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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

วิสัยทัศน 
  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จัดการศกึษาโดยเนนการมีสวนรวม เพ่ือมุงเนนใหผูเรียน มี
ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา รวมทั้งสมรรถภาพทางกาย เพื่อ
สุขภาพและกีฬา มีเจตคติ และคานิยมที่เหมาะสมตอการเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา 
 

หลักการ 
  1. พัฒนาความรูความสามารถทางสุขศึกษา และพลศึกษาตามศักยภาพของผูเรียน และสามารถ
นำไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และเปนพื้นฐานสำหรับการศึกษาตอ  
  2. จัดทำหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลา และการจัดการเรียนรู 
เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  
  3. จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายตอเนื่อง ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการ 
เรียนรูอยางมีความสุข  
  4. จัดแผนการเรียนการสอนใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา 
ตามความถนัด และความสนใจ  
  5. พัฒนาบุคลากรของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา ใหมีความรู และทักษะตลอดจน
นำประสบการณมาใชในการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยคำนึงถึงการมีสวนรวม และความ 
ตองการของผูเรียนเปนหลัก  
  6. มีการนิเทศ และติดตามอยางเปนระบบในดานการเรียนการสอนสุขศึกษา และพลศึกษา เพื่อการ
พัฒนา  
  7. จัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การมีน้ำใจนักกีฬาในทุกรายวิชาอยาง
เปนรูปธรรม จัดกิจกรรมวิชาการดานสุขศึกษา และพลศึกษา ใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมทางกาย และกีฬา 
พัฒนาความเปนเลิศดานกีฬา และไดปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามความถนัด และความสนใจ  
  8. จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียน – ครูในงานนิทรรศการทางวิชาการภายในโรงเรียน 
  9. สนับสนุน สงเสริมใหครูผลิตสื่อ และนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนตามเนื้อหาการเรียนรู 
  10. จัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถ และชวยเหลือผูเรียนที่มีปญหาดานการเรียน  
สุขศึกษา และพลศึกษา  
  11. มีการวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธีการที่หลากหลายใหครอบคลุมทั้งทางดาน
ความรู ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถภาพทางกาย ท่ี
สัมพันธกับสุขภาพ 
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จุดมุงหมาย 
  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีปญญา มีความสุข  มี
ศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ และผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑของคุณภาพผูเรียนกลุมสาระ การ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เมื่อจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  
  1. มีคุณภาพตามเกณฑของคุณภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  
  2. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตาม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  3. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
  4. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
  5. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
  6. มีจิตสานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิต
สาธารณะที่มุงทำประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียน
ใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กำหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี ้
  1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับ และสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง และสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัด และลด
ปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล และความถูกตอง ตลอดจนการ
เลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง และสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเอง และสังคมไดอยางเหมาะสม 
  3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได 
อยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสมัพันธ และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน และแกไข
ปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
  4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา และความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม 
การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบ 
ตอตนเอง และผูอ่ืน 
  5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการสื่อสาร การ
ทำงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อให
สามารถอยู ร วมกับผู อื ่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทย และพลโลก ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี ้
  1. รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามคำสั่งสอน
ของศาสนา เคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย 
  2. ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม และตรงตอความเปนจริงประพฤติ
ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ ตอตนเอง และผูอื่นรวมตลอดทั้งตอหนาที่การงาน และคำมั่นสัญญา 
ความประพฤติที่ตรงไปตรงมา และจริงใจ ในสิ่งที่ถูกที่ควร ถูกตองตามทำนองคลองธรรม รวมไปถึงการไมคิดคด
ทรยศ ไมคดโกง และไมหลอกลวง นอกจากนี้แลวความซื่อสัตยสุจริตยังรวมไปถึง การรักษาคำพูดหรือคำมั่น
สัญญา และการปฏิบัติหนาที ่การงานของตนเองดวยความรับผิดชอบ และดวยความซื่อสัตย ไมแสวงหา
ผลประโยชนใหแกตนเอง และพวกพองดวยการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบ ซึ่งความซื่อสัตยสุจริตนี้จะดำเนินไป
ดวยความตั้งใจจริงเพ่ือทำหนาที่ของตนเองใหสำเร็จลุลวง ดวยความระมัดระวัง และเกิดผลดีตอตนเอง และสังคม 
  3. มีวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติใหถูกตอง และเหมาะสมกับจรรยามารยาท ขอบังคับ
ขอตกลง กฎหมาย และศีลธรรม การรูจักควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติตามขอตกลง ขอบังคบั ระเบียบแบบ
แผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามยอมนำมาซึ ่งความสงบสุขในชีวิตของตน ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสังคม และประเทศชาต ิ
  4. ใฝเรียนรู หมายถึง การคนควาหาความรูหรือสิ่งที่เปนประโยชน เพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
  5. อยู อยางพอเพียง หมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใชทรัพยากรและเวลาวางใหเปน
ประโยชน คำนึงถึงฐานะ และเศรษฐกิจ คิดกอนใชจายตามความเหมาะสม รูจักการเพิ่มพูนทรัพยดวยการเก็บ 
และนำไปใชใหเกิดประโยชน ดูแลรักษาบูรณทรัพยของตนเอง มีการเก็บออมเงินไวตามสมควร 
  6. มุงมั่นในการทำงาน หมายถึง การศึกษาเรียนรูเพ่ือหาขอเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสูความจริงในสิ่ง
ที่ตองการเรียนรู หรือตองการหาคำตอบ เพื่อนำคำตอบที่ไดนั้นมาใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การยกระดับ
ความรู การนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน หรือนำมาสรุปเปนความจริงได 
  7. รักความเปนไทย หมายถึง เขาใจ หวงแหนความเปนไทย ซึ่งถือเปนตนทุนทางสังคมทำใหทุก
ศาสนาสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ โดยตองมีการดำเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตเปน
คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับการเขาสังคม และการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น เชน ความมีกิริยามารยาท การปรับตัว 
ความตรงตอเวลา ความสุภาพ การมีสัมมาคารวะ การพูดจาไพเราะ และออนนอมถอมตน 
  8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณคา หรือการให
คุณคาแกการมีปฏิสัมพันธทางสังคม และสิ่งตาง ๆ ที่เปนสิ่งสาธารณะที่ไมมีผูใดผูผูหนึ่งเปนเจาของ หรือเปนสิ่ง
ที่คนในสังคมเปนเจาของรวมกัน เปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดจากความรูสึกนึกคิด หรือการกระทำที่แสดงออกมา 
ไดแก การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทำที่จะทำใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกัน
ของกลุม การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทำได และการ
เคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่เปนประโยชนรวมกันของกลุม 
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ทำไมตองเรียนสุขศกึษา และพลศกึษา 
  สุขภาพ หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทาง 
ปญญาหรือจิตวิญญาณ สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเปนเรื่องสำคัญ เพราะเก่ียวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควร 
จะไดเรียนรูเรื ่องสุขภาพ เพื่อจะไดมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง มีเจตคติคุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย อันจะสงผลใหสังคมโดยรวมมีคุณภาพ 
 

เรียนรูอะไรในสุขศกึษา และพลศึกษา 
  สุขศึกษา และพลศึกษาเปนการศึกษาดานสุขภาพที่มีเปาหมาย เพื่อการดำรงสุขภาพ การสรางเสริม 
สุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหยั่งยืน  
  สุขศึกษา มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาพฤติกรรมดานความรู เจตคติ คุณธรรม คานิยม และการปฏิบัติ 
เก่ียวกับสุขภาพควบคูไปดวยกัน  
  พลศึกษา มุงเนนใหผูเรียนใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเลนเกม และกีฬา เปน
เครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
และกีฬา  
  สาระที ่เปนกรอบเนื้อหาหรือขอบขายองคความรู ของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา 
ประกอบดวย  
  • การเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย ผูเรียนจะไดเรียนรูเรื่องธรรมชาติของการ เจริญเติบโต

และพัฒนาการของมนุษย ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต ความสัมพันธเชื่อมโยงในการทำงาน ของระบบตางๆ 
ของรางกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพ่ือใหเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย  
  • ชีวิต และครอบครัว ผูเรียนจะไดเรียนรูเรื่องคุณคาของตนเอง และครอบครัว การปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ ความรูสึกทางเพศ การสราง และรักษาสัมพันธภาพกับผูอื่น สุขปฏิบัติ
ทางเพศ และทักษะในการดำเนินชีวิต  
  • การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผูเรียนไดเรียนรู เรื่อง

การเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ การเขารวมกิจกรรมทางกาย และกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม 
อยางหลากหลายทั้งไทย และสากล การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และขอตกลงในการเขารวมกิจกรรม  
ทางกาย และกีฬา และความมีน้ำใจนักกีฬา  
  • การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปองกันโรค ผูเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับหลัก และวิธีการ

เลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ และบริการสุขภาพ การสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ และการปองกันโรค
ทั้งโรคติดตอ และโรคไมติดตอ  
  • ความปลอดภัยในชีวิต ผูเรียนจะไดเรียนรูเรื่องการปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ ทั้งความ

เสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุความรุนแรง อันตรายจากการใชยา และสารเสพติด รวมถึงแนวทางในการสรางเสริม
ความปลอดภัยในชีวิต   
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สาระ และมาตรฐานการเรียนรู 
สาระที่ 1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย  
 มาตรฐาน  พ 1.1  เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย  
สาระที่ 2  ชีวิตและครอบครัว  
 มาตรฐาน  พ 2.1  เขาใจ และเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต  
สาระที่ 3  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล  
 มาตรฐาน  พ 3.1  เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา  
 มาตรฐาน  พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจำอยาง สม่ำเสมอ 
มีวินัย เคารพสิทธิกฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา  
สาระที่ 4  การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค  
 มาตรฐาน  พ 4.1  เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การปองกัน โรค
และการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  
สาระที่ 5  ความปลอดภัยในชีวิต  
 มาตรฐาน  พ 5.1  ปองกัน และหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุการใชยา สาร
เสพติด และความรุนแรง 

 
คุณภาพผูเรียน 
 รายวิชาพื้นฐาน 
 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

  ⮚ มีความรู และเขาใจในเรื ่องการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย ปจจัยที ่มีผลตอการ 
เจริญเติบโต และพัฒนาการ วิธีการสรางสัมพันธภาพในครอบครัว และกลุมเพ่ือน  

  ⮚ มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน การพักผอนนอนหลับ การรักษาความสะอาดอวัยวะทุกสวนของ รางกาย 
การเลนและการออกกำลังกาย  

  ⮚ ปองกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจนำไปสูการใชสารเสพติด การลวงละเมิดทางเพศ และรูจักปฏิเสธ
ในเรื่องที่ไมเหมาะสม  

  ⮚ ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองไดตามพัฒนาการในแตละชวงอายุ มีทักษะการเคลื่อนไหวขั้น 
พื้นฐาน และมีสวนรวมในกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และเกม ได
อยางสนุกสนาน และปลอดภัย  

  ⮚ มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร ของเลน ของใชที่มีผลดีตอสุขภาพ หลีกเลี่ยง และปองกันตนเอง 
จากอุบัติเหตุได  

  ⮚ ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมเมื่อมีปญหาทางอารมณ และปญหาสุขภาพ 

  ⮚ ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบขอตกลง คำแนะนำ และขั้นตอนตาง ๆ และใหความรวมมือกับผูอ่ืนดวย
ความเต็มใจจนงานประสบความสำเร็จ  

  ⮚ ปฏิบัติตามสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผูอื่นในการเลนเปนกลุม 
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 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

  ⮚ เขาใจความสัมพันธเชื่อมโยงในการทำงานของระบบตาง ๆ ของรางกาย และรูจักดูแลอวัยวะที่สำคัญ
ของระบบนั้น ๆ  

  ⮚ เขาใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม แรงขับทางเพศของชาย 
หญิง เม่ือยางเขาสูวัยแรกรุน และวัยรุน สามารถปรับตัว และจัดการไดอยางเหมาะสม  

  ⮚ เขาใจ และเห็นคุณคาของการมีชีวิต และครอบครัวที่อบอุน และเปนสุข  

  ⮚ ภูมิใจ และเห็นคุณคาในเพศของตน ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศไดถูกตองเหมาะสม  

  ⮚ ปองกัน และหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ และการเกิดโรค อุบัติเหตุความรุนแรง  
สารเสพติดและการลวงละเมิดทางเพศ  

  ⮚ มีทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน และการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน  

  ⮚ รูหลักการเคลื่อนไหว และสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมทางกาย เกม การละเลนพื้นเมือง กีฬา
ไทย กีฬาสากลไดอยางปลอดภัย และสนุกสนาน มีน้ำใจนักกีฬา โดยปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ และหนาที่ของ
ตนเอง จนงานสำเร็จลุลวง  

  ⮚ วางแผน และปฏิบัติกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพไดตาม 
ความเหมาะสม และความตองการเปนประจำ  

  ⮚ จัดการกับอารมณ ความเครียด และปญหาสุขภาพไดอยางเหมาะสม  

  ⮚ มีทักษะในการแสวงหาความรูขอมูลขาวสารเพ่ือใชสรางเสริมสุขภาพ 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
 สาระที่ 1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย  
  มาตรฐาน  พ 1.1  เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. อธิบายลักษณะและหนาที่ของ

อวัยวะ ภายนอก 
⬥ ลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอกที่ม ีการ
เจริญเติบโต และพัฒนาการไปตามวัย  
 - ตา หูคอ จมูก ผม มือ เทา เล็บ ผิวหนัง ฯลฯ 
 - อวัยวะในชองปาก (ปาก ลิ้น ฟน เหงือก) 

 2. อธิบายวิธีดแูลรักษาอวัยวะภายนอก  ⬥ การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก  
 -  ตา หูคอ จมูก ปาก ลิ้น ฟน ผม มือ เทา เล็บ 
ผิวหนัง ฯลฯ  
 -  อวัยวะในชองปาก (ปาก ลิ้น ฟน เหงือก) 

ป.2  1. อธิบายลักษณะ และหนาที่ของ
อวัยวะภายใน 

⬥ ลักษณะ และหนาท่ีของอวัยวะภายในที่ม ีการ
เจริญเติบโต และพัฒนาการไปตามวัย (สมอง หัวใจ ตับ 
ไต ปอด กระเพาะอาหาร ลำไส ฯลฯ) 

 2. อธิบายวิธีดแูลรักษาอวัยวะภายใน  ⬥ การดูแลรักษาอวัยวะภายใน  
 -  การระมัดระวังการกระแทก  
 -  การออกกำลังกาย  
 -  การกินอาหาร 

 3.  อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย  ⬥ ธรรมชาติของชีวิตมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย 
ป.3  1.  อธิบายลักษณะ และการเจริญเติบโต

ของ รางกายมนุษย 
⬥ ลักษณะการเจริญเติบโตของรางกายมนุษย ที่มี
ความแตกตางกันในแตละบุคคล  
 -  ลักษณะรูปราง  
 -  น้ำหนัก  
 -  สวนสูง 

 2.  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ตนเองกับ เกณฑมาตรฐาน 

⬥ เกณฑมาตรฐานการเจริญเติบโต ของ เด็กไทย 

 3.  ระบุปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต  ⬥ ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต  
 -  อาหาร   
 -  การออกกำลังกาย 
 -  การพักผอน 

ป.4  1. อธิบายการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของ รางกายและจิตใจตามวัย  

⬥ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกาย และ
จิตใจ ตามวัย (ในชวงอาย ุ9 – 12 ป) 

 2. อธิบายความสำคัญของกลามเนื้อ 
กระดูก และขอที่มีผลตอสุขภาพ การ
เจริญเติบโตและ พัฒนาการ 

⬥ ความสำคัญของกลามเนื้อ กระดูก และขอ ที่มีผล
ตอสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 3. อธิบายวิธีดแูลกลามเนื้อ กระดูก 

และขอ ใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 
⬥ วิธีดูแลรักษากลามเนื้อ กระดูก และขอ ใหทำงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

ป.5  1. อธิบายความสำคัญของระบบยอย
อาหาร และระบบขับถายที่มีผลตอ
สุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ 

⬥ ความสำคัญของระบบยอยอาหาร และระบบ
ขับถายที่มีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการ 

 2. อธิบายวิธีดแูลระบบยอยอาหารและ
ระบบ ขับถายใหทำงานตามปกติ 

⬥ วิธีดูแลรักษาระบบยอยอาหาร และระบบขับถายให
ทำงานตามปกติ 

ป.6  1. อธิบายความสำคัญของระบบ
สืบพันธุ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบ
หายใจ ที่มีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโต 
และพัฒนาการ 

⬥ ความสำคัญของระบบสืบพันธุ ระบบไหลเวียน
โลหิต และระบบหายใจที่มีผลตอสุขภาพ การ
เจริญเติบโต และพัฒนาการ  

 2. อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบ
สืบพันธุ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบ
หายใจให ทำงานตามปกติ 

⬥ วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ ระบบไหลเวียนโลหิต 
และระบบหายใจใหทำงานตามปกติ 

 
 สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว  
  มาตรฐาน  พ 2.1 เขาใจ และเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. ระบุสมาชิกในครอบครวั และ

ความรักความผูกพันของสมาชิกที่มี
ตอกัน 

⬥ สมาชิกในครอบครัว  

⬥ ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว 

 2.  บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจ
ในตนเอง  

⬥ สิ่งท่ีชื่นชอบ และความภาคภูมิใจในตนเอง (จุดเดน จุด
ดอยของตนเอง) 

 3. บอกลักษณะความแตกตาง
ระหวางเพศ ชาย และเพศหญิง 

⬥ ลักษณะความแตกตางของเพศชาย เพศหญิง 
 - รางกาย  
 - อารมณ  
 - ลักษณะนิสัย 

ป.2  1. ระบุบทบาทหนาที่ของตนเอง 
และสมาชิกในครอบครวั 

⬥ บทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว  
 - ตนเอง  
 - พอ แม  
 - พ่ีนอง  
 - ญาต ิ

