
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ทําไมตองเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 
สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย   ทางจิต  ทางสังคม  และ

ทางปญญาหรือจิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเปนเรื่องสําคัญ  เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซ่ึง
ทุกคนควรจะไดเรียนรูเร่ืองสุขภาพ เพื่อจะไดมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง  มีเจตคติ   คุณธรรมและคานิยม
ที่เหมาะสม   รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย  อันจะสงผลใหสังคมโดยรวมมีคุณภาพ 

 
เรียนรูอะไรในสุขศึกษาและพลศึกษา 

สุขศึกษาและพลศึกษาเปนการศึกษาดานสุขภาพที่มีเปาหมาย เพื่อการดํารงสุขภาพ การสรางเสริม
สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนใหยั่งยืน 

สุขศึกษา   มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาพฤติกรรมดานความรู เจตคติ  คุณธรรม  คานิยม  และ             
การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคูไปดวยกัน  

พลศึกษา   มุงเนนใหผูเรียนใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกกําลังกาย  การเลนเกมและกีฬา  
เปนเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ   สังคม   สติปญญา  รวมทั้งสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพและกีฬา  
 สาระที่เปนกรอบเนื้อหาหรือขอบขายองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบดวย 

• การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย   ผูเรียนจะไดเรียนรูเร่ืองธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย  ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต  ความสัมพันธเชื่อมโยงในการทํางาน
ของระบบตางๆของรางกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อใหเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 

• ชีวิตและครอบครัว  ผูเรียนจะไดเรียนรูเร่ืองคุณคาของตนเองและครอบครัว  การปรับตัวตอการ
เปล่ียนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณความรูสึกทางเพศ  การสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน สุข
ปฏิบัติทางเพศ  และทักษะในการดําเนินชีวิต 

• การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผูเรียนไดเรียนรูเร่ือง
การเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ   การเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม
อยางหลากหลายทั้งไทยและสากล   การปฏิบัติตามกฎ  กติกา ระเบียบ และขอตกลงในการเขารวมกิจกรรม
ทางกาย   และกีฬา    และความมีน้ําใจนักกีฬา 
 



• การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปองกันโรค ผูเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับหลักและ
วิธีการเลือกบริโภคอาหาร   ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ   การสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  และการ
ปองกันโรคทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ 

• ความปลอดภยัในชีวิต ผูเรียนจะไดเรียนรูเร่ืองการปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ            
ทั้งความเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใชยาและสารเสพติด  รวมถึงแนวทางใน
การสรางเสริมความปลอดภยัในชวีิต 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู  

สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
มาตรฐาน พ ๑.๑   เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

สาระที่  ๒      ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ ๒.๑   เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต 

สาระที่  ๓  การเคล่ือนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ ๓.๑   เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กจิกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา 
มาตรฐาน  พ ๓.๒   รักการออกกําลังกาย การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจําอยางสม่ําเสมอ  มี

วินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขัน   และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระที่  ๔      การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑  เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและ

การสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

สาระที่  ๕      ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา      

สารเสพตดิ และความรุนแรง 
 
 
 
 
 



คุณภาพผูเรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓ 

• เขาใจและเห็นความสําคัญของปจจัยที่สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่มีตอ
สุขภาพและชีวิตในชวงวัยตาง ๆ 

• เขาใจ  ยอมรับ  และสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ  ความรูสึก
ทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน  และตัดสินใจแกปญหาชีวิตดวย
วิธีการที่เหมาะสม 

• เลือกกินอาหารที่เหมาะสม  ไดสัดสวน สงผลดีตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย 
• มีทักษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ  เพื่อน  ครอบครัว  ชุมชนและวัฒนธรรมที่มีตอเจตคติ  

คานิยมเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิต  และสามารถจัดการไดอยางเหมาะสม 
• ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ  การใช

