
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
 



สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุศึกษาและพลศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระท่ี  ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 

สาระท่ี  ๒  ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
 

สาระท่ี  ๓ การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ ๓.๑  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม และกีฬา 
มาตรฐาน  พ ๓.๒  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  
                        มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชม 
                        ในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 

สาระท่ี  ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑   เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและ 
                        การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 

สาระท่ี  ๕ ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑    ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาสาร 
                         เสพติด และความรุนแรง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาที่เปิดสอน กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา 
 
 
 
 
รายวิชาพ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ป. 1 - ป. 6 
พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา       จำนวน 80 ชั่วโมง 
พ 12101 สุขศึกษาและพลศึกษา       จำนวน 80 ชั่วโมง 
พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา       จำนวน 80 ชั่วโมง 
พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา       จำนวน 80 ชั่วโมง 
พ 15101 สุขศึกษาและพลศึกษา       จำนวน 80 ชั่วโมง 
พ 16101 สุขศึกษาและพลศึกษา       จำนวน 80 ชั่วโมง 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 6 
พ 21101 สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 1)   1.0 หน่วยกิต   จำนวน 40 ชั่วโมง 
พ 21102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 2)   1.0 หน่วยกิต   จำนวน 40 ชั่วโมง 
พ 22101 สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 1)   1.0 หน่วยกิต   จำนวน 40 ชั่วโมง 
พ 22102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 2)   1.0 หน่วยกิต   จำนวน 40 ชั่วโมง 
พ 23101 สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 1)   1.0 หน่วยกิต   จำนวน 40 ชั่วโมง 
พ 23102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 2)   1.0 หน่วยกิต   จำนวน 40 ชั่วโมง 
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 1)   0.5 หน่วยกิต   จำนวน 20 ชั่วโมง 
พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 2)   0.5 หน่วยกิต   จำนวน 20 ชั่วโมง 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 1)   0.5 หน่วยกิต   จำนวน 20 ชั่วโมง 
พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 2)   0.5 หน่วยกิต   จำนวน 20 ชั่วโมง 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 1)   0.5 หน่วยกิต   จำนวน 20 ชั่วโมง 
พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 2)   0.5 หน่วยกิต   จำนวน 20 ชั่วโมง 
 
รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 6 
พ 31201 คริกเกต (ภาคเรียนที่ 1)    0.5 หน่วยกิต   จำนวน 20 ชั่วโมง 
พ 31202 วอลเล่ย์บอล (ภาคเรียนที่ 2)    0.5 หน่วยกิต   จำนวน 20 ชั่วโมง 
พ 32201 แฮนด์บอล (ภาคเรียนที่ 1)    0.5 หน่วยกิต   จำนวน 20 ชั่วโมง 
พ 32202 บาสเก็ตบอล (ภาคเรียนที่ 2)    0.5 หน่วยกิต   จำนวน 20 ชั่วโมง 
พ 33201 ดาบไทย (ภาคเรียนที่ 1)    0.5 หน่วยกิต   จำนวน 20 ชั่วโมง 
พ 31201 กรีฑา (ภาคเรียนที่ 2)     0.5 หน่วยกิต   จำนวน 20 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                          เวลา    8๐    ชั่วโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
รู้เข้าใจธรรมชาติการเจริญเติบโต การพัฒนาการของมนุษย์ อธิบายหน้าที่ของอวัยวะภายนอกดูแล