 2. บอกความสำคัญของเพ่ือน  ⬥ ความสำคัญของเพ่ือน (เชน พูดคุย ปรึกษา เลน ฯลฯ) 
 3. ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ  ⬥ พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศ  

 - ความเปนสุภาพบุรุษ  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 - ความเปนสุภาพสตรี 

 4. อธิบายความภาคภูมิใจในความ
เปนเพศ หญิง หรือเพศชาย 

⬥ ความภาคภูมิใจในเพศหญิง หรือเพศชาย 

ป.3  1. อธิบายความสำคัญ และความ
แตกตางของครอบครัวที่มีตอตนเอง 

⬥ ความสำคัญของครอบครวั ความแตกตาง ของแตละ
ครอบครัว  
 - เศรษฐกิจ  
 - สังคม  
 - การศึกษา 

 2. อธิบายวิธีสรางสัมพันธภาพใน
ครอบครัว และกลุมเพ่ือน 

⬥ วิธีการสรางสัมพันธภาพในครอบครัว และกลุมเพ่ือน 

 3. บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่
นำไปสูการ ลวงละเมิดทางเพศ 

⬥ พฤติกรรมท่ีนำไปสูการลวงละเมิดทางเพศ (การแตง
กาย การเที่ยวกลางคืน การคบเพ่ือน การเสพสารเสพติด 
ฯลฯ) 

⬥ วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสูการลวงละเมิดทางเพศ 
(ทักษะปฏิเสธ และอ่ืนๆ) 

ป.4  1. อธิบายคุณลักษณะของความเปน
เพ่ือน และสมาชิกที่ดีของครอบครัว  

⬥ คุณลักษณะของความเปนเพื่อนและสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว 

 2. แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ
เพศของตนตามวัฒนธรรมไทย 

⬥ พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรม
ไทย 

 3. ยกตัวอยางวิธีการปฏิเสธการ
กระทำที่เปนอันตราย และไม
เหมาะสมในเรื่องเพศ 

⬥ วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เปนอันตราย และไม
เหมาะสมในเรื่องเพศ 

ป.5  1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ 
และปฏิบัติตนไดเหมาะสม 

⬥ การเปลี่ยนแปลงทางเพศ การดแูลตนเอง  

⬥ การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย 
 2. อธิบายความสำคัญของการมี

ครอบครัวที่อบอุนตามวัฒนธรรมไทย 
⬥ ลักษณะของครอบครัวที่อบอุนตามวัฒนธรรมไทย 
(ครอบครัวขยาย การนับถือ ญาต)ิ 

 3. ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค และ
ไมพึงประสงคในการแกไขปญหา
ความขัดแยงในครอบครัว และกลุม
เพ่ือน 

⬥ พฤติกรรมท่ีพึงประสงค และไมพึงประสงคในการแกไข
ปญหาความขัดแยงในครอบครัว 

ป.6  1. อธิบายความสำคัญของการสราง 
และรักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 

⬥ ความสำคัญของการสราง และรักษาสัมพันธภาพกับ
ผูอื่น  

⬥ ปจจัยที่ชวยใหการทำงานกลุมประสบความสำเร็จ  
 - ความสามารถสวนบุคคล  
 - บทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 - การยอมรับความคิดเห็น และความแตกตาง 
ระหวางบุคคล  
 - ความรับผิดชอบ 

 2. วิเคราะหพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
นำไปสูการมีเพศสัมพันธ การติดเชื้อ
เอดส และการตั้งครรภกอนวัยอันควร 

⬥ พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสูการมีเพศสัมพันธ การติดเชื้อ
เอดส และการตั้งครรภกอนวัยอันควร 

 
 สาระที่ 3  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล  
  มาตรฐาน  พ 3.1  เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. เคลื่อนไหวรางกายขณะอยูกับท่ี 

เคลื่อนที่ และใชอุปกรณประกอบ 
⬥ ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวรางกายใน 
ชีวิตประจำวัน  
 - แบบอยูกับที ่เชน นั่ง ยืน กม เงย เอียง ซาย 
ขวา เคลื่อนไหวขอมือ ขอเทา แขน ขา  
 - แบบเคลื่อนที ่เชน เดิน วิ่ง กระโดด กลิ้งตัว 
 - แบบใชอุปกรณประกอบ เชน จับ โยน เตะ 
เคาะ 

 2. เลนเกมเบ็ดเตล็ด และเขารวมกิจกรรม
ทางกายที่ใชการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ 

⬥ กิจกรรมทางกายที่ใชในการเคลื่อนไหวตาม 
ธรรมชาติ  
 - การเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

ป.2  1. ควบคุมการเคลื่อนไหวรางกาย ขณะ
อยูกับที่ เคลื่อนที ่และใชอุปกรณประกอบ 

⬥ ลักษณะ และวิธีการของการเคลื่อนไหวรางกาย 
แบบอยูกับที ่เชน กระโดด บิดตัว ดึง ผลัก แบบ
เคลื่อนที่ เชน กระโดดเขยง กาวชิดกาว วิ่งตาม
ทิศทางที่กำหนด และแบบใชอุปกรณประกอบ เชน 
คีบ ขวาง ตี 

 2. เลมเกมเบ็ดเตล็ด และเขารวมกิจกรรม
ทางกาย ที่วิธีเลนอาศัยการเคลื่อนไหว
เบื้องตน ทั้งแบบอยูกับที ่เคลื่อนที ่และใช
อุปกรณ ประกอบ 

⬥ การเลนเกมเบ็ดเตล็ด และเขารวมกิจกรรมทาง
กาย ที่วิธีเลนอาศัยการเคลื่อนไหว เบื้องตน ทั้งแบบ
อยูกับที่ เคลื่อนที ่และใชอุปกรณประกอบ 

ป.3  1. ควบคุมการเคลื่อนไหวรางกาย ขณะ
อยูกับที่ เคลื่อนที ่และใชอุปกรณประกอบ
อยางมีทิศทาง 

⬥ การเคลื่อนไหวรางกายแบบอยูกับที ่เชน ยอยืด 
เขยง พับตัว เคลื่อนไหวลำตัว การเคลื่อนไหวแบบ
เคลื่อนที่ เชน เดินตอเทา เดินถอยหลัง กระโจน และ
แบบใชอุปกรณประกอบโดยมีการบังคบัทิศทาง เชน 
ดีด ขวาง โยน และรับ  

⬥ วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวรางกายแบบตาง ๆ 
อยางมีทิศทาง 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 2. เคลื่อนไหวรางกายที่ใชทักษะการ 

เคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง ในการเลน
เกมเบ็ดเตล็ด 

⬥ กิจกรรมทางกายที่ใชทักษะการเคลื่อนไหวแบบ
บังคับทิศทางในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

ป.4  1. ควบคุมตนเองเมื่อใชทักษะการ
เคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานไดทั้งแบบ
อยูกับที่ เคลื่อนที ่และใชอุปกรณประกอบ  

⬥ คุณลักษณะของความเปนเพื่อน และสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว 

 2. ฝกกายบริหารทามือเปลาประกอบ
จังหวะ  

⬥ พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศของตนตาม 
วัฒนธรรมไทย 

 3. เลนเกมเลียนแบบ และกิจกรรมแบบ
ผลัด  

⬥ วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เปนอันตราย และไม
เหมาะสมในเรื่องเพศ 

 4. เลนกีฬาพื้นฐานไดอยางนอย 1 ชนิด  ⬥ กีฬาพื้นฐาน เชน แชรบอล แฮนดบอล หวงขาม
ตาขาย 

ป.5  1. จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบ
ผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใชทักษะ
การเคลื่อนไหว ตามแบบท่ีกำหนด 

⬥ การจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวรางกายแบบ
ผสมผสาน และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบ
อยูกับที่ เคลื่อนที ่และใชอุปกรณประกอบตามแบบที่
กำหนด เชน การฝกกายบริหาร ยืดหยุนขั้นพ้ืนฐาน 
เปนตน 

 2. เลมเกมนำไปสูกีฬาที่เลือก และ
กิจกรรม การเคลื่อนไหวแบบผลัด 

⬥ เกมนำไปสูกีฬา และกิจกรรมแบบผลัดที่มีการ ตี
เขี่ย รับ–สงสิ่งของ ขวาง และวิ่ง 

 3. ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับ
แรง การใชแรง และความสมดุล 

⬥ การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใชแรง 
และความสมดุล 

 4. แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรม 
ทางกาย และเลนกีฬา 

⬥ ทักษะกลไกที่สงผลตอการปฏิบัติกิจกรรมทาง
กาย และเลนกีฬา 

 5. เลนกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภท
บุคคล และประเภททีมไดอยางละ 1 ชนิด 

⬥ การเลนกีฬาไทย เชน ตะกรอวง วิ่งชักธง และ
กีฬาสากล เชน กรีฑาประเภทลู แบดมินตัน เปตอง 
ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วายน้ำ 

 6. อธิบายหลักการ และเขารวมกิจกรรม 
นันทนาการอยางนอย 1 กิจกรรม 

⬥ หลักการ และกิจกรรมนันทนาการ 

ป.6  1. แสดงทักษะการเคลื่อนไหวรวมกับผูอื่น
ในลักษณะแบบผลัด และแบบผสมผสานได
ตามลำดับ ทั้งแบบอยูกับที่ เคลื่อนที ่และ
ใชอุปกรณประกอบ และการเคลื่อนไหว 
ประกอบเพลง 

⬥ การเคลื่อนไหวรวมกับผูอ่ืนแบบผลัด ในลักษณะ
ผสมผสาน ในการรวมกิจกรรมทางกาย เชน กิจกรรม
แบบผลัด กายบริหารประกอบเพลง ยืดหยุนข้ัน
พ้ืนฐานที่ใชทาตอเนื่อง และการตอตัวทางาย ๆ 

 2. จำแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการ
รับแรง การใชแรง และความสมดุลในการ 
เคลื่อนไหวรางกายในการเลนเกม เลนกีฬา 

⬥ การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใชแรง 
และความสมดุลกับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว 
ในการเลนเกม และกีฬา 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
และนำผลมาปรับปรุง เพ่ิมพูนวิธีปฏิบัติของ 
ตน และผูอ่ืน 

 3. เลนกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล
และประเภททีมไดอยางละ 1 ชนิด 

⬥ การเลนกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคล และ
ประเภททีม เชน กรีฑาประเภทลู และลาน เปตอง 
วายน้ำ เทเบิลเทนนิส วอลเลยบอล ฟุตบอล ตะกรอ
วง 

 4. ใชทักษะกลไก เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมพูน 
ความสามารถของตน และผูอ่ืนในการเลน
กีฬา 

⬥ การใชขอมูลดานทักษะ กลไกเพ่ือปรับปรุง และ
เพ่ิมพูนความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย 
และเลนกีฬา 

 5. รวมกิจกรรมนันทนาการอยางนอย 1 
กิจกรรม แลวนำความรู และหลักการที่ได
ไปใชเปนฐานการศึกษาหาความรูเรื่องอ่ืน ๆ 

⬥ การนำความรูและหลักการของกิจกรรม 
นันทนาการไปใชเปนฐานการศกึษาหาความรู 

 
 สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล  
  มาตรฐาน  พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจำอยาง
สม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิกฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขัน และชื่นชมใน สุนทรียภาพ
ของการกีฬา 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. ออกกำลังกาย และเลนเกมตาม

คำแนะนำ อยางสนุกสนาน 
⬥ การออกกำลังกาย และการเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

 2. ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ขอตกลงใน
การ เลนเกมตามคำแนะนำ 

⬥ กฎ กติกา ขอตกลงในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

ป.2  1. ออกกำลังกาย และเลนเกมไดดวย
ตนเอง อยางสนุกสนาน 

⬥ การออกกำลังกาย และเลนเกมเบ็ดเตล็ด ⬥ 
ประโยชนของการออกกำลังกายและการเลน เกม 

 2. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และขอตกลงใน
การเลนเกมเปนกลุม 

⬥ กฎ กติกา ขอตกลงในการเลนเกมเปนกลุม 

ป.3  1. เลือกออกกำลังกาย การละเลน
พ้ืนเมือง และเลนเกม ที่เหมาะสมกับ
จุดเดน จุดดอย และขอจำกัดของตนเอง 

⬥ แนวทางการเลือกออกกำลังกาย การละเลน 
พ้ืนเมือง และเลนเกมที่เหมาะสมกับจุดเดน จุดดอย 
และขอจำกัดของแตละบุคคล 

 2. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และขอตกลงของ
การออกกำลังกาย การเลนเกม การละเลน 
พ้ืนเมืองไดดวยตนเอง 

⬥ การออกกำลังกาย เกม และการละเลน พื้นเมือง  

⬥ กฎ กติกา และขอตกลงในการออกกำลังกาย 
การเลนเกม และการละเลนพื้นเมือง 

ป.4  1.  ออกกำลังกาย เลนเกม และกีฬาที่
ตนเองชอบ และมีความสามารถในการ

⬥ การออกกำลังกาย เลนเกม ตามความชอบของ
ตนเอง และเลนกีฬาพื้นฐานรวมกับผูอ่ืน  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
วิเคราะหผล พัฒนาการของตนเองตาม
ตัวอยาง และแบบปฏิบัติของผูอื่น  

⬥ การวิเคราะหผลพัฒนาการของตนเองในการ 
ออกกำลังกาย เลนเกม และเลนกีฬาตามตัวอยาง 
และแบบปฏิบัติของผูอ่ืน  

⬥ คุณคาของการออกกำลังกาย เลนเกม และเลน
กีฬา ที่มีตอสุขภาพ 

 2. ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนกีฬา
พ้ืนฐาน ตามชนิดกีฬาที่เลน 

⬥ การปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลนกีฬา พื้นฐาน 
ตามชนิดกีฬาที่เลน 

ป.5  1. ออกกำลังกายอยางมีรูปแบบ เลนเกม
ที่ใชทักษะการคดิ และตัดสินใจ 

⬥ หลักการ และรูปแบบการออกกำลังกาย  

⬥ การออกกำลังกาย และการเลนเกม เชน เกม 
เบ็ดเตล็ด เกมเลียนแบบ เกมนำ และการละเลน
พ้ืนเมือง 

 2. เลนกีฬาที่ตนเองชอบอยางสม่ำเสมอ 
โดย สรางทางเลือกในวิธีปฏิบัติของตนเอง
อยางหลากหลาย และมีน้ำใจนักกีฬา 

⬥ การเลนกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภทบุคคล 
และทีมที่เหมาะสมกับวัยอยางสม่ำเสมอ  

⬥ การสรางทางเลือกในวิธีปฏิบัติในการเลนกีฬา
อยางหลากหลาย และมีน้ำใจนักกีฬา 

 3. ปฏิบัติตามกฎกติกา การเลนเกม กีฬา
ไทย และกีฬาสากล ตามชนิดกีฬาที่เลน 

⬥ กฎ กติกาในการเลนเกม กีฬาไทย และกีฬา
สากลตามชนิดกีฬาที่เลน  

⬥ วิธีการรุก และวิธีปองกันในการเลนกีฬาไทย และ
กีฬาสากลที่เลน 

 4. ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง ไม
ละเมิดสิทธิผูอ่ืน และยอมรับในความ
แตกตางระหวางบุคคลในการเลนเกม และ
กีฬาไทย กีฬาสากล 

⬥ สิทธิของตนเอง และผูอ่ืนในการเลนเกม และ 
กีฬา  

⬥ ความแตกตางระหวางบุคคลในการเลนเกม และ
กีฬา 

ป.6  1. อธิบายประโยชน และหลักการออก
กำลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย 
และการสรางเสริมบุคลิกภาพ 

⬥ ประโยชน และหลักการออกกำลังกายเพ่ือ 
สุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และการสรางเสริม
บุคลิกภาพ 

 2. เลนเกมที่ใชทักษะการวางแผน และ 
สามารถเพ่ิมพูนทักษะการออกกำลังกาย 
และเคลื่อนไหวอยางเปนระบบ 

⬥ การเลนเกมที่ใชทักษะการวางแผน  

⬥ การเพ่ิมพูนทักษะการออกกำลังกาย และการ
เคลื่อนไหวอยางเปนระบบ 

 3. เลนกีฬาที่ตนเองชื่นชอบ และสามารถ
ประเมินทักษะการเลนของตนเปนประจำ 

⬥ การเลนกีฬาประเภทบุคคล และประเภททีม ที่
ชื่นชอบ  

⬥ การประเมินทักษะการเลนกีฬาของตน 
 4. ปฏิบัติตามกฎ กติกา ตามชนิดกีฬาที่

เลน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง 
และผูอ่ืน 

⬥ กฎ กติกาในการเลนกีฬาไทย กีฬาสากลตาม 
ชนิดกีฬาที่เลน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 5.  จำแนกกลวิธีการรุก การปองกัน และ

นำไปใชในการเลนกีฬา 
⬥ กลวิธีการรุก การปองกันในการเลนกีฬา 

 6.  เลนเกม และกีฬาดวยความสามัคค ี
และมีน้ำใจนักกีฬา 

⬥ การสรางความสามัคค ีและความมีน้ำใจนักกีฬา
ในการเลนเกม และกีฬา 
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 สาระที่ 4  การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค  
  มาตรฐาน  พ 4.1  เห็นคณุคา และมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การปองกัน
โรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ 

ตามคำแนะนำ 
⬥ การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ 

 2.  บอกอาการเจ็บปวยที่เกิดข้ึนกับตนเอง  ⬥ ลักษณะอาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับตนเอง  
 -  ปวดศีรษะ  
 -  ตัวรอน  
 -  มีน้ำมูก  
 -  ปวดทอง  
 -  ผื่นคัน (หนังศีรษะ ผิวหนัง)  
 -  ฟกช้ำ ฯลฯ 

 3.  ปฏิบัติตนตามคำแนะนำเมื่อมีอาการ 
เจ็บปวย 

⬥  วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง 

ป.2  1.  บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี  ⬥  ลักษณะของการมีสุขภาพดี  
 -  รางกายแข็งแรง  
 -  จิตใจ ราเริง แจมใส  
 -  มีความสุข  
 -  มีความปลอดภัย 