ยา  สารเสพติด  และความรุนแรง  รูจักสรางเสริมความปลอดภัยใหแกตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน 
• เขารวมกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพ

ทางกายเพื่อสุขภาพ  โดยนําหลักการของทักษะกลไกมาใชไดอยางปลอดภัย  สนุกสนาน  และปฏิบัติเปน
ประจําสม่ําเสมอตามความถนัดและความสนใจ 

• แสดงความตระหนักในความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพ  การปองกันโรค  การดํารง
สุขภาพ  การจัดการกับอารมณและความเครียด  การออกกําลังกายและการเลนกีฬากับการมีวิถีชีวิตที่มี
สุขภาพดี 

• สํานึกในคุณคา  ศกัยภาพและความเปนตัวของตัวเอง 
• ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  หนาที่ความรับผิดชอบ  เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน   ใหความ

รวมมือในการแขงขันกีฬาและการทํางานเปนทีมอยางเปนระบบ  ดวยความมุงมั่นและมีน้ําใจนักกีฬา จน
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายดวยความชื่นชม และสนุกสนาน 
 

จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๖ 

• สามารถดูแลสุขภาพ  สรางเสริมสุขภาพ  ปองกันโรค  หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง  และพฤติกรรม
เสี่ยงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใชยา  สารเสพติด  และความรุนแรงไดอยางมีประสิทธิภาพดวยการวางแผน
อยางเปนระบบ 

• แสดงออกถึงความรัก  ความเอื้ออาทร  ความเขาใจในอิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน  สังคม  
และวัฒนธรรมที่มีตอพฤติกรรมทางเพศ  การดําเนินชีวิต  และวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 



• ออกกําลังกาย  เลนกีฬา  เขารวมกิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพ          
เพื่อสุขภาพโดยนําหลักการของทักษะกลไกมาใชไดอยางถูกตอง  สม่ําเสมอดวยความชื่นชมและสนุกสนาน 

• แสดงความรับผิดชอบ  ใหความรวมมือและปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิ  หลักความปลอดภัยใน
การเขารวมกิจกรรมทางกาย  และเลนกีฬาจนประสบความสําเร็จตามเปาหมายของตนเองและทีม 

• แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู  การเลน  และการแขงขัน  ดวยความมีน้ําใจนักกีฬาและ
นําไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนเปนบุคลิกภาพที่ดี 

• วิเคราะหและประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพื่อกําหนดกลวิธีลดความเสี่ยง  สรางเสริมสุขภาพ  
ดํารงสุขภาพ  การปองกันโรค  และการจัดการกับอารมณและความเครียดไดถูกตองและเหมาะสม 

• ใชกระบวนการทางประชาสังคม  สรางเสริมใหชุมชนเขมแข็งปลอดภัย  และมีวิถีชีวิตที่ดี 
 
 

วิสัยทัศน 
  มุงใหผู เรียนมีความรู  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  รับผิดชอบ  รักการทํางาน               
รักสถาบัน มีการพัฒนาสุขภาพใหสมบูรณแข็งแรง รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและดํารงชีวิตอยู
อยางมีความสุข 
 

พันธกิจ 
  1.  จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนอยางหลากหลาย 
  2.  จัดหลักสูตรใหผูเรียนไดเรียนรูตามความถนัด 
  3.  จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
  4.  สงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง ท้ังรางกายและจิตใจ 
  5.  จัดใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ ชวยเหลือซึ่งกันละกัน 
 

เปาหมาย 
1. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามกําหนด 
2. ผูเรียนรักการออกกําลังกาย ดแูลตนเองใหมีสุขภาพที่ดี 
3. ผูเรียนมีความรู ทักษะและเจตคติท่ีดี ตอวิชาพลศึกษา สุขศึกษา 
4. ผูเรียนรักสถาบัน สรางชื่อเสียงมาสูตนเองและสถาบัน 
5. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพครบทุกรายการ 

 



คุณภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
  1.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนด 
  2.  นักเรียนมีความรู ทักษะและเจตคติท่ีดีตอวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
  3.  นักเรียนรักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพที่ดี 
  4.  นักเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพครบทุกรายการ 
  5.  นักเรียนตองรักสถาบัน สรางชื่อเสียงมาสูตนเองและสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชาพื้นฐาน 

ระดับ 
ชั้น 

ภาคเรียนที่ 1 เวลา 
เรียน / 
ชั่วโมง 

หนวย 
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 

เรียน / 
ชั่วโมง 

หนวย รายวิชา รายวิชา 

ม.1 พ21101  สุขศึกษา 
พ21103  เทเบิลเทนนิส 

20 
20 

0.5 
0.5 

พ21102  สุขศึกษา 
พ21104  กีฬาไทยและกีฬาพื้นบาน 

20 
20 

0.5 
0.5 

ม.2 พ22101  สุขศึกษา 
พ22103  กรีฑา 

20 
20 

0.5 
0.5 

พ22102  สุขศึกษา 
พ22104  มวยไทย 

20 
20 

0.5 
0.5 

ม.3 พ23101  สุขศึกษา 
พ23103  บาสเกตบอล 

20 
20 

0.5 
0.5 

พ23102  สุขศึกษา 
พ23104  วอลเลยบอล 

20 
20 

0.5 
0.5 

ม.4 พ31101สุขศึกษาพลศึกษา 
 

20 0.5 
 

พ31102  สุขศึกษาพลศึกษา 
 

20 0.5 
 

ม.5 พ32101สุขศึกษาพลศึกษา 
 

20 0.5 
 

พ32102  สุขศึกษาพลศึกษา 
 

     20 0.5 
 

ม.6 พ33101 สุขศึกษาพลศึกษา 
 

20 
 

0.5 
 

พ33102  สุขศึกษาพลศึกษา 
 

20 
 

0.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาเพิ่มเติม 

ระดับ 
ชั้น 

ภาคเรียนที่ 1  
หนวย 

เวลา 
เรียน / 
ชั่วโมง 

ภาคเรียนที่ 2 เวลา 
เรียน / 
ชั่วโมง 

หนวย รายวิชา รายวิชา 

ม.1 พ21201  ยืดหยุน 1 40 พ21202  เปตอง 40 1 
 พ202012  แชรบอล 1 40 พ20206 ฟุตซอล 1 40 1 

ม.2 พ22201  เซปคตะกรอ 1 40 พ22202  ตะกรอลอดหวง 40 1 
 พ20210 แบดมินตัน 1 40 พ20209 เทนนิส  40 1 

ม.3 พ23201  ฟุตบอล 1 40 พ23202  ฟุตซอล 40 1 
 พ20208 ฟุตซอล 2 1 40 พ20213 เทนนิส 2 40 1 

ม.4 พ31201  ฟุตซอล 2 80 พ31203  ฟุตบอล1 80 2 
 พ31202 ตะกรอลอดหวง 2 80 พ31204 แบดมินตัน 80 2 

 พ30209 เทเบิลเทนนิส 1 2 80 พ30211 เทนนิส 1 80 2 

ม.5 พ32201  ฟุตบอล2 2 80 พ 3 2 20 3  กี ฬ า ไ ท ย แ ล ะ
พื้นบาน 

80 2 

 พ32202 แฮนดบอล 2 80 พ32204 บาสเกตบอล 80 2 

 พ30213 ตะกรอ 2 80 พ30215 มวยสากล 80 2 

ม.6 พ33201  เทเบิลเทนนิส 2 80 พ33203  เทนนิส 80 2 

 พ33202 เปตอง 2 80 พ33204  วอลเลยบอล 80 2 

 พ30221 เซปดตะกรอ 2 2 80 พ30225 ตะกรอคูไทย 80 2 

 พ30222 ฟุตซอล 3 2 80 พ30226 นันทนาการ 80 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