รักษา เห็นคุณค่าความรักความผูกพัน ชื่นชอบภูมิใจในตนเอง ทั้งสมาชิกในครอบครัว รู้เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างเพศหญิง-ชาย มีทักษะในการดำเนินชีวิต การเคลื่อนไหวทางกายสอดคล้องกับอุปกรณ์ประกอบ
กิจกรรม การเล่นเกมกีฬา มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจ จิตวิญญาณ เสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ มี
ความสามารถปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ การเจ็บป่วยของตนเอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ปัจจัยเสี่ยง ต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด ความรุนแรง การพูด ท่าทาง ขอความช่วยเหลือ การ
เกิดเหตุร้าย ที่จะเกิดข้ึนทั้งที่บ้านที่โรงเรียน 
 มีความสามารถในการป้องกันดูแล รักษา การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาง่ายๆ ของตนเอง และ
ครอบครัว มีความนิยมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก ต่อการดำเนินชีวิตตามธรรมชาติสอดคล้องกับ
ชีวิตประจำวัน 
 รู้เข้าใจเห็นคุณค่าของการเล่นเกมกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน นันทนาการ การท่องเที่ยว อาหารพื้นบ้าน 
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเจ็บป่วยโรคในหมู่บ้านนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒  
พ ๒.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓  
พ ๓.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒  
พ ๓.๒  ป๑/๑ , ป๑/๒  
พ ๔.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓  
พ ๕.๑  ป๑/๑ , ป๑/๒ , ป๑/๓   
 
รวม  ๖  มาตรฐาน   ๑๕    ตัวชี้วัด 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                           เวลา    8๐    ชั่วโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
 รู้เข้าใจธรรมชาติการเจริญเติบโต เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา มีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่มเกมกีฬาไทยสากล มีน้ำใจนั กกีฬา มีจิตวิญญาณ การสร้าง
สุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรค หลีกเลี่ยงสารเสพติด การใช้ยา การเกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรง มีความ
ปลอดภัยในชีวิต ดูแลรักษาอวัยวะภายใน รู้หน้าที่บทบาทของตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อน เข้าใจความ
แตกต่างเพศหญิงเพศชาย มีความภูมิใจในเพศตนทั้งหญิงชาย การเล่นเกม กีฬา การเคลื่อนไหวร่างกายอาศัย
อุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง กลุ่มอย่างสนุกสนาน ตามกฎ กติกา มีวินัยในการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ การมี
สุขภาพดี การดูแลการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย บาดเจ็บ การใช้ยา เลี่ยงสารเสพติด ความรุนแรง ปฏิบัติตน
ตามสัญลักษณ์ พฤติกรรมเสี่ยงได้อย่างปลอดภัย 
 รู้เข้าใจหน้าที่ การดูแล เสริมคุณค่าตนเอง สังคม ครอบครัว เพื่อน การมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความมี
สุขภาพกาย การอยู่ร่วมกัน การเสริมสร้างสุขภาพดี การดูแล เกิดการเจ็บป่วย อุบัติเหตุเบื้องต้น มีค่านิยมมี
คุณธรรม ในการดำเนินชีวิต สอดคล้องกับธรรมชาติ ช่วยให้มีความปลอดภัยในชีวิต 
 รู้เข้าใจเห็นคุณค่าของการเล่นเกมกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน นันทนาการ มีกฎระเบียบกติกา มีความรู้ 
ความเข้าใจการท่องเที่ยว อาหารพื้นบ้าน ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเจ็บป่วยโรคในหมู่บ้านรู้จักชื่อและอาการของ
โรคนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓   
พ ๒.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔   
พ ๓.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ 
พ ๓.๒  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ 
พ ๔.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕  
พ ๕.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕   
 
รวม    ๖   มาตรฐาน     ๒๑  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                          เวลา    8๐    ชั่วโมง  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
เข้าใจลักษณะการเจริญเติบโต ความแตกต่าง สัมพันธ์ ภาพในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน สร้างสัมพันธภาพ 

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมนำไปส่า การล่วงละเมิดทางเพศ มีการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทำอยู่กับที่ และ
รอบทิศทาง การใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬา ปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย มีความ
ถนัด รู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง รู้เข้าใจการละเล่นกีฬาพื้นเมือง อธิบายการป้องกันการแพร่กระจายของ
โรค การเลือกอาหารตามสัดส่วนรู้วิธีป้องกันโรค เข้าใจวิธีการแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิต 
ทั้งการขอความช่วยเหลือจากบุคคล เมื่อเกิดเหตุร้าย อุบัติเหตุ ทั้งการใช้ยา เว้นสารเสพติด ลดความรุนแรง ทั้ง
ที่บ้านและท่ีโรงเรียน 