 2.  เลือกกินอาหารที่มีประโยชน  ⬥  อาหารท่ีมีประโยชน และไมมีประโยชน 
 3. ระบุของใช และของเลนที่มีผลเสียตอ 

สุขภาพ 
⬥  ของใชและของเลนที่มีผลเสียตอสุขภาพ 

 4.  อธิบายอาการ และวิธีปองกันการ
เจ็บปวย การบาดเจ็บที่อาจเกิดข้ึน 

⬥  อาการ และวิธีปองกันการเจ็บปวย  
 -  ตาแดง ทองเสีย ฯลฯ  

⬥  อาการและวิธีปองกันการบาดเจ็บ  
 -  ถูกของมีคม แมลงสัตวกัดตอย หกลม ฯลฯ 

 5.  ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการ
เจ็บปวย และบาดเจ็บ 

⬥  วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวย และบาดเจ็บ 

ป.3  1.  อธิบายการติดตอและวิธีการปองกัน
การแพรกระจายของโรค 

⬥  การติดตอ และวิธีการปองกันการแพรกระจาย
ของโรค 

 2.  จำแนกอาหารหลัก 5 หมู  ⬥  อาหารหลัก 5 หมู 
 3.  เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 

หมู ในสัดสวนที่เหมาะสม 
⬥  การเลือกกินอาหารที่เหมาะสม  
 -  ความหลากหลายของชนิดอาหารในแตละ
หมู  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 -  สัดสวน และปริมาณของอาหาร (ตามธง 
โภชนาการ) 

 4.  แสดงการแปรงฟนใหสะอาดอยางถูก
วิธ ี 

⬥  การแปรงฟนใหสะอาดอยางถูกวิธ ี 
(ครอบคลุมบริเวณขอบเหงือก และคอฟน) 

 5.  สรางเสริมสมรรถภาพทางกายไดตาม
คำแนะนำ 

⬥  การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ  
 -  วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
 -  วิธีการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
โดย การออกกำลังกาย การพักผอน และกิจกรรม 
นันทนาการ 

ป.4  1.  อธิบายความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ 

⬥  ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสุขภาพ  

⬥  การจัดสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอ
สุขภาพ 

 2.  อธิบายสภาวะอารมณความรูสึกที่มีผล
ตอสุขภาพ 

⬥  สภาวะอารมณ และความรูสึก เชน โกรธ 
หงุดหงิด เครียด เกลียด เสียใจ เศราใจ วิตกกังวล 
กลัว กาวราว อิจฉา ริษยา เบื่อหนาย ทอแทดีใจ ชอบ
ใจ รัก ชื่นชม  สนุก สุขสบาย  

⬥  ผลที่มีตอสุขภาพ  
 ทางบวก :  สดชื่น ยิ้มแยม แจมใส ราเริง ฯลฯ  
 ทางลบ :  ปวดศีรษะ ปวดทอง เบื่ออาหาร 
ออนเพลีย ฯลฯ 

 3.  การวิเคราะหขอมูลบนฉลากอาหาร 
และผลิตภัณฑสุขภาพ 

⬥  การวิเคราะหขอมูลบนฉลากอาหาร และ
ผลิตภัณฑสุขภาพ 

 4.  ทดสอบ และปรับปรุงสมรรถภาพทาง
กาย ตามผลการตรวจสอบสมรรถภาพทาง
กาย 

⬥  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

⬥  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ตามผลการ 
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ป.5  1.  แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของ
การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหงชาต ิ

⬥  ความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แหงชาติ 

 2.  คนหาขอมูลขาวสารเพ่ือใชสรางเสริม 
สุขภาพ 

⬥  แหลง และวิธีคนหาขอมูลขาวสารทางสุขภาพ 

⬥  การใชขอมูลขาวสารในการสรางเสริมสุขภาพ 
 3.  วิเคราะหสื่อโฆษณาในการตัดสินใจ

เลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพอยาง
มีเหตุผล 

⬥  การตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ 
สุขภาพ (อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ
ในชองปาก ฯลฯ) 

 4.  ปฏิบัติตนในการปองกันโรคที่พบบอย
ในชีวิตประจำวัน 

⬥  การปฏิบัติตนในการปองกันโรคที่พบบอยใน 
ชีวิตประจำวัน  
 -  ไขหวัด  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 -  ไขเลือดออก  
 -  โรคผิวหนัง  
 -  ฟนผุ และโรคปริทันต ฯลฯ 

 5.  ทดสอบ และปรับปรุงสมรรถภาพทาง
กาย ตามผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 

⬥  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

⬥  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ 
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ป.6  1.  แสดงพฤติกรรมในการปองกัน และ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ 

⬥  ความสำคัญของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ  

⬥  ปญหาของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ  

⬥  การปองกัน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผล
ตอสุขภาพ 

 2.  วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการ
ระบาดของโรค และเสนอแนวทางการ
ปองกันโรคติดตอสำคัญที่พบในประเทศ
ไทย 

⬥  โรคติดตอสำคัญที่ระบาดในปจจุบัน  

⬥  ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค  

⬥  การปองกันการระบาดของโรค 

 3.  แสดงพฤติกรรมที่บงบอกถึงความ 
รับผิดชอบตอสุขภาพของสวนรวม 

⬥  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ 
สุขภาพของสวนรวม 

 4.  สรางเสริม และปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายเพ่ือสุขภาพอยางตอเนื่อง 

⬥ วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

⬥  การสรางเสริม และปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย
ตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 
 สาระที่ 5  ความปลอดภัยในชวีิต  
  มาตรฐาน  พ 5.1  ปองกัน และหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุการใชยา 
สารเสพติด และความรุนแรง 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. ระบุสิ่งท่ีทำใหเกิดอันตรายที่บาน 

โรงเรียน และการปองกัน 
⬥ สิ่งท่ีทำใหเกิดอันตรายภายในบาน และโรงเรียน  

⬥  การปองกันอันตรายภายในบาน และโรงเรียน 
 2.  บอกสาเหต ุและการปองกันอันตรายที่

เกิดจากการเลน 
⬥ อันตรายจากการเลน  
 -  สาเหตุท่ีทำใหเกิดอันตรายจากการเลน  
 -  การปองกันอันตรายจากการเลน 

 3.  แสดงคำพูดหรือทาทางขอความ
ชวยเหลือจากผูอ่ืนเมื่อเกิดเหตุรายที่บาน 
และโรงเรียน 

⬥ การขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุรายที่บาน 
และโรงเรียน  
 - บุคคลที่ควรขอความชวยเหลือ  
 - คำพูดและทาทางการขอความชวยเหลือ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.2  1.  ปฏิบัติตนในการปองกันอุบัติเหตุที่อาจ 

เกิดขึ้นทางน้ำ และทางบก 
⬥ อุบัติเหตุทางน้ำ และทางบก  
 - สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ำและทางบก - 
วิธีการปองกันอุบัติเหตุทางน้ำและทางบก 

 2. บอกชื่อยาสามัญประจำบาน และใชยา
ตาม คำแนะนำ 

⬥ ยาสามัญประจำบาน  
 - ชื่อยาสามัญประจำบาน  
 - การใชยาตามความจำเปนและลักษณะ
อาการ 

 3. ระบุโทษของสารเสพติด สารอันตราย
ใกล ตัวและวิธีการปองกัน 

⬥ สารเสพติดและสารอันตรายใกลตัว  
 - โทษของสารเสพติด และสารอันตรายใกลตัว 
 - วิธีปองกัน 

 4. ปฏิบัติตนตามสัญลักษณและปายเตือน
ของ สิ่งของหรือสถานที่ที่เปนอันตราย 

⬥ สัญลักษณและปายเตือนของสิ่งของหรือ สถานที่
ที่เปนอันตราย  
 - ความหมายของสัญลักษณ และปายเตือน 

 5. อธิบายสาเหตุอันตราย วิธีปองกัน
อัคคีภัย และแสดงการหนีไฟ 

⬥ อัคคีภัย  
 -  สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย  
 -  อันตรายซึ่งไดรับจากการเกิดอัคคีภัย  
 -  การปองกันอัคคภีัย และการหนีไฟ 

ป.3  1. ปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบาน โรงเรียน และการเดินทาง 

⬥ วิธีปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ใน
บาน โรงเรียน และการเดินทาง 

 2. แสดงวิธีขอความชวยเหลือจากบุคคล 
และแหลงตาง ๆ เมื่อเกิดเหตุราย หรือ
อุบัติเหตุ 

⬥ การขอความชวยเหลือจากบุคคลและแหลง ตาง ๆ 
เมื่อเกิดเหตุรายหรืออุบัติเหตุ 

 3. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเม่ือบาดเจ็บจาก
การเลน 

⬥ การบาดเจ็บจากการเลน  
 - ลักษณะของการบาดเจ็บ  
 - วิธีปฐมพยาบาล (บาดเจ็บ หามเลือด ฯลฯ) 

ป.4  1. อธิบายความสำคัญของการใชยา และ
ใชยาอยางถูกวิธ ี

⬥ ความสำคัญของการใชยา  

⬥ หลักการใชยา 
 2. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเม่ือไดรับ

อันตราย จากการใชยาผิด สารเคมี แมลง
สัตว กัดตอย และการบาดเจ็บจากการเลน
กีฬา 

⬥ วิธีปฐมพยาบาล  
 - การใชยาผิด  
 - สารเคมี  
 - แมลงสัตวกัดตอย  
 - การบาดเจ็บจากการเลนกีฬา 

 3. วิเคราะหผลเสียของการสูบบุหรี ่และ
การดื่มสุราที่มีตอสุขภาพ และการปองกัน 

⬥ ผลเสียของการสูบบุหรี่การดื่มสุรา และการ 
ปองกัน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.5  1. วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใช

สารเสพติด 
⬥ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชสารเสพติด (สุรา บุหรี่
ยาบา สารระเหย ฯลฯ)  
 - ครอบครัว สังคม เพ่ือน  
 - คานิยม ความเชื่อ  
 - ปญหาสุขภาพ  
 - สื่อ ฯลฯ 

 2. วิเคราะหผลกระทบของการใชยา และ
สารเสพติด ที่มีผลตอรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม และสติปญญา 

⬥ ผลกระทบของการใชยา และสารเสพติดที่มีตอ
รางกาย จิตใจ อารมณสังคม และสติปญญา 

 3. ปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากการ
ใชยา และหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

⬥ การปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากการใชยา  

⬥ การหลีกเลี่ยงสารเสพติด 
 4. วิเคราะหอิทธิพลของสื่อที่มีตอ

พฤติกรรมสุขภาพ 
⬥ อิทธิพลของสื่อที่มีตอพฤติกรรม สุขภาพ 
(อินเทอรเน็ต เกม ฯลฯ) 

 5. ปฏิบัติตนเพ่ือปองกันอันตรายจากการ
เลน กีฬา 

⬥ การปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายจากการเลน กีฬา 

ป.6  1. วิเคราะหผลกระทบจากความรุนแรง
ของภัยธรรมชาติที่มีตอรางกาย จิตใจ และ
สังคม 

⬥ ภัยธรรมชาติ  
 - ลักษณะของภัยธรรมชาติ  
 - ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติ
ที่มีตอรางกาย จิตใจ และสังคม 

 2. ระบุวิธีปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัย
จากธรรมชาต ิ

⬥ การปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ 

 3. วิเคราะหสาเหตุของการติดสารเสพติด 
และชักชวนใหผูอื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

⬥ สาเหตุของการติดสารเสพติด  

⬥ ทักษะการสื่อสารใหผูอ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด 
 

รายวิชาที่เปดสอน 
 รายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา 
 รายวิชาพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  พ11101 สุขศึกษา และพลศึกษา1   จำนวน  40  ชั่วโมง 
  พ12101 สุขศึกษา และพลศึกษา2   จำนวน  40  ชั่วโมง 
  พ13101 สุขศึกษา และพลศึกษา3   จำนวน  40  ชั่วโมง 
  พ14101 สุขศึกษา และพลศึกษา4   จำนวน  80  ชั่วโมง 
  พ15101 สุขศึกษา และพลศึกษา5   จำนวน  80  ชั่วโมง 
  พ16101 สุขศึกษา และพลศึกษา6   จำนวน  80  ชั่วโมง 
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คำอธิบายรายวิชาและโครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ11101  สุขศึกษา และพลศึกษา1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาธรรมชาติ และการเจริญเติบโต การพัฒนาการทางรางกาย จิตใจ อิทธิพลครอบครัว และสิ่งแวดลอม
ที่มีผลตอสุขภาพชีวิต จุดดี จุดดอย ความสนใจ ความสามารถของตนเอง ความแตกตาง การปฏิบัติตนใหเหมาะ
กับเพศวัยของตนเอง การเลือกรับประทานอาหาร ผลิตภัณฑ สุขภาพ การดูแล การปองกันรักษาความสะอาด
ของรางกาย และอวัยวะภายนอก ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหงชาติ พฤติกรรมสุขภาพความเปนอยู หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมนำไปสูความเสี่ยง ดูแลปองกัน รักษาการบาดเจ็บ การเจ็บปวยทางรางกาย จิตใจ ปญหาทางอารมณ 
การผอนคลายความเครียด การพักผอน นันทนาการ การพัฒนาสมรรถภาพ การมีบุคลิกที่ด ี
  เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี การเคลื่อนไหวทาพ้ืนฐานที่ถูกตอง เปนธรรมชาติ 
การเลนเกม การเลนพื้นเมือง กีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล และประเภททีมอยางสนุกสนาน ปลอดภัย 
เคารพกฎ กติกา ระเบียบวินัย การเคารพสิทธิในการเลน ใหความรวมมือปฏิบัติกิจกรรมจนสำเร็จตามที่ไดรับ
มอบหมาย มีคณุธรรม จริยธรรม มีน้ำใจเปนนักกีฬา ยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  มีทักษะการสรางสุขนิสัยที่ดีในการดำรงชีวิต มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพจิตดี 
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมในชุมชน และครอบครัว เพื่อสงเสริม สรางสัมพันธภาพที่ดีตอสุขภาพ การเคลื่อนไหว
รางกายในลักษณะตาง ๆ กิจกรรมทางกาย การเลนเกม กีฬาไทยพ้ืนบาน กีฬาสากล การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
การพักผอน นันทนาการ การผอนคลายความเครียด หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด 
มลพิษ และการละเมิดทางเพศ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 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 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
พ11101  สุขศึกษา และพลศึกษา1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1  รางกาย
ของเรา 

พ 1.1 ป.1/1-2  อวัยวะภายนอกตางมีความสำคัญตอ
รางกายของคนเรา ดังนั้นเราควรดูแลรักษา
อวัยวะภายนอกใหทำงานไดตามปกต ิและ
อยูในสภาพที่ด ี 

6  10 

2  ครอบครัวดี 
ชีวีมีสุข 

พ 2.1 ป.1/1-3  ครอบครัวเปนสถาบันหลักในการ สราง
ความรัก ความอบอุน ผูกพันกัน ดังนั้น ควร
สรางครอบครัวใหมีความสุข รักใครกัน ถา
มีปญหาอะไรก็ควรรีบหาทางแกไข เพ่ือให
สมาชิกในบานมีความสุข และสมาชิกควรมี
ความเขาใจถึงสถานะความแตกตางของ
เพศชาย และเพศหญิง 

6  10 

3  สนุกกับ
การ 

เคลื่อนไหว
กิจกรรม

เกมหรรษา 

พ 3.1 ป.1/1-2  
พ 3.2 ป.1/1-2 

 มนุษยเรามีการเคลื่อนไหวอยู 
ตลอดเวลา การเคลื่อนไหวจึงมีความจำเปน 
สำหรับชีวิตมนุษยในการปฏิบัติกิจกรรม 
ตาง ๆ เปนทักษะที่ตองมีการพัฒนาในชวง 
วัยเด็ก และจะเปนพ้ืนฐานสำหรับประกอบ 
กิจกรรมตาง ๆ การเลนเกมเบ็ดเตล็ด และ 
การเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกายตาม
ธรรมชาติ 

8  10 

   สอบกลางป -  10 
4  การเลน

เกม 
พ 3.1 ป.1/1-2  
พ 3.2 ป.1/1-2 

 มนุษยเรามีการเคลื่อนไหวอยู 
ตลอดเวลา การเคลื่อนไหวจึงมีความจำเปน
สำหรับชีวิตมนุษยในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ เปนทักษะที่ตองมีการพัฒนาในชวง
วัยเด็ก และจะเปนพ้ืนฐานสำหรับประกอบ
กิจกรรมตาง ๆ การเลนเกมเบ็ดเตล็ด และ
การเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกายตาม
ธรรมชาติ 

8  10 

5  การสราง
เสริม 

สุขภาพ 

พ 4.1 ป.1/1-3  รางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณยอมสามารถ
ปองกันโรคได ดังนั้นเราตองการออกกำลัง
กายเปนประจำ มีการสรางเสริมสุขภาพ 

7  15 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

เพ่ือจะดำรงตนอยูในสังคมได รูวิธีปองกัน
โรคตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งจำเปนในการดำรงชีวิต 

6  ความ
ปลอดภัย 
ในชีวิต 

พ 5.1 ป.1/1-3  การท่ีคนเรารูจักวิธีการปองกัน และ
หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพตนเอง ถือ
เปนเรื่องสำคัญมาก ควรศึกษาใหละเอียด
รวมทั้งสถานท่ีที่คุนเคยมากใน
ชีวิตประจำวัน คือที่บาน และโรงเรียนควร
ใหความระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุท่ีเปน 
อันตรายสูงมาก 

