสำอาง  อาหารสำเร็จรูป  เครื่องปรุงรสอาหาร  อาหารเสริม  วิตามิน 
 
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  (Sex  Abuse) 
 การประพฤติปฏิบัติใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติทางเพศตนเอง  เช่น  มีจิตใจรักชอบในเพศ
เดียวกัน  การแต่งตัวหรือแสดงกิริยาเป็นเพศตรงข้าม 
 
พฤติกรรมสุขภาพ (Health  Behaviour) 
 การปฏิบัติหรือกิจกรรมใด ๆ  ในด้านการป้องกัน  การสร้างเสริม  การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ  
อันมีผลต่อสภาวะทางสุขภาพของบุคคล 
 
พฤติกรรมเสี่ยง  (Risk  Behaviour) 
 รูปแบบจำเพาะของพฤติกรรม  ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่า  มีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมโอกาส      ที่
จะป่วยจากโรคบางชนิดหรือการเสื่อมสุขภาพมากขึ้น 
 
พลังปัญญา  (Empowerment) 
 กระบวนการสร ้างเสร ิมศักยภาพแก่บ ุคคลและชุมชนให้เป็นผู ้สนใจใฝ่ร ู ้   และมีอำนาจ                  
ในการคิด  การตัดสินใจ  การแก้ปัญหาด้วยชุมชนเองได้เป็นส่วนใหญ่  นอกจากนั้นบุคคลและชุมชน           
ยังสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมและ
พัฒนาสุขภาพ 
 
ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) 
 การขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก  ทำให้มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 
 
ภาวะผู้นำ  (Leadership) 
 การมีคุณลักษณะในการเป็นหัวหน้า  สามารถชักชวนและชี้นำสมาชิกในกลุ่มร่วมมือร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ภูมิปัญญาไทย  (Thai  Wisdom) 
 สติปัญญา  องค์ความรู้และค่านิยมที่นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม   เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์  ความรู้แขนงต่าง ๆ  ของบรรพชนไทยนับแต่อดีต   สอดคล้อง
กับวิถีชีวิต   ภูมิปัญญาไทย  จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย            ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม 
 ลักษณะของภูมิปัญญาไทย  มีองค์ประกอบต่อไปนี้ 
 ๑.  คติ   ความเชื่อ  ความคิด  หลักการที่เป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้ที่เกิดจากสั่งสมถ่ายทอดกันมา 
 ๒.  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี 
 ๓.  การประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่นท่ีได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสมัย 
 ๔.  แนวคิด  หลักปฏิบัติ  และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที ่นำมาใช้ในชุมชน  ซึ ่งเป็นอิทธิพลของ
ความก้าวหน้าทางสุขศึกษาและพลศึกษาและเทคโนโลยี 
 ตัวอย่างภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  เช่น   การแพทย์แผนไทย  สมุนไพร  อาหารไทย  
ยาไทย  ฯลฯ 
 
แรงขับทางเพศ  (Sex  Drive) 
 แรงขับท่ีเกิดจากสัญชาตญาณทางเพศ 
 
ล่วงละเมิดทางเพศ  (Sexual  Abuse) 
 การใช้คำพูด  การจับ  จูบ  ลูบ  คลำ และ / หรือร่วมเพศ  โดยไม่ได้ร ับการยินยอมจาก                 
ฝ่ายตรงข้าม โดยเฉพาะกับผู้เยาว์ 
 
สติ  (Conscious) 
 ความรู้สึกตัวอยู่เสมอในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ   การให้หลักการและเหตุผลในการป้องกัน  ยับยั้งชั่งใจ  
และควบคุมตนเองเพ่ือไม่ให้คิดผิดทาง  ไม่หลงลืม   ไม่เครียด  ไม่ผิดพลาด   ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องดี
งาม 
 