ปฏิบัติตนในการรู้เข้าใจอธิบาย การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ ความแตกต่างทั้งร่างกาย อารมณ์ให้
เหมาะสมกับวัย การตัดสินใจ แก้ปัญหาง่ายๆ จากใกล้ตัว บ้าน โรงเรียน มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จิตสำนึก 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
 รู้เข้าใจวิธีการกิจกรรมการเล่นกีฬาพื้นบ้าน นันทนาการ การท่องเที่ยว อาหารพื้นบ้าน รู้วิธีรักษาการ
เจ็บป่วยของโรคในตำบล ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของการเล่นเกมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑  ป. ๓/๑, ป.๓/๒, ป. ๓/๓   
พ ๒.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓   
พ ๓.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒  
พ ๓.๒  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒    
พ ๔.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓, ป. ๓/๔, ป. ๓/๕   
พ ๕.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓  
 
รวม    ๖    มาตรฐาน     ๑๘  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                        เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
รู้เข้าใจหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ เห็นความสำคัญของการทำงานของอวัยวะ สามารถป้องกันดูแลอวัยวะ

การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา รู้วิธีการแก้ไขปัญหา
และการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น เข้าในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว เห็นคุณค่าและความสำคัญของ
เพศชาย เพศหญิง สามารถควบคุมตนเองและขณะปฏิบัติการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การกีฬา เล่มเกม มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬากับชุมชน ปฏิบัติตามกฎกติกา รู้และเข้าใจการมีสุขภาพท่ีดี  การป้องกันโรค การเลือก
บริโภคอาหาร อารมณ์และความเครียด รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้และเข้าใจในเรื่องการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ การป้องกันหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุ  สิ่งเสพติด การปฐม
พยาบาล    จัดหมวดหมู่อวัยวะของร่างกายปฏิบัติกิจกรรมการเล่นเกม กีฬาพื้นบ้าน ฝึกทดสอบกิจกรรม
ยืดหยุ่นพื้นฐาน หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติภัย  

รู้ปฏิบัติตนการเล่นเกมกีฬาพื้นบ้านในระดับอำเภอ การทำอาหารพื้นบ้าน รู้วิธีรักษาและปฏิบัติตน 
การเจ็บป่วยตามคำแนะนำ เลือกแหล่งบริการสุขภาพที่เหมาะสม มีความรู้ในการบริโภคอาหาร เลือกซื้อ เลือก
บริโภคประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
พ ๑.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓   
พ ๒.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  
พ ๓.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒  ป.๔/๓, ป.๔/๔ 
พ ๓.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒   
พ ๔.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔   
พ ๕.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓    
 
รวม   ๖   มาตรฐาน      ๑๙   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                          เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
 รู้เข้าใจในการทำงานของอวัยวะต่างๆ สุขอนามัยทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญา รู้และเข้าใจเห็นคุณค่าของชีวิตครอบครัว มีทักษะในการดำเนินชีวิต หลักการเคลื่อนไหว 
การออกกำลังกาย เกมกีฬาไทยและกีฬาสากล รู้และเข้าใจกลวิธีการรุกและการป้องกันการส่งเสริมสุขภาพของ
ตน การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพต่างๆ  ศึกษาค้นคว้าการทำงาน
ของระบบอวัยวะสุขภาพทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา หลักของการ
เคลื่อนไหว การกีฬา การมีสุขภาพดี การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ การปฏิบัติควบคุมจนเองในการเคลื่อนไหว 
การเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย การเล่นเกม ออกกำลังกาย การเการพกฎ กติกา ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การ
อภิปรายและการรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมวัดประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมทดสอบความรู้ ทดสอบ
การเล่นกีฬา 
 เข้าใจกฎ กติกา กีฬาพื้นบ้านในระดับจังหวัดเห็นประโยชน์ของการเล่นเกม รู้อนุรักษ์การทำอาหาร
พื้นบ้านป้องกันการเจ็บป่วย เลือกแหล่งบริการสุขภาพ เลือกกิจกรรมทัศนศึกษาการพักผ่อนเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบัติตนให้มีความรู้ความเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒   
พ ๒.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓   
พ ๓.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป. ๕/๔, ป. ๕/๕, ป. ๕/๖    
พ ๓.๒ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป. ๕/๔  
พ ๔.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓,  ป. ๕/๔, ป. ๕/๕ 
พ ๕.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓,  ป. ๕/๔, ป. ๕/๕   
 