5  15 

   สอบปลายป -  20 
   รวมตลอดปการศึกษา 40  100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ12101  สุขศึกษา และพลศึกษา2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาลักษณะ และหนาที่ของอวัยวะภายใน ที่มีการเจริญเติบโต และพัฒนาการไปตามวัย การดูแล
รักษาอวัยวะภายใน ธรรมชาติของชีวิตมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย บทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว ความสำคัญ
ของเพื่อน พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเอง และความภาคภูมิใจในความเปนเพศหญิง และเพศชาย 
ลักษณะของการมีสุขภาพดี อาหารที่มีประโยชน และไมมีประโยชน ระบุของใช และของเลนที่มีผลเสียตอสุขภาพ 
ลักษณะอาการ และวิธีปองกันการเจ็บปวยที่เกิดจากโรคตาง ๆ การบาดเจ็บจากการถูกของมีคม แมลงสัตวกัดตอย 
หกลม วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวย และบาดเจ็บ สาเหตุ และวิธีปองกันอุบัติเหตุทางน้ำ และทางบก ยาสามัญ
ประจำบานและการใชยาที่เหมาะสม โทษของสารเสพติด สารอันตรายใกลตัว และวิธีปองกัน วิธีปฏิบัติตนตาม
สัญลักษณ และปายเตือนของสิ่งของ หรือสถานที่ที ่เปนอันตราย สาเหตุ และอันตรายที่จะไดรับจากการเกิด
อัคคีภัย การปองกันอัคคภีัย และการหนีไฟ 
  ศกึษาลักษณะ และวิธีของการเคลื่อนไหวรางกายแบบอยูกับที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบใชอุปกรณประกอบ 
การเลนเกมเบ็ดเตล็ด และการเขารวมกิจกรรมทางกายที่ตองอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องตน ทั้งแบบอยูกับที่ 
แบบเคลื่อนที่ และแบบใชอุปกรณ ประโยชนของการออกกำลังกาย และการเลนเกม การปฏิบัติตนตามกฎ กติกา 
ขอตกลงในการเลนเกมเปนกลุม 
  โดยใชการศึกษาคนควาขอมูล การคิดวิเคราะห การเปรียบเทียบ การฝกและการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความรู 
ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ อธิบาย และนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีน้ำใจนักกีฬา คานิยมที่เหมาะสม และเจตคติที่ดีตอการรักษาสุขภาพอนามัย การออกกำลังกาย 
การเลนเกม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 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 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
พ12101  สุขศึกษา และพลศึกษา2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1  ชีวิต
ปลอดภัย 

พ 1.1 ป.2/1-3 
 

 อวัยวะภายใน เชน สมอง หัวใจ ตับ ไต 
ลำไส มีลักษณะ และหนาที่แตกตางกัน มี
การเจริญเติบโต และพัฒนาการตามวัย
จะตองศึกษาเรียนรูใหเขาใจเกี่ยวกับหนาที่
ของอวัยวะแตละอยาง รวมไปถึงการเกิด 
แก เจ็บ ตาย เปนธรรมชาติของชีวิตมนุษย
ทุกคนไมอาจหลีกเลี่ยงได เราจึงควรเรียนรู 
และปฏิบัติตนดวยความไมประมาท และ
เขาใจสิ่งท่ีเปนจริงในธรรมชาติของชีวิต 

5  10 

2  รูจักหนาที่ พ 2.1 ป.2/1-4  การรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัว สามารถบอกความ 
สำคัญของเพ่ือน และระบุพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับเพศ ความภาคภูมิใจความเปน
เพศหญิงหรือเพศชายจะทำใหชีวิตใน 
ครอบครัวอยูอยางเปนสุข 

5  10 

3  ทาทาง 
การ

เคลื่อนไหว 

พ 3.1 ป.2/1-2  การควบคุมการเคลื่อนไหวรางกายโดย
อาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องตนที่ถูกวิธ ีจะ
ชวยใหเราสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางกาย 
และเลนเกมตาง ๆ ไดตามตองการ และ
ปลอดภัย 

10  10 

   สอบกลางป  -  10 
4  เกมหรรษา พ 3.2 ป.2/1-2  การเลนเกมเปนการเลนที่อาศัยทักษะ

การออกกำลังกาย สงเสริมใหผูเรียนมีวินัย 
เคารพในกฎกติกาการเลน และเกิดความ
สนุกสนาน 

10  20 

5  ใสใจ
สุขภาพ 

พ 4.1 ป.2/1-5  การมีสุขภาพที่ดีรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน เลือกของใชของเลนที่มีผลดีตอ
สุขภาพ จะทำใหเรามีสุขภาพแข็งแรง รวม
ไปถึงการเรียนรู และเขาใจในสาเหตุของ
การเจ็บปวย การบาดเจ็บ การบอกอาการ
ใหผูอื่นรับรูได ปฏิบัติตนตามคำแนะนำจะ

5  10 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ชวยใหอาการเจ็บปวย และอาการบาดเจ็บ 
หายเปนปกติอยางรวดเร็ว 

6  ปลอดภัยไว 
กอน 

พ 5.1 ป.2/1-5  ความไมประมาท การรูจักระมัดระวัง 
การใชยาที่ถูกวิธีตามคำแนะนำ การรูจัก
โทษของสารเสพติด การปฏิบัติตนตาม
สัญลักษณปายเตือน และรูสาเหตุวิธีการ
ปองกันอัคคีภัย จะชวยใหไมเกิดอุบัติเหตุ
กับตนเอง และผูอ่ืน มีชีวิตที่ปลอดภัย 

5  10 

   สอบปลายป  -  20 
   รวมตลอดปการศึกษา  40  100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ13101  สุขศึกษา และพลศึกษา3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษา วิเคราะหลักษณะการเจริญเติบโตของรางกายที่มีความแตกตางกันในแตละบุคคล เปรียบเทียบ
การเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑมาตรฐานเด็กไทย ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต ความสำคัญของครอบครัว 
ความแตกตางของแตละครอบครัว วิธีสรางสัมพันธภาพในครอบครัว และกลุมเพื่อน พฤติกรรม และวิธีหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมท่ีนำไปสูการถูกลวงละเมิดทางเพศ การติดตอ และวิธีปองกันการแพรกระจายของโรค เลือกกินอาหารที่
หลากหลายตามอาหารหลัก 5 หมู ในสัดสวนที่เหมาะสม การแปรงฟนใหสะอาดอยางถูกวิธี การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ วิธีปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบาน โรงเรียน และการเดินทาง 
วิธีการขอความชวยเหลือ จากบุคคล และแหลงตาง ๆ เมื่อเกิดเหตุราย หรืออุบัติเหตุ วิธีปฐมพยาบาล เมื่อ
บาดเจ็บจากการเลน 
  ศึกษาวิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวรางกายขณะอยูกับที่ เคลื่อนที่ และใชอุปกรณประกอบโดยมีการ
บังคับทิศทางการเคลื่อนไหวรางกาย ที่ใชทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด เลือก
การออกกำลังกาย การละเลนพื้นเมือง และการเลนเกมที่เหมาะกับจุดเดน จุดดอย และขอจำกัดของตนเอง 
ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา และขอตกลงของรายการออกกำลังกาย การเลนเกม การละเลนพื้นเมือง 
  โดยใชการศึกษาคนควาขอมูล การคิดวิเคราะห การเปรียบเทียบ การฝกฝน และการปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ อธิบาย และนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มี
คุณธรรม จริยธรรม ความมีน้ำใจนักกีฬา คานิยมที่เหมาะสม และเจตคติที่ดีตอการรักษาสุขภาพอนามัย การ
ออกกำลังกาย การเลนเกม การละเลนพื้นเมือง 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 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 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
พ13101  สุขศึกษา และพลศึกษา3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1  เราจะโต พ 1.1 ป.3/1-3  เม่ืออายุมากขึ้นรางกายจะมีการ
เจริญเติบโต และเปลี่ยนแปลงไปตามเพศ 
ทั้งดานรางกาย จิตใจ สามารถเปรียบเทียบ 
กับเกณฑมาตรฐาน การเจริญเติบโตขึ้นอยู
กับการไดรับปจจัยที่มีผลตอการ
เจริญเติบโตอยางเหมาะสม 

3  5 

2  คุณคาของ
ครอบครัว 
และเพ่ือน 

พ 2.1 ป.3/1-2  ครอบครัวมีความสำคัญ และความ
แตกตางกัน การสรางสัมพันธภาพตอ 
ครอบครัว และเพ่ือนอยางเหมาะสมเปนสิ่ง
สำคัญที่ทำใหทุกคนสามารถใชชีวิตรวมกับ
ผูอื่นในสังคมอยางมีความสุข 

2  5 

3  พฤติกรรม
เสี่ยงกับ
เพศตรง

ขาม 

พ 2.1 ป.3/3  การปฏิบัติตนที่ถูกตองเหมาะสมกับ
เพศ และวัย จะทำใหปลอดภัยจากการถูก
ลวงละเมิดทางเพศ 

3  5 

4  ทาทางของ
ฉัน 

พ 2.1 ป.3/1  การควบคุมรางกายขณะเคลื่อนไหว
อยางถูกตองในทุกทาทาง จะทำใหปฏิบัติ
กิจกรรมไดด ีและมีความปลอดภัย 

3  5 

5  เลนเกม 
พาเพลิน 

พ 3.1 ป.3/1-2  การเลนเกม และการละเลนพื้นเมือง 
เปนกิจกรรมที่สรางความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เสริมสรางรางกาย ใหสมบูรณ
แข็งแรง มีสุขภาพจิตใจที่ราเริงแจมใส ผู
เลนควรปฏิบัติตามกฎ กติกา อยาง
เครงครัด รูแพรูชนะ รูอภัย 

4  10 

6  การออก
กำลังกาย 

พ 3.2 ป.3/1-2  การออกกำลังกายสามารถปฏิบัติได
หลายรูปแบบ เชน กิจกรรมเขาจังหวะ การ
บริหารรางกาย การออกกำลังกายที่
เหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติตามกฎ 
กติกาอยางเครงครัด จะทำใหเกิดความ 
สนุกสนาน 

4  10 

   สอบกลางป -  10 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

7  สมรรถภาพ
ทางกาย 

พ 4.1 ป.3/5  การสรางเสริม และทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายมีหลายวิธ ีเพ่ือสุขภาพรางกาย
แข็งแรง ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม 

7  5 

8  รูทันโรค พ 4.1 ป.3/1  การปองกันการติดตอ และ
แพรกระจายของโรค และทำใหเชื้อโรคไม
ระบาดไปสูผูอื่น และมีสุขภาพดี 

3  5 

9  อาหารดีมี
ประโยชน 

พ 4.1 ป.3/2-3  อาหารเปนสิ่งจำเปนตอการดำรงชีวิต
ของมนุษย การรับประทานอาหาร ควรให
ครบทั้ง 5 หมู และสัดสวนของอาหารควร
เปนไปตามหลักของโภชนาการ เพ่ือ
เสริมสรางการเจริญเติบโตของรางกาย ให
สมบูรณแข็งแรงตามวัย 

3  5 

10  ฟนสวย พ 4.1 ป.3/4  ฟนเปนอวัยวะที่สำคัญของรางกาย 
การดูแลรักษาฟนอยางถูกวิธีเปนสิ่งจำเปน 
ที่จะทำใหฟนมีสุขภาพด ีและมีอายุการใช 
งานไดนาน 

2  5 

11  ความ
ปลอดภัย 
ในชีวิต 

พ.5.1 ป.3/1-2  อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา
ในทุกสถานที่ทั้งที่บาน โรงเรียน และการ
เดินทาง ซึ่งเมื่อเกิดแลว ควรรีบขอความ
ชวยเหลืออยางรวดเร็วเพ่ือความปลอดภัย 

3  5 

12  ปฐม
พยาบาล
ทันใจ 

พ.5/1 ป.3/3  เมื่อไดรับบาดเจ็บจากการเลน ควรรีบ
ทำการปฐมพยาบาลเพื่อบรรเทาความ
เจ็บปวด และลดความรุนแรงของอาการ 
บาดเจ็บ 

3  5 

   สอบปลายป  -  20 
   รวมตลอดปการศึกษา  40  100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ14101  สุขศึกษา และพลศึกษา4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษา วิเคราะห การเจริญเติบโต และพัฒนาการของรางกาย และจิตใจตามวัย (ในชวงอายุ 9-12 ป) 
ความสำคัญของกลามเนื้อ กระดูก และขอที่มีผลตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการ การดูแลรักษากลามเนื้อ 
กระดูก และขอใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของความเปนเพื่อน และสมาชิกที่ดีของครอบครัว
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เปนอันตราย และไมเหมาะสม
ในเรื่องเพศ ผลพัฒนาการของตนเองในการออกกำลังกาย เลนเกม และเลนกีฬา ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม
กับสุขภาพ การจัดสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ และเอื้อตอสุขภาพ สภาวะอารมณ และความรูสึก ผลที่มีตอ
สุขภาพ ขอมูลบนฉลากอาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ความสำคัญของการใชยา และหลักการใชยาอยางถูกวิธี 
วิธีปฐมพยาบาล ผลเสียของการสูบบุหรี่และดื่มสุรา 
  ปฏิบัติ แสดงคำพูด หรือทาทาง พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฐม
พยาบาล เมื่อไดรับอันตรายจากการใชยาผิด สารเคมี แมลงสัตวกัดตอย และการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา 
ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบ ควบคุมการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานไดทั้งแบบอยูกับท่ี แบบเคลื่อนที่ และแบบ
ใชอุปกรณประกอบ กายบริหารมือเปลาประกอบจังหวะ เลนเกมเลียนแบบ และกิจกรรมแบบผลัด การเลนกีฬา
พ้ืนฐาน ตามกฎ กติกาการเลน สมรรถภาพทางกาย 
  โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวรางกาย กระบวนการคิด การสืบคนขอมูล การ
แกปญหา และการอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถ
ตัดสินใจ และนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยม ที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 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 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
พ14101  สุขศึกษา และพลศึกษา4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา 
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1  พัฒนาการ 
ตามวัย 

พ 1.1 ป.4/1-3  การศกึษาเรียนรูเก่ียวกับภาวะการ
เจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย 
รวมทั้งความสำคัญ และวิธีดูแลกลามเนื้อ 
กระดูก และขอ ที่มีผลตอสุขภาพเปนสิ่ง 
จำเปน หากศึกษาเรียนรูใหเขาใจอยางถอง
แทจะทำใหระบบตาง ๆ สามารถทำงาน ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

10  5 

2  คุณคาของ
ครอบครัว 
และตัวเอง 

พ 2.1 ป.4/1-3  การศกึษาเรียนรูเก่ียวกับคุณลักษณะ
ของความเปนเพ่ือน และสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว รวมทั้งพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ
เพศของตนตามวัฒนธรรมไทย และวิธีการ
ปฏิเสธการกระทำท่ีเปนอันตราย และไม
เหมาะสมในเรื่องเพศ หากรูจักเรียนรูให
เขาใจอยางถองแท และปฏิบัติดวยทักษะที่
ถูกตองจะทำใหความปลอดภัยตอชีวิต และ
ทรัพยสิน 

10  5 

3  สมรรถภาพ 
ทางกาย 

พ 4.1 ป.4/4  การทดสอบ และปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ จะทำให
สุขภาพแข็งแรง 

6  5 

4  เคลื่อนไหว
ใหสัมพันธ 

พ 3.1 ป.4/1-2  การปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวรางกาย
ในลักษณะผสมผสาน ทั้งแบบอยูกับที ่
เคลื่อนที่ ใชอุปกรณประกอบ และประกอบ
จังหวะเพลง เปนทักษะพ้ืนฐานสำคัญที่ทำ
ใหรางกายแข็งแรง สงผลใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทำงาน 

14  15 

   สอบกลางป -  10 
5  สิ่งรอบตัว

สงผลตอ
สุขภาพ 

พ 4.1 ป.4/1-2  สิ่งแวดลอม และสภาวะทางอารมณ มี
ความสัมพันธกับสุขภาพ จึงควรสงเสริมการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ และ
การจัดการสภาวะทางอารมณดานบวก 
เพ่ือใหมีสุขภาพรางกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

5  5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

6  ผลิตภัณฑ
สุขภาพ 

และการใช
ยา 

พ 4.1 ป.4/3  
พ 5.1 ป.4/1 

 ขอมูลบนฉลากอาหาร และผลิตภัณฑ
สุขภาพ สามารถนำมาวิเคราะหขอมูลเพื่อ
ตัดสินใจเลือกบริโภค และการใชยาอยาง
ถูกวิธ ีจะทำใหสามารถปองกันโรค บรรเทา
อาการเจ็บปวย และรักษาโรคได เพ่ือใหมี
สุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง 

5  5 

7  โทษของ
บุหรี ่และ

สุรา 

พ 5.1 ป.4/3  การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรามีผลเสีย 
ตอสุขภาพ เราจึงควรรูจักวิธีการปองกันที่
ถูกตอง 

5  5 

8  การปฐม
พยาบาล 

พ 5.1 ป.4/2  การปฐมพยาบาลผูเจ็บปวยหรือ 
ผูบาดเจ็บ เมื่อไดรับอันตรายจากการใชยา
ผิด สารเคมี แมลงสัตวกัดตอย และการ 
บาดเจ็บจากการเลนกีฬาอยางถูกวิธ ีเปน
การดูแลรักษาผูเจ็บปวยเบื้องตน เพ่ือลด
อันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับผูเจ็บปวย กอน
นำสงสถานพยาบาล 

5  5 

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

 การเลนเกมเลียนแบบ และกิจกรรม
แบบผลัด จะตองปฏิบัติอยางถูกวิธ ีและ 
สามารถวิเคราะหผลพัฒนาการของตนเอง 
ในการออกกำลังกาย และเลนเกมตาม
ตัวอยาง และแบบปฏิบัติของผูอื่นไดอยาง 
เหมาะสม 

10  10 

10  แชรบอล พ 3.1 ป.4/4  
พ 3.2 ป.4/1-2 

 การเลนแชรบอล ผูเลนตองฝกฝน และ
มีทักษะในการเลน เขาใจ และปฏิบัติตาม
กฎ กติกาการเลน และรูจักวิเคราะหผล
พัฒนาการของตนเองในการออกกำลังกาย 
และเลนกีฬาแชรบอล ตามตัวอยาง และ
แบบปฏิบัติของผูอื่นไดอยางเหมาะสม 