สมรรถภาพกลไก (Motor  Fitness) หรือสมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัต ิ  (Skill -  Related  Physical  
Fitness) 
 ความสามารถของร่างกายที่ช่วยให้บุคคลสามารถประกอบกิจกรรมทางกาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเล่นกีฬาได้ดี  มีองค์ประกอบ  ๖  ด้าน  ดังนี้ 
 ๑.  ความคล่อง  (Agility)  หมายถึง  ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่าง
รวดเร็วและสามารถควบคุมได้ 
 ๒.  การทรงตัว  (Balance)  หมายถึง  ความสามารถในการรักษาดุลของร่างกายเอาไว้ได้              
ทั้งในขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ 
 ๓.  การประสานสัมพันธ์  (Co – ordination)  หมายถึง  ความสามารถในการเคลื่อนไหวได้อย่าง
ราบรื่น  กลมกลืน  และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นการทำงานประสานสอดคล้องกันระหว่างตา-มือ-เท้า 
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 ๔.  พลังกล้ามเนื ้อ  (Power)  หมายถึง  ความสามารถของกล้ามเนื ้อส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ         
หลาย ๆ   ส่วนของร่างกายในการหดตัวเพ่ือทำงานด้วยความเร็วสูง   แรงหรืองานที่ได้เป็นผลรวมของความ
แข็งแรงและความเร็วที่ใช้ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ  เช่น  การยืนอยู่กับที่  กระโดด  การทุ่มน้ำหนัก เป็นต้น 
 ๕.  เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction time) หมายถึง ระยะเวลาที่ร่างกายใช้ในการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ  เช่น  แสง  เสียง  สัมผัส 
 ๖.  ความเร็ว  (Speed)  หมายถึง    ความสามารถในการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกหนึ่งได้อย่าง
รวดเร็ว 
 
สมรรถภาพทางกาย (Physical  Fitness) 
 ความสามารถของระบบต่าง ๆ  ของร่างกาย  ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดีนั้นจะสามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างกระฉับกระเฉง   
โดยไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปและยังมีพลังงานสำรองมากพอ  สำหรับกิจกรรมนันทนาการหรือกรณีฉุกเฉิน  ใน
ปัจจุบันนักวิชาชีพด้านสุขศึกษาและพลศึกษาได้เห็นพ้องต้องกันว่า  สมรรถภาพทางกายสามารถจัดกลุ่มได้
เป็นสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ (Health – Related  Physical Fitness)   และหรือสมรรถภาพกลไก  
(Motor  Fitness)   สมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัติ  (Skill – Related  Physical  Fitness) 
 
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  (Health – Related  Physical  Fitness) 
 ความสามารถของระบบต่าง ๆ  ในร่างกายประกอบด้วย  ความสามารถเชิงสรีรวิทยาด้านต่าง ๆ  
ที่ช่วยป้องกันบุคคลจากโรคที่มีสาเหตุจากภาวะการขาดการออกกำลังกาย  นับเป็นปัจจุบันหรือตัวบ่งชี้
สำคัญของการมีสุขภาพดี  ความสามารถหรือสมรรถนะเหล่านี้  สามารถปรับปรุงพัฒนาและคงสภาพได้  โดย
การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพมีองค์ประกอบดังนี้ 
 ๑.  องค ์ประกอบของร ่างกาย  (Body Composition)  ตามปกต ิแล ้วในร ่างกายมนุษย์
ประกอบด้วย  กล้ามเนื ้อ   กระดูก  ไขมัน  และส่วนอื ่น ๆ   แต่ในส่วนของสมรรถภาพทางกายนั้น  
หมายถึง  สัดส่วนปริมาณไขมันในร่างกายกับมวลร่างกายที่ปราศจากไขมัน  โดยการวัดออกมาเป็น
เปอร์เซ็นต์ไขมัน (%  fat)  ด้วยเครื่อง 
 ๒.  ความทนทานของระบบไหลเว ียนโลหิต  (Cardiorespiratory  Endurance)  หมายถึง  
สมรรถนะเชิงปฏิบัติของระบบไหลเวียนโลหิต  (หัวใจ  หลอดเลือด)  และระบบหายใจในการลำเลียง
ออกซิเจนไปยังเซลล์กล้ามเนื้อ  ทำให้ร่างกายสามารถยืนหยัดที่จะทำงานหรือออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่เป็นระยะเวลายาวนานได้ 
 ๓.  ความอ่อนตัวหรือความยืดหยุ่น  (Flexibility)  หมายถึง  พิสัยของการเคลื่อนไหวสูงสุดเท่าที่
จะทำได้ของข้อต่อหรือกลุ่มข้อต่อ 
 ๔.  ความทนทานหร ือความอดทนของกล ้ามเน ื ้อ  ( Muscular Endurance)   หมายถึง  
ความสามารถของกล้ามเนื ้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุ ่มกล้ามเนื ้อ  ในการหดตัวซ้ำ ๆ เพื ่อต้านแรงหรือ
ความสามารถในการคงสภาพการหดตัวครั้งเดียวได้เป็นระยะเวลายาวนาน 
 ๕.  ความแข็งแรงของกล้ามเนื ้อ  (Muscular  Strength)  หมายถึง  ปริมาณสูงสุดของแรง            
ที่กล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุ่มกล้ามเนื้อสามารถออกแรงต้านทานได้   ในช่วงการหดตัว  ๑  ครั้ง 
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สุขบัญญัติแห่งชาติ  (National  Health  Disciplines) 
 ข้อกำหนดที่เด็กและเยาวชน  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  พึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จนเป็นสุขนิสัย  
เพ่ือให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย  จิตใจ  และสังคม  ซึ่งกำหนดไว้  ๑๐  ประการ ดังนี้ 