10  10 

   สอบปลายป -  20 
   รวมตลอดปการศึกษา 80  100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ15101  สุขศึกษา และพลศึกษา5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษา วิเคราะห อธิบายความสำคัญ และการดูแลระบบยอยอาหาร และระบบขับถายที่มีผลตอสุขภาพ 
การเจริญเติบโต และพัฒนาการ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ การดูแลตนเอง และการวางตัวที่เหมาะสมกับ
เพศ ตามวัฒนธรรมไทย อธิบายความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุนตามวัฒนธรรมไทย และระบุพฤติกรรม
ที่พึงประสงค และไมพึงประสงคในการแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัว และกลุมเพื่อน วิเคราะหปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการใชสารเสพติด และผลกระทบของการใชยา และสารเสพติดที่มีตอรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
และสติปญญา ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใชยา และหลีกเลี่ยงสารเสพติด และวิเคราะหอิทธิพลของ
สื่อที่มีตอพฤติกรรมสุขภาพ 
  ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ และคนหาขอมูลขาวสารเพื่อใชสรางเสริมสุขภาพ วิเคราะหสื่อ
โฆษณา ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพอยางมีเหตุผล วิธีปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคที่พบ
บอยในชีวิตประจำวัน 
  ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบ ควบคุมการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใชทักษะการ
เคลื่อนไหวตามแบบที่กำหนด การรับแรง การใชแรง และความสมดุล ออกกำลังกายอยางมีรูปแบบ และปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง และไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 
ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในการเลนเกมกีฬา และมีน้ำใจนักกีฬา 
  โดยใชทักษะ กระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวรางกาย กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการ
กลุม การสืบคนขอมูล การแกปญหา และการอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีทักษะสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู สามารถตัดสินใจและนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม และมีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 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 
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โครงสรางรายวิชา 
พ15101  สุขศึกษา และพลศึกษา5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา 
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 ระบบใน
รางกาย 

พ 1.1 ป.5/1-2  ระบบยอยอาหาร และระบบขับถาย มี
ความสำคัญตอการดำรงชีวิต การ
เจริญเติบโต และพัฒนาการของรางกาย จึง
ควรดูแลอยางถูกตอง เพ่ือใหการ
เจริญเติบโต และพัฒนาการเปนไปตามวัย 

4  4 

2 เพศศึกษา พ 2.1 ป.5/1   การเจริญเติบโตทางรางกายทำใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางเพศ จึงตองดูแล
ตนเอง และวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตาม
วัฒนธรรมไทย 

4  4 

3 ครอบครัว 
และเพ่ือน 

พ 2.1 ป.5/2-3  ครอบครัวตามวัฒนธรรมไทยเปน
ครอบครัวที่อบอุน การมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงคจะชวยแกปญหาความขัดแยงใน
ครอบครัว และกลุมเพ่ือน 

4  4 

4 สุขบัญญัติ
แหงชาติ 

พ 4.1 ป.5/1  การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 
แหงชาติจะสงผลใหผูปฏิบัติมีสุขภาพ 
รางกายที่แข็งแรง สมบูรณ 

4  4 

5 ขาวสาร
สุขภาพ 

พ 4.1 ป.5/2  ขอมูลสุขภาพมีประโยชนตอการดูแล 
และสรางเสริมสุขภาพ จึงตองสืบคนจาก
แหลงขอมูลที่เชื่อถือได 

4  4 

6 อาหาร 
และ

ผลิตภัณฑ
สุขภาพ 

พ 4.1 ป.5/3  การตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และ
ผลิตภัณฑสุขภาพ ควรมีหลักในการ 
พิจารณาเลือกซื้อที่ถูกตอง และมีเหตุผลใน 
การตัดสินใจจึงจะสงผลดีตอรางกาย 

4  4 

7 โรคควรรู พ 4.1 ป.5/4-5  อาการเจ็บปวยที่เกิดจากโรค สงผลตอ
ชีวิตประจำวัน ดังนั้นเราจึงควรรูวิธีปองกัน
ตนเองจากโรคที่พบบอยในชีวิตประจำวัน 
จะชวยลดความรุนแรงของโรค และการ
แพรระบาดของโรคได 

4  5 

8 สารเสพติด พ 5.1 ป.5/1-3   สารเสพติดเปนสารอันตรายที่มีหลาย
ประเภท และสงผลกระทบตอผูเสพ ทั้ง

4  5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา ดังนั้นจึงตองรูวิธีการปฏิบัติตน
เพ่ือปองกันตนเอง และหลีกเลี่ยงการใชสาร
เสพติด 

9 ขอควรรู 
เก่ียวกับยา 

พ 5.1 ป.5/2-3  การใชยารักษาโรคอาจทำใหเกิด 
อันตรายตอผูใชได ดังนั้นจึงตองใชยาอยาง
ถูกวิธีเพ่ือความปลอดภัย 

4  4 

10 สื่อกับตัว
เรา 

พ 5.1 ป.5/4-5  สื่อตาง ๆ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของเรา ดังนั้นเราจึงควร 
เลือกใชสื่ออยางเหมาะสม 

4  4 

   สอบกลางป -  10 
11 เคลื่อนไหว

รางกาย 
และ

ยืดหยุนขั้น
พ้ืนฐาน 

พ 3.1  ป.5/1, 
ป.5/3 

 การเคลื่อนไหวรางกาย และยืดหยุน 
ขั้นพ้ืนฐาน เปนการฝกทักษะ และควบคุม 
การเคลื่อนไหวในการรับแรง การใชแรง 
และความสมดุล 

6  4 

12 กายบริหาร พ 3.1  ป.5/1, 
ป.5/4 

 การเคลื่อนไหวรางกายใหเขากับ 
จังหวะ จะทำใหผูฝกเกิดความแข็งแรง และ
เกิดความเพลิดเพลิน 

4  4 

13 เกม และ
กิจกรรม
ทางกาย 

พ 3.1  ป.5/2, 
ป.5/4  

พ 3.2  ป.5/1, 
ป.5/3-4 

 การเลนเกม และกิจกรรมทางกายชวย
สงเสริมทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการคิด 
และยังทำใหเกิดความสนุกสนาน ดังนั้นการ
ปฏิบัติกิจกรรมดังกลาว จะตองปฏิบัติตาม
กฎ กติกาของการเลน เพ่ือความปลอดภัย 

8  4 

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

 กีฬา เปนกิจกรรมที่ตองใชทักษะ การ
เคลื่อนไหวรางกาย และมีกฎ กติกาในการ
เลน ผูเลนจึงตองฝกใหเกิดทักษะ และ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลน ตามชนิดกีฬา 
ใหถูกตอง และมีน้ำใจนักกีฬา 

8  6 

15 กิจกรรม 
นันทนาการ 

พ 3.1 ป.5/6  กิจกรรมนันทนาการเปนกิจกรรมที่ทำ
ในเวลาวาง และทำใหเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เปนการใชเวลาวาง ใหเปน
ประโยชน 

8  5 

16 สมรรถภาพ 
ทางกาย 

พ 4.1 ป.5/5  สมรรถภาพทางกายท่ีดี ยอมมีผลตอ
การทำงานที่ด ีการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย จะทำใหเราสามารถปรับปรุง

6  5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

สมรรถภาพทางกาย เพื่อประสิทธิภาพใน 
การทำงานที่ดีข้ึนดวย 

   สอบปลายป -  20 
   รวมตลอดปการศึกษา 80  100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ16101  สุขศึกษา และพลศึกษา6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญ ของระบบภายในรางกาย การสราง และรักษาสัมพันธภาพกับผูอื่น เพศศึกษา 
หลักการเคลื่อนไหวรางกาย กิจกรรมทางกาย และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง กิจกรรมนันทนาการ การออก
กำลังกายโดยการเลนกีฬา การสรางเสริม และทดสอบสมรรถภาพทางกาย สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ โรคติดตอที่
สำคัญในประเทศไทย ภัยธรรมชาติ และสารเสพติดใหโทษ 
  โดยการจัดกิจกรรมกลุม เพื่อเนนใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น สนทนา แลกเปลี่ยนความคิด สังเกต
ภาพตามหัวขอเรื่องที่กำหนด เพื่อวิเคราะหผลดี ผลเสียที่เกิดขึ้นตอตนเอง และผูอื ่น วิเคราะหสถานการณเพ่ือ
อธิบาย สาเหตุของปญหา ผลที่เกิดขึ้น และแนวทางการแกไขปญหาตามสถานการณ จากนั้นจึงเขียนสรุปความรู
เปนแผนภาพรูปแบบตาง ๆ การฝกปฏิบัติ กิจกรรมทางกาย การเลนเกมและกีฬา เพ่ือใหผูเรียนสามารถอธิบาย
ความรูจากประสบการณเดิม สามารถวิเคราะหผลดี ผลเสียที่เกิดขึ้นจากปญหาตาง ๆ นำแนวทางแกไขปญหา
ไปใช หรือนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได ผูเรียนเกิดจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และ
ครอบครัว ดวยการออกกำลังกายเปนประจำ รับประทานอาหารที่มีประโยชน และสามารถนำขอมูลความรูไป
เผยแพรใหบุคคลในครอบครัว และในชุมชนของตนเองไดถูกตองเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 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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โครงสรางรายวิชา 
พ16101  สุขศึกษา และพลศึกษา6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา 
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 ระบบใน
รางกาย 

พ.1.1 ป.6/1-2  ระบบสืบพันธุ ระบบไหลเวียนโลหิต 
และระบบหายใจมีผลตอสุขภาพ การ
เจริญเติบโต และพัฒนาการ ตองดูแลรักษา 

10  5 

2 การสราง
เสริม 

สัมพันธภาพ 

พ 2.1 ป.6/1-2  การสราง และรักษาสัมพันธภาพกับ 
ผูอื่น จะทำใหดำรงชีวิตไดอยางมีความสุข 
เปนที่รักของคนอื่น และการปฏิบัติตนที ่
เสี่ยง และไมเหมาะสมอาจนำไปสูการมี 
เพศสัมพันธโดยไมปองกัน และนำมาซึ่ง
โรคตดิตอทางเพศสัมพันธ การตั้งครรภไม
พรอม และการยุติการตั้งครรภ 

10  5 

3 เสริมสราง
สมรรถภาพ 

พ 3.2 ป.6/1  
พ 4.1 ป.6/4 

 การทดสอบ และสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย จะใหทราบความสมบูรณของ
รางกายในดานตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางใน
การปรับปรุง แกไขสมรรถภาพทางกายให
สมบูรณแข็งแรง 

6  5 

4 หลักการ
เคลื่อนไหว
รางกาย 

พ 3.1 ป.6/1-2  
พ 3.2 ป.6/1 

 การเขาใจหลักการเคลื่อนไหวรางกาย 
จะทำใหสามารถปรับปรุงการเคลื่อนไหว 
ทำกิจกรรมตาง ๆ ในชวีิตประจำวันของ
ตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

14  15 

   สอบกลางป -  10 
5 สิ่งแวดลอม 

กับสุขภาพ 
พ 4.1 ป.6/1,  

ป.6/3 
 สิ่งแวดลอมมีผลตอสุขภาพ ตอง 
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น เปนการแสดง
พฤติกรรมถึงความรับผิดชอบตอสุขภาพ 
ของสวนรวม ดวยการสรางเสริม และ
ปรับปรุง สมรรถภาพทางกาย และหาทาง 
ปองกัน และแกไขปญหา 

5  5 

6 โรคตดิตอที่
สำคัญ 

พ 4.1 ป.6/2  การระบาดของโรคติดตอทำใหคนใน
ประเทศเจ็บปวย และออนแอ รวมทั้งสงผล
ใหเกิดปญหาระดับประเทศ เราจึงควรรูจัก
วิธีปองกันโรคตดิตออยางถูกตอง 

5  5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

7 ภัย
ธรรมชาติ 

พ 5.1 ป.6/1-2  ภัยธรรมชาติมีผลตอรางกาย จิตใจ 
และสังคมโดยรวม เราจึงควรรูจักเรียนรู
วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกตองในการเตรียมตัว 
รับมือภัยธรรมชาติ 

5  5 

8 สารเสพติด พ 5.1 ป.6/3  การติดสารเสพติดสงผลกระทบตอ
ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ จึงควร
รวมมือปองกันตนเองใหพนภัยจากสารเสพ
ติด 

5  5 

9 เกม และ
นันทนาการ 

พ 3.1 ป.6/5  
พ 3.2 ป.6/2, 

ป.6/6 

 การทำกิจกรรมนันทนาการเปนการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน และเกม เปนสวน
หนึ่งของกิจกรรมนันทนาการ ที่ชวยพัฒนา
ทักษะความรูความสามารถในดานตาง ๆ 

10  10 

10 วอลเลยบอล พ 3.1 ป.6/1-4  
พ 3.2 ป.6/3-6 

 การเลนวอลเลยบอล ผูเลนตองฝกฝน 
และมีทักษะในการเลน เขาใจ และปฏิบัติ
ตามกฎ กติกาการเลน และรูจักวิเคราะห
ผลพัฒนาการของตนเอง ในการออกกำลัง
กาย และเลนกีฬาวอลเลยบอล ตาม
ตัวอยาง และแบบปฏิบัติของผูอื่นได อยาง
เหมาะสม 

10  10 

   สอบปลายป -  20 
   รวมตลอดปการศึกษา 80  100 
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สื่อ/แหลงเรียนรู 
  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา ไดจัดทำสื่อและจัดใหมีแหลงเรียนรู ตาม หลักการและ
นโยบายของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  
  สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรูใหผู เรียนเขาถึงความรู 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื ่อการเรียนรูมี 
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติสื่อสิ่งพิมพสื่อเทคโนโลยีและเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ที่มีในทองถ่ิน  การ
เลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน   
  การจัดหาสื่อการเรียนรูผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยางมี
คุณภาพ จากสื่อตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัวเพ่ือนำมาใชประกอบในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริมและสื่อสารให
ผูเรียน เกิดการเรียนรูโดยสถานศกึษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพ่ือพัฒนาใหผูเรียน เกิดการเรียนรูอยางแทจริง  
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรดำเนินการ 
ดังนี้   
  1. จัดใหมีแหลงการเรียนรูศูนยสื่อการเรียนรูระบบสารสนเทศการเรียนรูและเครือขายการเรียนรูที่ มี
ประสิทธภิาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศกึษาคนควาและการแลกเปลี่ยนประสบการณการ เรียนรู
ระหวางสถานศึกษา ทองถิ่น ชุมชน สังคมโลก  
  2. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรูสำหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผู สอน รวมท้ัง 
จัดหาสิ่งท่ีมีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู  
  3. เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลองกับวิธีการ 
เรียนรูธรรมชาติของสาระการเรียนรูและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  
  4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ   
  5. ศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน  
  6. จัดใหมีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใชสื่อการเรียนรู 
เปนระยะ ๆ และสม่ำเสมอ  
  ในการจัดทำ การเลือกใชและการประเมินคุณภาพสื ่อการเรียนรู ที ่ใช ในสถานศึกษาควรคำนึงถึง 
หลักการสำคัญของสื่อการเรียนรูเชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรูการออกแบบ 
กิจกรรมการเรียนรูการจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตองและทันสมัย ไมกระทบความมั่นคง ของ
ชาติไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบการนำเสนอที่เขาใจงาย และนาสนใจ  
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศกึษา 

1. อัตราสวนคะแนน (ระดับประถมศึกษา) 
  คะแนนระหวางปการศึกษา : สอบปลายปการศึกษา = 80 : 20 
 

รายการวัด คะแนน 
 ระหวางภาค 
 มีการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
 1.  คะแนนระหวางปการศึกษา 
  1.1 วัดโดยใชแบบทดสอบ 
  1.2 วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู) 
   1.2.1 ภาระงานที่มอบหมาย 
    - การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 
    -  การศึกษาคนควาทางสุขศึกษา และพลศึกษา 
    - การรวมกิจกรรมการเรียนรู และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   1.2.2 แฟมสะสมงานสุขศึกษา และพลศึกษา 
   1.2.3  โครงงานสุขศึกษา และพลศึกษา 
   1.2.4 ทักษะกระบวนการทางสุขศึกษา และพลศกึษา และสมรรถนะสำคัญ
ของผูเรียน 
  1.3 วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค และเจตคติที่ดีตอวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา 
   - รักชาติ ศาสน กษัตริย  
   - ซื่อสัตยสุจริต  
   - มีวินัย  
   - ใฝเรียนรู  
   - อยูอยางพอเพียง  
   - มุงมั่นในการทำงาน  
   - รักความเปนไทย  
   - มีจิตสาธารณะ 
 2.  คะแนนสอบกลางปการศึกษา 
  มีการวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

(80) 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 คะแนนสอบปลายปการศึกษา 
 มีการวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

(20) 

รวมทั้งภาคเรียน 100 
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2. เกณฑการวัดผลประเมินผล 
 1. การวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 
  กำหนดเกณฑการใหคะแนนแตละแบบทดสอบ ดังนี้ 
  1.1 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเลือกตอบ ตอบ
ถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.2 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบถูกผิด พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ ตอบถูกให 1 
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.3 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบจับคู พิจารณาจากความถูกผิดของการจับคู จับคูถูกให 1 
คะแนน จับคูผิดให 0 คะแนน 
  1.4 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเปรียบเทียบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเปรียบเทียบ 
เปรียบเทียบถูกให 1 คะแนน เปรียบเทียบผิดให 0 คะแนน 
  1.5 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเติมคำ พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ ตอบถูกให 1 
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.6 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ พิจารณาจากคำตอบในภาพรวมทั้งหมด โดย
กำหนดระดับคะแนนเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน พรอมทั้งแสดงแนวคิดเชิง

เปรียบเทียบ 
3 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน 
2 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดเปนบางสวน แตยังไมอยางชัดเจน 
1 ตอบไดถูกตอง แตไมสามารถอธิบายเหตุผลได 
0 ตอบไดถูกตอง และไมสามารถอธิบายเหตุผลได 

 
  1.7 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่อง 
   1.7.1 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่องที่กำหนดสถานการณ พิจารณาจากความถูกผิด
ของคำตอบ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
   1.7.2 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่องสองข้ันตอน โดยกำหนดระดับคะแนนเปน 3 
ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
2 เลือกคำตอบ และบอกเหตุผลประกอบถูกตอง 
1 เลือกคำตอบถูกตอง แตบอกเหตุผลประกอบไมถูกตอง หรือ เลือกคำตอบไมถูกตอง แต

บอกเหตุผลประกอบไดสอดคลองกับคำตอบที่เลือก 
0 เลือกคำตอบ และบอกเหตุผลประกอบไมถูกตอง 
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  1.8  เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทำ โดยกำหนดระดับคะแนนเปน 4 ระดับ ดังนี ้
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4 คำตอบถูกตองและแสดงวิธีทำที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบ และ

การคดิวิเคราะห 
3 คำตอบถูกตอง และแสดงวิธีทำถูกตองสมบูรณ 
2 คำตอบถูกตอง แตแสดงวิธีทำถูกตอง 
1 คำตอบถูกตอง มีการแสดงแสดงวิธีทำ แตยังไมสมบูรณ 
0 คำตอบไมถูกตอง และแสดงวิธีทำไมถูกตอง 

 
 2. การวัด และประเมินผลดานทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ 
  2.1  ภาระงานท่ีมอบหมาย ดังนี้  
   -  ใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 
   กำหนดเกณฑการประเมินผลของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ เปน 4 ระดับ ดังนี ้
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพจิารณา 
4 

(ดีมาก) 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 
-  แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะชัดเจนเหมาะสม 

3 
(ดี) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 
-  สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของ
การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

2 
(พอใช) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวน แตเสร็จหลังกำหนดเวลาเล็กนอย 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะขอไมถูกตอง 
-  สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของ
การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมครบถวน หรือไมเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมถูกตอง 
-  แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมสัมพันธกับโจทย
หรือไมแสดงลำดับขั้นตอน 
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   - การประเมินผลการศึกษาคนควาทางสุขศึกษา และพลศกึษา 
    1) กำหนดเกณฑการประเมินผลการศึกษาคนควาทางสุขศึกษา และพลศึกษาดานทฤษฎี 
เปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
- การวางแผนชัดเจนและทำงานเปนระบบ 
- แสดงขอมูลที่ละเอียดชัดเจน 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชัดเจน 
- ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 
- นำเสนอผลงานอยางเหมาะสม 

3 
(ดี) 

-  การวางแผนชัดเจน 
-  แสดงขอมูลท่ีละเอียดชัดเจน 
-  แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชัดเจน 
-  ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 
-  นำเสนอผลงานไดยังไมชัดเจน 

2 
(พอใช) 

- การวางแผนไมชัดเจน 
- ขอมูลบางสวนผิดพลาด 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดไมชัดเจน 
- ลงขอสรุปบางสวนผิดพลาด 
- นำเสนอผลงานไดไมชัดเจน 

1 
(ตองปรับปรุง) 

- การวางแผนไมชัดเจน 
- แสดงขอมูลที่ไมถูกตอง 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดไมชัดเจน 
- ลงขอสรุปที่ไมถูกตอง 
- นำเสนอผลงานไดไมถูกตอง 

 

    2) กำหนดเกณฑการประเมินผลการศึกษาคนควาทางสุขศึกษา และพลศึกษาที่มีผลงานเปน
สิ่งประดิษฐ เปน 4 ระดับ ดังนี ้
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และแปลกใหม 
-  แกปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสรางโดยใชเทคนิคระดับสูง และมีคุณภาพ พรอมทั้งแสดงรายละเลียด
ของชิ้นงานในแตละสวนชัดเจนสมบูรณ 
- เลือก และใชเครื่องมือวัด พรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
- ดึงดูดความสนใจ และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ตลอดจนปลอดภัย 
ประหยัด แข็งแรง และนาเชื่อถือ 
- ใชงานไดตามความคาดหวัง 
- สราง และเก็บรักษางาย 
- คูมือแนะนำการใชมีความชัดเจนและเขาใจงาย 
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ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
3 
(ดี) 

- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และแปลกใหม 
- แกปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสราง และแสดงรายละเลียดของแตละสวนชัดเจน 
-  เลือก และใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
-  ดึงดดูความสนใจ 
-  ใชงานไดตามความคาดหวัง 
-  สราง และเก็บรักษางาย 

2 
(พอใช) 

-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
-  แกไขปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสราง และแสดงรายละเลียดของแตละสวนไดชัดเจนสมบูรณเปนสวนใหญ 
-  เลือก และใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
-  ดึงดดูความสนใจ 
-  ใชงานไดตามความคาดหวัง 
-  สราง และเก็บรักษางาย 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค 
-  ไมตอบสนองตอแกไขปญหาและความตองการ 
-  วางแผนการสรางไดชัดเจนเพียงบางสวน 
-  เลือกและใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดไมเหมาะสม 
-  ชิ้นงานขัดของ ใชงานไมไดตามความคาดหวัง 

 
   - การประเมินผลการรวมกิจกรรมการเรียนรู และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   การรวมกิจกรรมการเรียนรูสวนใหญจะมอบหมายภาระงานเปนกลุม กำหนดเกณฑการประเมินผล
การรวมกิจกรรมการเรียนรู ดังนี ้
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
1. การวางแผน  3 (ดี) 

 
2 (พอใช) 

 
1 (ตองปรับปรุง) 

- วางแผน และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหสมาชิก
ไมชัดเจน 
- วางแผน แตมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหสมาชิกไม
ชัดเจน 
- ไมมีการวางแผน 

2. ความรวมมือใน
กลุม  

3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ทุกคนทำงานตามหนาที่รับผิดชอบ 
- สมาชิกสวนมากทำงานตามหนาที่ 
- สมาชิกไมทำงานตามหนาที่ 

3. ทักษะการ
ปฏิบัติการ 
 3.1  การสังเกต
 3.2  การสราง
ขอความคาดการณ 

3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ปฏิบัติไดครบทุกอยางถูกตองเหมาะสม 
-  ปฏิบัติไดครบทุกขอแตยังมีขอผิดพลาดเปนบางสวน 
-  ไมสามารถปฏิบัติไดครบทุกขอดวยตนเองและมีความ
ผิดพลาดในการลงขอสรุป 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
 3.3  การสำรวจ
ตรวจสอบ 
 3.4 การแปล
ความ และประเมินผล
 3.5  การลง
ขอสรุป 
4. การเขียนรายงาน  3 (ดี) 

 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  เขียนรายงานดวยรูปแบบที่ถูกตองเหมาะสม และนำเสนอ
ไดสมบูรณ 
-  เขียนรายงานไดไมสมบูรณ 
-  รายงานมีขอผิดพลาด หรือไมเขียนรายงาน 

5. เวลา  3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กำหนด 
-  ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดแตไมสมบูรณ 
-  ปฏิบัติงานไมเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กำหนด 

 
   - การประเมินผลการเขารวมกิจกรรมทางพลศึกษา 
 

ระดับ
คุณภาพ 

เกณฑการพจิารณา 

4 
(ดีมาก) 

- ผูเรียนมีความสนใจในกิจกรรมทางพลศึกษาในทุกคาบเรียนอยางเต็มที่ และพยายามพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา  
- ฝกฝนทักษะการเคลื่อนไหว และทักษะกลไกตาง ๆ ตามชนิดของกิจกรรม อยางตั้งใจในทุก
คาบเรียน จนสามารถพัฒนาตนเองใหมีทักษะตาง ๆ ในระดับที่ดีขึ้นได 

3 
(ด)ี 

- ผูเรียนมีความสนใจในกิจกรรมทางพลศึกษาในบางคาบเรียน อยางเต็มที ่และพยายาม
พัฒนาตนเองตลอดเวลา  
- ฝกฝนทักษะการเคลื่อนไหว และทักษะกลไกตาง ๆ ตามชนิดของกิจกรรมอยางตั้งใจในบาง
คาบเรียน จนสามารถพัฒนาตนเองใหมีทักษะตาง ๆ 

2 
(พอใช) 

- ผูเรียนมีความสนใจในกิจกรรมทางพลศึกษาบาง และพยายามพัฒนาตนเองในบางครั้ง  
- ไมฝกฝนทักษะการเคลื่อนไหว และทักษะกลไกตาง ๆ ตามชนิดของกิจกรรม แตมีทักษะ
ตาง ๆ ในระดับที่ดีข้ึน 

1 
(ตอง

ปรับปรุง) 

-  ผูเรียนไมมีความสนใจในกิจกรรมทางพลศึกษาในทุกคาบเรียน และไมพยายามที่จะพัฒนา
ตนเองเลย  
- ไมฝกฝนทักษะการเคลื่อนไหว และทักษะกลไกตาง ๆ ตามชนิดของกิจกรรม และไมมีการ
พัฒนาตนเองเลย 
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   - พิจารณาจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 7 แบบทดสอบ โดยกำหนดคะแนนเปน 4 
ระดับ กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

4 
(ดีมาก) 

-  มีภาพรวมของผลการทดสอบสมรรถทางกายทั้ง 7 แบบอยูในเกณฑดีมาก 

3 
(ด)ี 

-  มีภาพรวมของผลการทดสอบสมรรถทางกายทั้ง 7 แบบอยูในเกณฑดี 

2 
(พอใช) 

-  มีภาพรวมของผลการทดสอบสมรรถทางกายทั้ง 7 แบบอยูในเกณฑพอใช 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  มีภาพรวมของผลการทดสอบสมรรถทางกายทั้ง 7 แบบอยูในเกณฑตองปรับปรุง 

 
  2.2  แฟมสะสมงานสุขศึกษา และพลศึกษา 
   การประเมินผลแฟมสะสมงานสุขศึกษา และพลศึกษา กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการของ
ผูเรียน และแสดงถึงความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา การนำเสนอขอมูลแสดงถึงการบูรณา
การหรือเชื่อมโยงมโนทัศนตาง ๆ เขาดวยกัน 

3 
(ดี) 

-  ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการของ
ผูเรียน ไมมีขอผิดพลาดที่แสดงวาไมเขาใจ แตการนำขอมูลไมแสดงถึงการบูรณาการ
ระหวางขอมูลหรือมโนทัศนในเรื่องที่ศกึษา 

2 
(พอใช) 

-  ผลงานมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกใหเห็นถึงระดับความรูและพัฒนาการของ
ผูเรียน แตพบวาบางสวนมีความผิดพลาดหรือไมชัดเจนหรือแสดงถึงความไมเขาใจ ใน
เรื่องที่ศึกษาของผูเรียน 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ผลงานมีขอมูลนอย ไมมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกหรือแสดงใหเห็นถึงระดับ
ความรู และพัฒนาการของผูเรียน 
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  2.3 โครงงานสุขศึกษา และพลศึกษา 
   การประเมินผลโครงงานสุขศึกษา และพลศึกษา กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  แสดงถึงความเขาใจปญหาอยางชัดเจน 
-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการออกแบบโครงงาน 
-  ใชเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการจัดทำโครงงานจนประสบผลสำเร็จ 
-  การนำเสนอรายงานเปนลำดับขั้นตอนดีมากและใชเปนแบบอยางได 
-  มีการวางแผนการทำงานเปนระบบและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่นาเชื่อถือและหลากหลาย 

3 
(ดี) 

-  แสดงถึงความเขาใจปญหา 
-  การออกแบบโครงงานถูกตองเปนบางสวน 
-  ใชเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานใหประสบผลสำเร็จเพียงบางสวน 
-  การนำเสนอรายงานเปนลำดับขั้นตอน 
-  มีการวางแผนการทำงานและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาท่ีกำหนด 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 

2 
(พอใช) 

-  เขาใจปญหาแตใชเวลานานมาก 
-  ตองอาศัยการแนะนำในการออกแบบโครงงาน 
-  ตองไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงาน 
-  ตองไดรับคำแนะนำในการเขียนรายงาน 
-  มีการวางแผนการทำงาน แตไมชัดเจนและทำงานเสร็จชากวาที่กำหนดไว 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลนาเชื่อถือไดเพียงบางสวน  

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ไมเขาใจปญหา 
-  การออกแบบโครงงาน และการทดลองไมถูกตอง 
-  ตองไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานทุกขั้นตอน 
-  การเขียนรายงานยังมีขอบกพรอง 
-  มีการวางแผนการทำงาน ไมเปนระบบ และทำงานเสร็จชากวาที่กำหนดไว 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลนอยมากไมสัมพันธกับโครงงานที่จัดทำ 
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  2.4  ทักษะกระบวนการทางสุขศึกษา และพลศึกษา และสมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
   - การประเมินทักษะกระบวนการทางสุขศึกษา และพลศึกษา กำหนดเกณฑการประเมิน  ดังนี ้
 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

1. การ
แกปญหา  

3(ดี) 
 

2 (พอใช) 
 

1 (ตองปรับปรุง) 

- ใชยุทธวิธีดำเนินการแกปญหาไดสำเร็จอยางมี ประสิทธิภาพ และ
อธิบายข้ันตอนของวิธีการไดอยางชัดเจน  
- มียุทธวิธีดำเนินการแกปญหาไดสำเร็จ แตไมสามารถอธิบายขั้นตอน
ของวิธีการไดอยางชัดเจน  
- มีหลักฐานหรือรองรอยการดำเนินการแกปญหาบางสวนแต
แกปญหาไมสำเร็จ 

2. การให
เหตุผล  

3 (ดี) 
 

2 (พอใช) 
 

1 (ตองปรับปรุง) 

- มีการอางอิงที่ถูกตอง และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอยาง
สมเหตุสมผล  
- มีการอางอิงที่ถูกตองบางสวน และเสนอแนวคิดประกอบการ
ตัดสินใจแตอาจไมสมเหตุสมผลบางกรณ ี 
- มีการเสนอแนวคิดที่ไมสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ และไมบรรลุ
การอางอิง 

3. การ
สื่อสาร
ความหมาย 
ทางสุข
ศึกษา และ
พลศึกษา 

3 (ดี) 
 
 

2 (พอใช) 
 
 
 

1 (ตองปรับปรุง) 

- ใชภาษาและสัญลักษณการสื่อความหมายทางสังคม ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมที่ถูกตอง นำเสนอโดยใชกราฟ แผนภูม ิหรือตารางแสดง
ขอมูล ประกอบตามลำดับข้ันตอนชัดเจน และมีรายละเอียดสมบูรณ  
- ใชภาษา และสัญลักษณการสื่อความหมายทางสังคม ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม นำเสนอโดยใชกราฟ แผนภูมิ หรือ ตารางแสดงขอมูล
ประกอบ ตามลำดับข้ันตอนไดชัดเจนบางสวน แตขาดรายละเอียดที่
สมบูรณ  
- ใชภาษาและสัญลักษณการสื่อความหมายทางสังคม ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมอยางงาย ๆ ไมไดใชกราฟ แผนภูมิ หรือตาราง และการ
นำเสนอขอมูลไมชัดเจน 

4. การ
เชื่อมโยง
ความรู   
ตาง ๆ  

3 (ดี) 
 
 
 

2 (พอใช) 
 

1 (ตองปรับปรุง) 

- นำความรู หลักการ และวิธีการทางสุขศึกษา และพลศึกษาในการ
เชื่อมโยงกับสาระสุขศึกษา และพลศึกษาหรือสาระอ่ืนในชีวิตประจำวัน 
เพ่ือชวยในการแกปญหา หรือ ประยุกตใชไดอยางสอดคลอง และ
เหมาะสม  
-  นำความรู หลักการ และวิธีการทางสุขศึกษา และพลศึกษาในการ
เชื่อมโยงกับสาระไดบางสวน  
- นำความรู หลักการ และวิธีการทางสุขศึกษา และพลศึกษา ไป
เชื่อมโยงไมเหมาะสม 
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   - การประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ประเมินโดยใชแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผูเรียนโดยกำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี้ 
 
ระดับคุณภาพ ความหมาย 

(3) 
ดีเยี่ยม 

 ผูเรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเปนนิสัย และนำไปใชในชีวิตประจำวัน เพ่ือ
ประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 
3-5 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี 

(2) 
ด ี

 ผูเรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1-2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับดี หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 
 3.  ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน 

(1) 
ผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจาก
 1.  ไดผลการประเมินระดับผาน จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน 

(0) 
ไมผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามเกณฑ และเงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณาจากผล
การประเมินระดับตองปรับปรุง ตั้งแต 1 สมรรถนะ 

 
   - เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ำเสมอ  ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง  ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให  1  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัตินอยครั้ง  ให  0  คะแนน 
 
   - เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพตามสมรถนะรายขอ 
 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13 - 15 ดีเยี่ยม (3) 
9 - 12 ดี (2) 
5 - 8 ผาน (1) 

ต่ำกวา 5 ไมผาน (0) 
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แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 
คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 
 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ด ี
(2) 

ผาน 
(1) 

ไมผาน 
(0) 

1. 
ความสามารถใน
การสื่อสาร 

1.1 มคีวามสามารถในการรับ-สงสาร     
1.2 มคีวามสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยางเหมาะสม 

    

1.3 ใชวิธกีารสื่อสารทีเ่หมาะสม มีประสิทธิภาพ     
1.4 เจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ ได     
1.5 เลือกรับ และไมรับขอมลูขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

2. 
ความสามารถใน
การคิด 

2.1 มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     
2.2 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     
2.3 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     
2.4 มคีวามสามารถในการสรางองคความรู     
2.5 ตัดสินใจแกปญหาเก่ียวกับตนเองไดอยางเหมาะสม     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

3. 
ความสามารถใน
การแกปญหา 

3.1 สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได     
3.2 ใชเหตผุลในการแกปญหา     
3.3 เขาใจความสมัพันธและการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
3.4 แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและ
แกไขปญหา 

    

3.5 สามารติดสินใจไดเหมาะสมตามวัย     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

4. 
ความสามารถใน
การใชทักษะ
ชีวติ 

4.1 เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย     
4.2 สามารถทำงานกลุมรวมกับผูอื่นได     
4.3 นำความรูทีไ่ดไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน     
4.4 จัดการปญหาและความขดัแยงไดเหมาะสม     
4.5 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเอง     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

5. 
ความสามารถใน
การใชเทคโนโลย ี

5.1 เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวยั     
5.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี     
5.3 สามารถนำเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง     
5.4 ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค     
5.5 มคุีณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลย ี     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

ระดบัคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

 
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 
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 3. คุณลักษณะอันพงึประสงค 
  - การประเมินผลคณุลักษณะอันพึงประสงค ประเมินโดยใชแบบประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค 
โดยกำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย 
(3) 

ดีเยี่ยม 
 ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัย และนำไปใชในชีวิตประจำวันเพ่ือ
ประโยชนสุขของตนเอง และสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินทั้ง 8 คุณลักษณะ 
คือ ไดระดับ 3 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใดไดผลการประเมินต่ำกวา
ระดับ 2 

(2) 
ด ี

 ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ เพ่ือใหเปนที่ยอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับ 3 จำนวน 1-4 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ 2 หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับ 3 จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด ไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 1 หรือ 
 3.  ไดผลการประเมินระดับ 2 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ 1 

(1) 
ผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑ และเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณา
จาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับ 1 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ 1 หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับ 2 จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 1 

(0) 
ไมผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับ 0 ตั้งแต 1 คุณลักษณะขึ้นไป 

 
   - เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ำเสมอ  ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง  ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให  1  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัตินอยครั้ง  ให  0  คะแนน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 
คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 
 

สมรรถนะ
ดาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 
(3) 

ด ี
(2) 

ผาน 
(1) 

ไมผาน 
(0) 

1. รักชาติ 
ศาสน กษัตริย 

- ยืนตรงเคารพธงชาติ และรองเพลงชาติได 
- เขารวมกิจกรรมที่สรางความสามัคคี ปรองดอง และ
เปนประโยชนตอโรงเรียน 
- เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตาม
หลักศาสนา 
- เขารวมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย 
สุจริต  

- ใหขอมูลที่ถูกตอง และเปนจริง 
- ปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง 

    

3. มีวินัย 
รับผิดชอบ  

- ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

    

4. ใฝเรียนรู  - รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และนำไปปฏิบัติได 
- รูจักจัดสรรเวลาใหเหมาะสม 
- เชื่อฟงคำสั่งสอนของบิดา - มารดา โดยไมโตแยง 
- ตั้งใจเรียน 

    

5. อยูอยาง
พอเพียง  

- ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยัด 
- ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา 
- ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงนิ 

    

6. มุงมั่นใน
การทำงาน  

- มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
- มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงาน
สำเร็จ 

    

7. รักความ
เปนไทย  

- มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย 
- เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 

    

8. มีจิต
สาธารณะ  

- รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทำงาน 
- รูจักการดูแลรักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียน และโรงเรียน 

    

ระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น     
 

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 
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  - การประเมินผลคณุลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนทางสุขศึกษา และพลศึกษา มีการกำหนด
เกณฑในการประเมินผล 3 ระดับ ดังนี้ 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพจิารณา 

1. มีระเบียบวินัย 3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

- การปฏิบัติตนอยูในขอตกลงท่ีกำหนดไว 
- การปฏิบัติตนอยูในขอตกลงท่ีกำหนดไวเปนสวนใหญ 
- ไมปฏิบัติตนตามขอตกลงที่กำหนดไว 

2. เคารพกฎ กติกา มี
น้ำใจ นักกีฬา 

3 (ดี) 
 
 

2 (พอใช) 
 
 

1 (ตองปรับปรุง) 

- เคารพกฎ กติกา ในการเลนหรือการ แขงขันกีฬา การมี
น้ำใจนักกีฬา รูจักแพ รูจักชนะ รูจักใหอภัย รูจักควบคุม
อารมณ  
- เคารพกฎ กติกา ในการเลนหรือการแขงขันกีฬา การมี
น้ำใจนักกีฬา รูจักแพ รูจักชนะ รูจักใหอภัย รูจักควบคุม
อารมณ ในบางครั้ง  
- ไมเคารพกฎ กติกา ในการเลนหรือการแขงขันกีฬา การมี
น้ำใจนักกีฬา รูจักแพ รูจักชนะ รูจักใหอภัย และไมควบคุม 
อารมณตนเอง 

3. รักการออกกำลัง
กาย และปฏิบัติอยาง
สม่ำเสมอ 

3 (ดี) 
 
 

2 (พอใช) 
 
 

1 (ตองปรับปรุง) 

- ผูเรียนแสดงนิสัยรักการออกกำลังกาย โดยใชเวลาวางไป
กับการออกกำลังกาย หรือเลนกีฬา และเห็นความสำคัญของ 
การมีสุขภาพด ี 
- ผูเรียนแสดงนิสัยรักการออกกำลังกาย โดยใชเวลาวางใน
บางครั้งไปกับการออก กำลังกาย หรือเลนกีฬา และเห็นความ 
สำคัญของการมีสุขภาพด ี 
- ผูเรียนไมแสดงนิสัยรักการออกกำลังกาย และไมเห็น
ความสำคัญของการมีสุขภาพด ี

 
 4. เกณฑการตัดสินผลการเรียน 
  4.1 เกณฑการตัดสินระดับผลการเรียน 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนน 
4 ผลการเรียนดีเยี่ยม  80 - 100 

3.5 ผลการเรียนดีมาก  75 - 79 
3 ผลการเรียนด ี 70 - 74 

2.5 ผลการเรียนคอนขางด ี 65 - 69 
2 ผลการเรียนปานกลาง  60 - 64 

1.5 ผลการเรียนพอใช  55 - 59 
1 ผลการเรียนผานเกณฑข้ันต่ำ  50 - 54 
0 ผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ  0 - 49 
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  4.2 เกณฑการตัดสินผลการเรียน ร และ มส. 
   4.2.1  ตัดสินผลการเรียน ร หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมไดเนื ่องจาก 
ผูเรียนไมมีขอมูลผลการเรียนในรายวิชาครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงาน
ที่มอบหมายใหทำ ซึ่งงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำใหประเมินผลการ
เรียนไมได 
   4.2.2 ตัดสินผลการเรียน มส. หมายถึง ผู เรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
เนื่องจากผูเรียนมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผล
ปลายภาคเรียน 
 
 5. การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน 
  เกณฑการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย ชวงคะแนน 

ดีเยี่ยม 
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ  

16 - 20 

ด ี
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได  

13 - 15 

ผาน 
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได แตยังมีขอบกพรอง บาง
ประการ 

10 - 12 

ไมผาน 
 ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองที่ตองการ
ไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ 

0 – 9 
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ภาคผนวก 
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สาระการเรียนรู 
 

  สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ซึ่งกำหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจำเปนตองเรียนรู ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

องคความรู ทักษะสำคัญและ

คุณลักษณะ ในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สุขศึกษา และพลศึกษา : ความรู ทักษะ และเจตคติใน

การสรางเสริมสุขภาพพลานามัยของตนเอง และผูอื่น 

การปองกัน และปฏิบัติตอสิ่งตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพ

อยางถูกวิธ ีและทักษะในการดำเนินชีวิต 
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ความสัมพันธของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซ่ึงเปนกำลังของชาติ ใหเปนมนุษยที่มีความ

สมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจติสานึกในความเปนพลเมืองไทย และเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอ
การศึกษา ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคน
สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศกัยภาพ 

จุดหมาย 
1.  มคีุณธรรมจรยิธรรม และคานยิมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบตัิตนตามหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่นนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  มคีวามรูอันเปนสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี

ทักษะชีวิต 
3.  มสีุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มสีุขนิสยั และรักการออกกำลงักาย 
4.  มคีวามรักชาติ มีจิตสานึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5.  มจีิตสานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนุรกัษ และพฒันาสิ่งแวดลอม มจีิตสาธารณะที่

มุงทำประโยชนและสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
2.  ความสามารถในการคิด 
3.  ความสามารถในการแกปญหา 
4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวติ 
5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.  รักชาติศาสนกษัตริย 
2.  ซื่อสัตยสุจริต 
3.  มวีินัย 
4.  ใฝเรยีนรู 
5.  อยูอยางพอเพียง 
6.  มุงมั่นในการทางาน 
7.  รักความเปนไทย 
8.  มจีิตสาธารณะ 

มาตรฐานการเรยีนรูและตัวช้ีวัด 8 กลุมสาระการเรยีนรู   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1.  กิจกรรมแนะแนว 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5. สขุศึกษา และพลศึกษา   2. กิจกรรมนักเรียน  
6.ศิลปะ 7. การงานอาชีพ 8. ภาษาตางประเทศ    3. กิจกรรมเพื่อสังคม 

    และสาธารณประโยชน 

คุณภาพของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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อภิธานศัพท 
 