๑. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 
๒. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 
๓. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย 
๔. กินอาหารสุก สะอาด  ปราศจากสารอันตราย  และหลีกเลี ่ยงอาหารรสจัด                  
สีฉูดฉาด 
๕. งดบุหรี่  สุรา  สารเสพติด  การพนัน  และการสำส่อนทางเพศ 
๖. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 
๗. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท 
๘. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี 
๙. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 
๑๐. มีสำนึกต่อส่วนรวม  ร่วมสร้างสรรค์สังคม 

 
สุขภาพ  (Health) 
 สุขภาวะ  (Well – Being หรือ  Wellness)  ที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล
ทั ้งมิติทางจิตวิญญาณ  (มโนธรรม)  ทางสังคม  ทางกาย  และทางจิต  ซึ ่งมิได้หมายถึงเฉพาะความ          
ไม่พิการและความไม่มีโรคเท่านั้น 
 
สุนทรียภาพของการเคลื่อนไหว  (Movement  Aesthetic) 
 ศิลปะและความงดงามของท่วงท่าในการเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถต่าง ๆ  ซึ่งเป็นผลมาจาก
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวและการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ  สามารถ
แสดงออกมาเป็นความกลมกลืนและต่อเนื่อง 
 
แอโรบิก  (Aerobic) 
 กระบวนการสร้างพลังงานแบบต้องใช้อากาศ  ซึ่งในที่นี้  หมายถึง  ออกซิเจน  (Aerobic -energe  
delivery)   ในการสร้างพลังงานของกล้ามเนื้อ   เพื่อทำงานหรือเคลื่อนไหว นั้น  กล้ามเนื้อจะมีวิธีการ  ๓  
แบบที่จะได้พลังงานมา 
 แบบที่ ๑  เป็นการใช้พลังงานที่มีสำรองอยู่ในกล้ามเนื้อซึ่งจะใช้ได้ในเวลาไม่เกิน   ๓  วินาที 
 แบบที ่  ๒  การส ังเคราะห์พล ังงานโดยไม่ใช ้ออกซิเจน  (Anaerobic  energy  delivery)                  
ซึ่งใช้ได้ไม่เกิน  ๑๐  วินาที 
 แบบที่ ๓  การสังเคราะห์สารพลังงาน  โดยใช้ออกซิเจน  ซึ่งจะใช้พลังงานได้ระยะเวลานาน 
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คำสั่งโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ที่     69 /256๕             

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พ.ศ.256๕ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 
ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560  เรือ่งให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  เป็น
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  สอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0 ในโลกศตวรรษที่ 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ  ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและ
ดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องเกียรติคุณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการดำเนินการ 
 1.1  นายสุชาติ  แวงโสธรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 1.2  นายอภิเดช แจ่มพงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 1.3  นางพิสมัย  ดอนสมจิตร  คร ู    กรรมการ 
 1.4  นางศรีอัมพร ศรีวิไสย  คร ู    กรรมการ 
 1.5  นายสมร สุดชารี   คร ู    กรรมการ 
 1.6  นายประสิทธิ์ เลาหวิวัฒน์  คร ู    กรรมการ 
 1.7  นายวชัรินทร์ แจ่มพงษ์  คร ู    กรรมการ 
 1.8  นายทรงสิทธิ์ ทองจรัส  คร ู    กรรมการ 
 1.9  นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงศ์  คร ู    กรรมการ 
 1.10  นางสุธิดา ศรีโสภา   คร ู  กรรมการ 
 1.11  นางสาวพูนทรัพย์ เพลินลาภ คร ู  กรรมการ 
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 1.12  นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 1.13  นางสาวชลิตตา ภูจริต  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.15 นางสาวเกศสุดา มงคลศิลป์  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.16 นายธวัชชัย เครือศรี  ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่