 กลไกของรางกายที่ใชในการเคลื่อนไหว (Body Mechanism)  
  กระบวนการตามธรรมชาติในการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายตามลักษณะโครงสรางหนาที่ และ 
การทำงานรวมกันของขอตอ กลามเนื้อ กระดูก และระบบประสาทที่เกี่ยวของ ภายใตขอบขาย เงื่อนไข หลักการ 
และปจจัยดานชีวกลศาสตรที่มีผลตอการเคลื่อนไหว เชน ความมั่นคง (Stability) ระบบคาน (Leverage) การ
เคลื่อน (Motion) และแรง (Force)  
 การเคลื่อนไหวเฉพาะอยาง (Specialized Movement)  
  การผสมผสานกันระหวางทักษะยอยของทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานตาง ๆ การออกกำลังกาย การ
เลนเกม และการเลนกีฬาตาง ๆ ซึ่งมีความจำเปนสำหรับกิจกรรมทางกาย เชน การขวางลูกซอฟทบอล ตอง
อาศัยการผสมผสานของทักษะ การสไลด (การเคลื ่อนไหวแบบเคลื่อนที ่) การขวาง (การเคลื่อนไหวแบบ 
ประกอบอุปกรณ) การบิดตัว (การเคลื่อนไหวแบบไมเคลื่อนที่) ทักษะที่ทำบางอยางยิ่งมีความซับซอน และตอง
ใชการผสมผสานของทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานหลาย ๆ ทักษะรวมกัน  
 การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน (Daily Movement)  
  รูปแบบหรือทักษะการเคลื่อนไหวรางกายในอิริยาบถตาง ๆ ที่บุคคลทั่วไปใชในการดำเนินชีวิต ไมวา
เพ่ือการประกอบกิจวัตรประจำวัน การทำงาน การเดินทางหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เชน การยืน กม นั่ง เดิน วิ่ง โหน
รถเมล ยกของหนัก ปนปาย กระโดดลงจากที่สูง ฯลฯ  
 การเคลื่อนไหวพื้นฐาน (Fundamental Movements)  
  ทักษะการเคลื่อนไหวรางกายที ่จำเปนสำหรับชีวิต และการดำเนินชีวิตของมนุษย ในการปฏิบัติ 
กิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนทักษะที่มีการพัฒนาในชวงวัยเด็ก และจะเปนพื้นฐานสำหรับการ 
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ เมื่อเจริญวัยสูงขึ้น ตลอดจนเปนพื้นฐานของการมีความสามารถในการเคลื่อนไหว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเลนกีฬา การออกกำลังกาย และการประกอบกิจกรรมนันทนาการ การเคลื่อนไหว 
พ้ืนฐาน สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ  
  1. การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ (Locomotor Movement) หมายถึง ทักษะการเคลื่อนไหว ที่ใชใน
การเคลื่อนรางกายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ไดแก การเดิน การวิ่ง การกระโดด สลับเทา การกระโจน การ
สไลด และการวิ่งควบมา ฯลฯ หรือการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง เชน การกระโดด ทักษะการ เคลื่อนไหว เหลานี้เปน
พื้นฐานของการทำงานประสานสัมพันธทางกลไกแบบไมซับซอน และเปนการเคลื่อนไหวรางกายที่ใชกลามเนื้อ
มัดใหญ  
  2. การเคลื่อนไหวแบบอยูกับที่ (Non locomotor Movement) หมายถึง ทักษะการเคลื่อนไหวที่ 
ปฏิบัติโดยรางกายไมมีการเคลื่อนที่ของรางกาย ตัวอยางเชน การกม การเหยียด การผลัก และดัน การบิดตัว 
การโยกตัว การไกวตัว และการทรงตัว เปนตน  
  3. การเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ (Manipulative Movement) เปนทักษะการเคลื่อนไหวที่มี 
การบังคับหรือควบคุมวัตถุ ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวของกับการใชมือ และเทา แตสวนอื่น ๆ ของรางกายก็สามารถ 
ใชได เชน การขวาง การต ีการเตะ การรับ เปนตน 
 การจัดการกับอารมณ และความเครียด (Emotion and Stress Management)  
  วิธีควบคุมอารมณความเครียด และความคับของใจ ที่ไมเปนอันตรายตอตนเอง และผูอื่น แลวลงมือ 
ปฏิบัติอยางเหมาะสม เชน ทำสมาธิ เลนกีฬา การรวมกิจกรรมนันทนาการ การคลายกลามเนื้อ (muscle  
relaxation)  
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 การชวยฟนคืนชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation = CPR)  
  การชวยชีวิตเบื้องตนกอนสงตอใหแพทย ในกรณีผูปวยหัวใจหยุดเตน โดยการนวดหัวใจ และผายปอด 
ไปพรอม ๆ กัน  
 การดูแลเบื้องตน (First Care)  
  การใหการดูแลสุขภาพผูปวยในระยะพักฟน และ/หรือการปฐมพยาบาล  
 การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development)  
  การพัฒนาที่เปนองครวมของความเปนมนุษยตามแนวทางของพระธรรมปฏก (ประยุทธ ป ยุตโต) เปน
การพัฒนาที่เปนบูรณาการ คือ ทำใหเกิดเปนองครวม หมายความวา องคประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวของจะตอง
ประสานกันครบทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ และมีดุลยภาพสอดคลองกับกฎเกณฑของ
ธรรมชาติ  
 การละเลนพื้นเมือง (Folk Plays)  
  กิจกรรมเลนดั้งเดิมของคนในชุมชนแตละทองถิ่น ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการดำเนินชีวิต หรือวิถีชีวิตเพ่ือ 
เปนการผอนคลายอารมณความเครียด และสรางเสริมใหมีกำลังกาย แข็งแรง สติปญญาดี จิตใจเบิกบาน 
สนุกสนาน อันกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน และเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม เชน กิจกรรมการเลนของ 
ชุมชน ทองถิ่น วิ่งเปยว ชักเยอ ขี่มาสงเมือง ตีจับ มอญซอนผา รี ๆ ขาวสาร วิ่งกระสอบ สะบา กระบี่กระบอง 
มวยไทย ตะกรอวง ตะกรอลอดบวง  
 กิจกรรมเขาจังหวะ (Rhythmic Activities)  
  การแสดงออกของรางกาย โดยการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายใหเขากับอัตราความ ชา – เร็ว 
ของตัวโนต  
 กิจกรรมนันทนาการ (Recreation Activities)  
  กิจกรรมที่บุคคลไดเลือกทำหรือเขารวมดวยความสมัครใจในเวลาวาง และผลที่ไดรับเปนความพึง 
พอใจ ไมเปนภัยตอสังคม 
 กิจกรรมรับน้ำหนักตนเอง (Weight Bearing Activities)   
  กิจกรรมการออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวบนพื้น เชน การเดิน การวิ่ง การกระโดดเชือก ยิมนาสติก 
การเตนรำหรือการเตนแอโรบิก โดยกลามเนื ้อสวนที่รับน้ำหนักตองออกแรงกระทำกับน้ำหนักของตนเอง
ในขณะปฏิบัติกิจกรรม  
 กีฬาไทย (Thai Sports)  
  กีฬาที่มีพื้นฐานเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของทองถิ่น และสังคมไทย เชน กระบี่กระบอง  
มวยไทย ตะกรอ  
 กีฬาสากล (International Sports)  
  กีฬาที่เปนที่ยอมรับจากมวลสมาชิกขององคกรกีฬาระดับนานาชาต ิใหเปนชนิดกีฬาที่บรรจุอยูใน เกม
การแขงขัน เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล เทนนิส แบดมินตัน  
 เกณฑสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Reference)  
  คามาตรฐานที่ไดกำหนดขึ้น (จากการศึกษาวิจัย และกระบวนการสถิติ) เพื่อเปนดัชนีสำหรับประเมิน 
เปรียบเทียบวาบุคคลที ่ไดร ับคะแนน หรือคาตัวเลข (เวลา จำนวน ครั ้ง น้ำหนัก ฯลฯ) จากการทดสอบ 
สมรรถภาพทางกายแตละรายการทดสอบนั้น มีสมรรถภาพทางกายตามองคประกอบดังกลาวอยู ในระดับ 
คุณภาพใด โดยทั่วไปแลวนิยมจัดทำเกณฑใน ๒ ลักษณะ คอื   
  1. เกณฑปกติ (Norm Reference) เปนเกณฑที่จัดทำจากการศึกษากลุมประชากร ที่จำแนกตาม 
กลุมเพศ และวัยเปนหลัก สวนใหญแลวจะจัดทำในลักษณะของเปอรเซ็นไทล  
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  2. เกณฑมาตรฐาน (Criterion Reference) เปนระดับคะแนนหรือคามาตรฐานที่กำหนดไวลวงหนา 
สำหรับแตละรายการทดสอบเพื ่อเป นเกณฑการตัดส ินวาบ ุคคลที ่ร ับการทดสอบมีสมรรถภาพหรือ 
ความสามารถผานตามเกณฑท่ีไดกำหนดไวหรือไม มิไดเปนการเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน ๆ  
 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (Movement Concepts)  
  ความสัมพันธระหวางขนาด จังหวะ เวลา พื้นที่ และทิศทางในการเคลื่อนไหวรางกาย ความเขาใจถึง
ความเกี่ยวของเชื่อมโยง และความพอเหมาะพอดีระหวางขนาดของแรงที่ใชในการเคลื่อนไหวรางกายหรือวตัถุ
ดวยหวงเวลา จังหวะ และทิศทางที่เหมาะสม ภายใตขอจำกัดของพื้นที่ที ่มีอยู และสามารถแปรความเขาใจ
ดังกลาวทั้งหมดไปสูการปฏิบัต ิการเคลื่อนไหวในการเลนหรือแขงขันกีฬา 
 ความเสี่ยงตอสุขภาพ (Health Risk)  
  การประพฤติปฏิบัติที่อาจนำไปสูการเกิดอันตรายตอชีวิต และสุขภาพของตนเอง และผูอื่น เชน การ
ขับรถเร็ว การกินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ความสำสอนทางเพศ การมีน้ำหนักตัวเกิน การขาดการออกกำลังกาย การ
สูบบุหรี่ การดื่มสุรา การใชยา และสารเสพติด  
 คานิยมทางสังคม (Health Value)  
  คุณสมบัติของสิ่งใดก็ตาม ซึ่งทำใหสิ่งนั้นเปนประโยชน นาสนใจ สิ่งที่บุคคลยึดถือในการตัดสินใจ และ
กำหนดการกระทำของตนเองเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ  
 คุณภาพชวีิต (Quality of Life)  
  ความรับรู หรือเขาใจของปจเจกบุคคลที ่มีตอสถานภาพชีวิตของตนเอง ภายใตบริบทของระบบ 
วัฒนธรรม และคานิยมที่เขาใชชีวิตอยู และมีความเชื่อมโยงกับจุดมุงหมาย ความคาดหวัง มาตรฐาน รวมท้ัง 
ความกังวลสนใจที่เขามีตอสิ่งตาง ๆ คุณภาพชีวิตเปนมโนคติที่มีขอบเขตกวางขวาง ครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ที่
สลับซับซอน ไดแก สุขภาพทางกาย สภาวะทางจิต ระดับความเปนตัวของตัวเอง ความสัมพันธตาง ๆ ทาง
สังคม ความเชื่อสวนบุคคล และสัมพันธภาพที่ดีตอสิ่งแวดลอม  
 จิตวิญญาณในการแขงขัน (Competitive Spiritual)  
  ความมุงมั่น การทุมเทกำลังกาย กำลังใจ ความรูความสามารถในการแขงขัน และรวมมืออยางสันติ 
เต็มความสามารถ เพ่ือใหไดมาซึ่งผลที่ตนเองตองการ  
 ทักษะชีวิต (Life Skills)  
  เปนคุณลักษณะหรือความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา (Psychosocial Competence) และเปน 
ความสามารถทางสติปญญา ที่ทุกคนจำเปนตองใชในการเผชิญสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ในชีวิตประจำวันได 
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาขึ้นไดดวยการฝก และกระทำซ้ำ ๆ ใหเกิดความคลองแคลว เคยชิน จนเปน 
ลักษณะนิสัย ประกอบดวยทักษะตาง ๆ ดังนี้ คือ การรูจักตนเอง เขาใจตนเอง และเห็นคุณคาของตนเอง การ
รูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดสรางสรรค การรูจักคิดตัดสินใจ และแกปญหา การรูจักแสวงหา และใช 
ขอมูลความรูการสื่อสาร และการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน การจัดการกับอารมณ และความเครียด การปรับตัว 
ทามกลางการเปลี่ยนแปลง การตั้งเปาหมาย การวางแผน และดำเนินการตามแผน ความเห็นใจผูอื่น ความ
รับผิดชอบตอสังคม และซาบซึ้งในสิ่งที่ดีงามรอบตัว  
 ธงโภชนาการ (Nutrition Flag)  
  เปนเครื่องมือที่ชวยอธิบาย และทำความเขาใจโภชนบัญญัติ 9 ประการ เพื่อนำไปสูการปฏิบัติโดย 
กำหนดเปนภาพ “ธงปลายแหลม” แสดงกลุมอาหารและสัดสวนการกินอาหารในแตละกลุมมากนอยตามพื้นที่  
สังเกตไดชัดเจนวา ฐานใหญดานบนเนนใหกินมาก และปลายธงขางลางบอกใหกินนอยๆ เทาที่จำเปนโดยมีฐาน 
มาจากขอปฏิบัติการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่ดีของคนไทย หรือ โภชนบัญญัติ 9 ประการ คือ  
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  1. กินอาหารครบ 5 หมูแตละหมูใหหลากหลาย และหมั่นดูแลน้ำหนักตัว 
  2. กินขาวเปนอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ  
  3. กินพืชผักใหมาก และกินผลไมเปนประจำ  
  4. กินปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข และถั่วเมล็ดแหงเปนประจำ  
  5. ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย  
  6. กินอาหารที่มีไขมันแตพอควร  
  7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด  
  8. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปอน  
  9. หรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  
 น้ำใจนักกีฬา (Spirit)  
  เปนคุณธรรมประจำใจของการเลนรวมกัน อยูรวมกัน และมีชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข 
และมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมที่แสดงถึงความมีน้ำใจนักกีฬา เชน การมีวินัย เคารพกฎกติกา รูแพรูชนะรูอภัย  
 บริการสุขภาพ (Health Service)  
  บริการทางการแพทย และสาธารณสุขทั้งของรัฐ และเอกชน  
 ประชาสังคม (Civil Society)  
  เครือขาย กลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิสถาบัน องคกร หรือชุมชนที่มีกิจกรรม การเคลื่อนไหวทางสังคม 
เพ่ือประโยชนรวมกันของกลุม  
 ผลิตภัณฑสุขภาพ (Health Products)  
  ยา เครื่องสำอาง อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรสอาหาร อาหารเสริม วิตามิน  
 พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ (Sex Abuse)  
  การประพฤติปฏิบัติใด ๆ ที่ไมเปนไปตามธรรมชาติทางเพศตนเอง เชน มีจิตใจรักชอบในเพศเดียวกัน 
การแตงตัวหรือแสดงกิริยาเปนเพศตรงขาม  
 พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behaviour)  
  การปฏิบัติหรือกิจกรรมใด ๆ ในดานการปองกัน การสรางเสริม การรักษา และการฟนฟูสุขภาพ อันมี 
ผลตอสภาวะทางสุขภาพของบุคคล  
 พฤติกรรมเสี่ยง (Risk Behaviour)  
  รูปแบบจำเพาะของพฤติกรรม ซึ่งไดรับการพิสูจนแลววา มีความสัมพันธกับการเพิ่มโอกาสที่จะปวย 
จากโรคบางชนิดหรือการเสื่อมสุขภาพมากขึ้น 
 พลังปญญา (Empowerment)  
  กระบวนการสรางเสริมศักยภาพแกบุคคล และชุมชนใหเปนผูสนใจใฝรู และมีอำนาจในการคิดการ
ตัดสินใจ การแกปญหาดวยชุมชนเองไดเปนสวนใหญ นอกจากนั ้นบุคคล และชุมชน ยังสามารถควบคุม 
สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอปญหาสุขภาพใหอยูในสภาพที่เอ้ือตอการสรางเสริม และพัฒนาสุขภาพ  
 ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition)  
  การขาดสารอาหารที่จำเปนตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็ก ทำใหมีผลกระทบตอสุขภาพ  
 ภาวะผูนำ (Leadership)  
  การมีคุณลักษณะในการเปนหัวหนา สามารถชักชวน และชี ้นำสมาชิกในกลุ มรวมมือรวมใจกัน 
ปฏิบัติงานใหสำเร็จลุลวงไปดวยดี  
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 ภูมิปญญาไทย (Thai Wisdom)  
  สติปญญา องคความรู และคานิยมที่นำมาใชในการดำเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม เปนมรดกทาง 
วัฒนธรรมที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณความรูแขนงตาง ๆ ของบรรพชนไทยนับแตอดีต สอดคลองกับวิถี 
ชีวิต ภูมิปญญาไทยจึงมีความสำคัญตอการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของคนไทย ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ลักษณะ
ของภูมิปญญาไทย มีองคประกอบตอไปนี้  
  1. คติความเชื่อ ความคิด หลักการที่เปนพ้ืนฐานขององคความรูที่เกิดจากสั่งสมถายทอดกันมา  
  2. ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  
  3. การประกอบอาชีพในแตละทองถิ่นที่ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับสมัย  
  4. แนวคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหมที่นำมาใชในชุมชน ซึ่งเปนอิทธิพลของความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  
  ตัวอยางภูมิปญญาไทยที่เกี่ยวของกับสุขภาพ เชน การแพทยแผนไทย สมุนไพร อาหารไทย ยาไทย 
ฯลฯ  
 แรงขับทางเพศ (Sex Drive)  
  แรงขับที่เกิดจากสัญชาตญาณทางเพศ  
 ลวงละเมิดทางเพศ (Sexual Abuse)  
  การใชคำพูด การจับ จูบ ลูบ คลำ และ/หรือรวมเพศ โดยไมไดร ับการยินยอมจากฝายตรงขาม 
โดยเฉพาะกับผูเยาว 
 สติ (Conscious)  
  ความรูสึกตัวอยูเสมอในการรับรูสิ่งตาง ๆ การใหหลักการ และเหตุผลในการปองกัน ยับยั้งชั่งใจ และ 
ควบคุมตนเองเพ่ือไมใหคิดผิดทาง ไมหลงลืม ไมเครียด ไมผิดพลาด กอใหเกิดพฤติกรรมทีถู่กตองดีงาม  
 สมรรถภาพกลไก (Motor Fitness) หรือสมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัติ (Skill - Related Physical  
Fitness)  
  ความสามารถของรางกายที่ชวยใหบุคคลสามารถประกอบกิจกรรมทางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการ 
เลนกีฬาไดดี มีองคประกอบ 6 ดาน ดังนี้  
  1.  ความคลอง (Agility) หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ไดอยางรวดเร็ว 
และสามารถควบคุมได  
  2. การทรงตัว (Balance) หมายถึง ความสามารถในการรักษาดุลของรางกายเอาไวไดทั้งในขณะอยู
กับที่ และเคลื่อนท่ี  
  3. การประสานสัมพันธ (Co – ordination) หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวไดอยางราบรื่น  
กลมกลืน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการทำงานประสานสอดคลองกันระหวางตา-มือ-เทา  
  4. พลังกลามเนื้อ (Power) หมายถึง ความสามารถของกลามเนื้อสวนหนึ่งสวนใดหรือหลาย ๆ สวน 
ของรางกายในการหดตัวเพื ่อทำงานดวยความเร็วสูง แรงหรืองานที ่ไดเปนผลรวมของความแข็งแรง และ
ความเร็วที่ใชในชวงระยะเวลานั้น ๆ เชน การยืนอยูกับที ่กระโดด การทุมน้ำหนัก เปนตน  
  5. เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction time) หมายถึง ระยะเวลาที่รางกายใชในการตอบสนองตอ
สิ่งเราตาง ๆ เชน แสง เสียง สมัผัส  
  6. ความเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกหนึ่งไดอยางรวดเร็ว 
 สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness)  
  ความสามารถของระบบตาง ๆ ของรางกาย ในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บุคคล 
ที่มีสมรรถภาพทางกายดีนั้น จะสามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันไดอยางกระฉับกระเฉง โดยไม 
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เหนื่อยลาจนเกินไป และยังมีพลังงานสำรองมากพอ สำหรับกิจกรรมนันทนาการหรือกรณฉีุกเฉิน ในปจจุบันนัก 
วิชาชีพดานสุขศึกษา และพลศกึษาไดเห็นพองตองกันวา สมรรถภาพทางกายสามารถจัดกลุมไดเปนสมรรถภาพ 
ทางกายเพื ่อสุขภาพ (Health – Related Physical Fitness) และหรือสมรรถภาพกลไก (Motor Fitness) 
สมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัติ(Skill – Related Physical Fitness)  
 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (Health – Related Physical Fitness)  
  ความสามารถของระบบตาง ๆ ในรางกายประกอบดวย ความสามารถเชิงสรีรวิทยาดานตาง ๆ ที่ชวย 
ปองกันบุคคลจากโรคท่ีมีสาเหตุจากภาวะการขาดการออกกำลังกาย นับเปนปจจุบันหรือตัวบงชี้สำคัญของการ 
มีสุขภาพดีความสามารถหรือสมรรถนะเหลานี้สามารถปรับปรุงพัฒนา และคงสภาพไดโดยการออกกำลังกาย
อยางสม่ำเสมอ สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพมีองคประกอบดังนี้ 
  1. องคประกอบของรางกาย (Body Composition) ตามปกติแลวในรางกายมนุษยประกอบดวย 
กลามเนื้อ กระดูก ไขมัน และสวนอื่น ๆ แตในสวนของสมรรถภาพทางกายนั้น หมายถึง สัดสวนปริมาณไขมัน 
ในรางกายกับมวลรางกายที่ปราศจากไขมัน โดยการวัดออกมาเปนเปอรเซ็นตไขมัน (% fat) ดวยเครื่อง  
  2. ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต (Cardiorespiratory Endurance) หมายถึง สมรรถนะเชิง 
ปฏิบัติของระบบไหลเวียนโลหิต (หัวใจ หลอดเลือด) และระบบหายใจในการลำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล
กลามเนื้อ ทำใหรางกายสามารถยืนหยัดที่จะทำงานหรือออกกำลังกายที่ใชกลามเนื้อมัดใหญเปนระยะเวลา 
ยาวนานได  
  3. ความออนตัวหรือความยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง พิสัยของการเคลื่อนไหวสูงสุดเทาที่จะทำได 
ของขอตอหรือกลุมขอตอ  
  4. ความทนทาน หรือความอดทนของกลามเนื้อ (Muscular Endurance) หมายถึง ความสามารถ
ของกลามเนื้อมัดใดมัดหนึ่ง หรือกลุมกลามเนื้อ ในการหดตัวซ้ำ ๆ เพื่อตานแรงหรือความสามารถในการคง
สภาพ การหดตัวครั้งเดียวไดเปนระยะเวลายาวนาน  
  5. ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Muscular Strength) หมายถึง ปริมาณสูงสุดของแรงที่กลามเนื้อมัด
ใดมัดหนึ่งหรือกลุมกลามเนื้อ สามารถออกแรงตานทานไดในชวงการหดตัว 1 ครั้ง  
 สุขบัญญตัิแหงชาติ (National Health Disciplines)  
  ขอกำหนดที่เด็ก และเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป พึงปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ จนเปนสุขนิสัย  
เพ่ือใหมีสุขภาพดีทั้งรางกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งกำหนดไว 10 ประการ ดังนี้  
  1. ดูแลรักษารางกาย และของใชใหสะอาด  
  2. รักษาฟนใหแข็งแรง และแปรงฟนทุกวันอยางถูกตอง  
  3. ลางมือใหสะอาดกอนกินอาหาร และหลังการขับถาย  
  4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด  
  5. งดบุหรี ่สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำสอนทางเพศ  
  6. สรางความสัมพันธในครอบครัวใหอบอุน  
  7. ปองกันอุบัติภัยดวยการไมประมาท  
  8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำป  
  9. ทำจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ  
  10. มีสำนึกตอสวนรวม รวมสรางสรรคสังคม  
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 สุขภาพ (Health)  
  สุขภาวะ (Well – Being หรือ Wellness) ที่สมบูรณ และเชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุลทั้งมิติ 
ทางจิตวิญญาณ (มโนธรรม) ทางสังคม ทางกาย และทางจิต ซึ่งมิไดหมายถึงเฉพาะความไมพิการ และความไม 
มีโรคเทานั้น 
 สุนทรียภาพของการเคลื่อนไหว (Movement Aesthetic)  
  ศิลปะ และความงดงามของทวงทาในการเคลื ่อนไหวรางกายในอิริยาบถตาง ๆ ซึ ่งเปนผลมาจาก 
ความคิดสรางสรรคในการออกแบบทาทางการเคลื่อนไหว และการฝกฝน จนเกิดความชำนาญ สามารถแสดง 
ออกมาเปนความกลมกลืน และตอเนื่อง  
 แอโรบิก (Aerobic)  
  กระบวนการสรางพลังงานแบบตองใชอากาศ ซึ ่งในที ่นี ้หมายถึง ออกซิเจน (Aerobic - energe  
delivery) ในการสรางพลังงานของกลามเนื้อ เพื่อทำงานหรือเคลื่อนไหวนั้น กลามเนื้อจะมีวิธีการ 3 แบบที่จะ 
ไดพลังงานมา  
  แบบที่ 1  เปนการใชพลังงานที่มีสำรองอยูในกลามเนื้อซึ่งจะใชไดในเวลาไมเกิน 3 วินาที  
  แบบที่ 2  การสังเคราะหพลังงานโดยไมใชออกซิเจน (Anaerobic energy delivery) ซึ่งใชไดไม
เกิน 10 วินาที  
  แบบที่ 3  การสังเคราะหสารพลังงาน โดยใชออกซิเจน ซึ่งจะใชพลังงานไดระยะเวลานาน 
  



65 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คณะผูจัดทำ 
 
 1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววรรณภา  เงินพุม รองประธานกรรมการ 
 3. นางขนิษฐา  การะเกต ุ กรรมการ 
 4. นางอรอุมา  นอกกลาง กรรมการ 
 5. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง กรรมการ 
 6. นางสาวดารารัตน  สุภาวหา กรรมการ 
 7. นายชัยพร  ขวัญเมือง กรรมการ 
 8. นางขวัญชนก  กะฐินเทศ กรรมการ 
 9. นางสาววรรณศริ ิ ดวงประเทศ กรรมการและเลขานุการ 
  



66 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

 

 
 

หลักสูตรโรงเรียนวดับอพระอินทร พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 1 
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กระทรวงศึกษาธิการ 
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คำนำ 
  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา ไดจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพล
ศึกษา ฉบับนี้ ซึ่งเปนเอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื ่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผู เร ียน และ
กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อเปนกรอบ และทิศทางในการจัดการเรียนการสอน ใหตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู ของกลุ มสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา โดยพิจารณาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 ซึ่งมีองคประกอบดังนี ้
   -  วิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย 
   -  สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
   -  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   -  สาระ และมาตรฐานการเรียนรู 
   -  คุณภาพผูเรียน 
   -  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
   -  รายวิชาที่เปด 
   -  คำอธิบายรายวิชา และโครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
   -  สื่อ/แหลงเรียนรู 
   -  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  คณะผูจัดทำขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการพัฒนา และจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 
และพลศึกษาฉบับนี้ จนสำเร็จลุลวงเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนรูใหกับ
ผูเรียนตอไป 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา 
คณะผูจัดทำ 
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