1. ทบทวนหลักสูตร วางแผนการปรับปรุง กำหนดรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
และแนวทางจัดโครงสร้างหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จุดเน้น กรอบสาระท้องถิ่น
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและความต้องการของชุมชน นักเรียน 

2.  จัดทำคู่มือหลักสูตร นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการแนะแนวให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

3.  จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการการเรียนรู้ ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว เพ่ือให้ทันกำหนดการเปิดใช้
ในภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 

4.  รายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนครู นักเรียนและห้องเรียน 
2.  คณะกรรมการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรฯ จัดเตรียมเอกสาร รวบรวมและ
จัดทำรูปเล่ม 
 2.1  นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร  คร ู  ประธานกรรมการ 
 2.2  นางศรีอัมพร  ศรีวิไสย  คร ู  รองประธานกรรมการ 
 2.3  นางรัตติกูล ภูมาตนา  คร ู  กรรมการ 
 2.4  นางสาวปัทมาภรณ์  พูลสมบัติ  คร ู  กรรมการ 
 2.5  นางวิรงรอง ศรีพอ   คร ู  กรรมการ 
 2.6  นางดาวรุ่ง ประสงค์สินธุ์  คร ู  กรรมการ 
 2.7  นางชุติมา กำนาดี   คร ู  กรรมการ 
 2.8  นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงศ์  คร ู  กรรมการ 

2.9  นางสาวชลิตตา ภูจริต  คร ู  กรรมการ 
2.10  นายทรงสิทธิ์  ทองจรัส  คร ู  กรรมการ 
2.11  นางสาวพูนทรัพย์  เพลินลาภ คร ู  กรรมการ 
2.12  นางสาวสุทธิดา ศรีขอดเขต  คร ู  กรรมการ 
2.13  นายสมร สุดชารี   คร ู  กรรมการ 
2.14  นางนวลผจง ภูจอมรัตน์  คร ู  กรรมการ 
2.15  นางรัตนภรณ์ บุญล้อม  คร ู  กรรมการ 
2.16  นายวัชรินทร์ แจ่มพงษ์  คร ู  กรรมการ 
2.17 นายเฉลิมชัย ภูครองนาค  คร ู  กรรมการ 
2.18  นางสุธิดา ศรีโสภา   คร ู  กรรมการ 
2.19  นางสาวนภารัตน์ หวังสุขกลาง คร ู  กรรมการ 
2.20  นายธวัชชัย เครือศรี  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
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2.21 นางสาวเกศสุดา มงคลศิลป์  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่   

1.  จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
1.1  โครงสร้างหลักสูตร 
1.2  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
1.3  หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประจำปีการศึกษา 2563 
1.4  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
1.5  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรในสาระต่าง ๆ เช่น สาระหน้าที่
พลเมือง ภาษาจีน วิชาเกี่ยวกับมาตรฐานสากล รายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS) และ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  เป็นต้น 

 2.  รวบรวมข้อมูลจากการปรับปรุงหลักสูตร รายวิชา คำอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดจากกลุ่มสาระต่าง ๆจากการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี ้ จัดทำรูปเล่ม นำเสนอคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติ และประกาศใช้ในปีการศึกษา 2563 
3.  คณะกรรมการการเงิน  
 3.1  นายสุชาติ แวงโสธรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 3.2  นายประสิทธิ์ เลาหวิวัฒน์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3.3  นางสุนันทา ครองยุทธ  คร ู   กรรมการ 
 3.4  นายทรงสิทธิ์ ทองจรัส  คร ู   กรรมการ 
 3.5  นางสาวเกศสุดา มงคลศิลป์  คร ู   กรรมการ 
 3.6  นางดาวรุ่ง ประสงค์สินธุ์  คร ู   กรรมการ 
 3.7  นางอารมย์ มาเบ้า   เจ้าหน้าที่ฯ กรรมการและเลขานุการ 
 3.8  นางกนกวรรณ ภูมิทิวนนท์  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 เบิกจ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่  รับผิดชอบเพื่อให้
การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ตามท่ีได้กำหนดไว้ทุกประการ 

สั่ง ณ วันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
                                       (นายสุชาติ แวงโสธรณ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
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คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 
 1. นายสุชาติ   แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 2. นายอภิเดช   แจ่มพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
  
คณะทำงาน 
  1. นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร 
  2. นางสุจิรา   พัฒนาสกุลวงษ์ 
  3. นางสาวชลิตตา  ภูจริต 
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