รวม  ๖   มาตรฐาน   ๒๕  ตัวช้ีวัด 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                  เวลา    ๘๐    ชั่วโมง  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
 รู้เข้าใจในการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย สุขอนามัยทางเพศ การพัฒนาการ ของวัยแรกรุ่น 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และจิตวิญญาณในวัยแรกรุ่น ชีวิตครอบครัว 
หลักการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย เกมกีฬาไทย กีฬาสากล กลวิธีการรุก การป้องกัน และเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี สมรรถภาพ การป้องกันการเกิดโรค การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุศึกษาค้นคว้าการ
ทำงานของระบบอวัยวะ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา จิตวิญญาณในวัยแรกรุ่น
หลักของการเคลื่อนไหว ความมีสุขภาพดี ปฏิบัติการเคลื่อนไหว ความมีสุขภาพดี การปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยู่
กับที่ เคลื่อนที่ การบังคับสิ่งของ การเข้าร่วมเล่นกิจกรรมทางกาย เกมกีฬา การเการพกฎกติกา ท่ายืดหยุ่น
พื้นฐาน ปฏิบัติท่าทดสอบสมรรถภาพทางกาย อภิปรายรายงานผล การฝึกปฏิบัติกิจกรรมสังเกตพฤติการณ์
และความสนใจในการฝึก ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของอวัยวะ การ
พัฒนาการของวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมวัยรุ่น ชีวิตครอบครัว  สังเกตการ
เคลื่อนไหวการออกกำลังกายการเล่นกีฬา  
 เข้าใจการเล่นเกมกีฬาพื้นบ้าน กฎกติการะดับจังหวัด รู ้ประโยชน์ของการเล่น ปฏิบัติตนในการ
อนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน วิธีการทำ ปฏิบัติตนป้องกันการเจ็บป่วย การรักษา การแนะนำ การป้องกันโรค เลือก
แหล่งบริการสุขภาพในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม เลือกปฏิบัติกิจกรรมในการบริโภคอาหาร สามารถนำความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
         
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒  
พ ๒.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒  
พ ๓.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป.๖/๔, ป. ๖/๕    
พ ๓.๒  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป. ๖/๔, ป. ๖/๕, ป. ๖/๖  
พ ๔.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป.๖/๔      
พ ๕.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓   
 
รวม  ๖   มาตรฐาน   ๒๒    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  พ๒๑๑๐๑      สุขศึกษาและพลศึกษา       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่ ๑     เวลา ๔๐   ชั่วโมง          จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรื่องพัฒนาการตามวัย การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการต่างๆ ให้เติบโตสมวัย 
ความเป็นเพื่อนความเสมอภาคทางเพศ การสร้างและรักษาสัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  
สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ  การป้องกันโรค  สุขภาพกายและสุขภาพจิต  หลักความปลอดภัยในชีวิต  การสร้าง
เสริมความปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน  กลวิธีในการป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพ 
  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยในด้านต่างๆ เห็นคุณค่าของ
การป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต การปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนและการดำรงชีวิตมีทักษะ
การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน วิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพดี 
  ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์และเห็นคุณค่า โดยใช้ทักษะและการปฏิบัติตนเพื่อนำไป 
สู่การใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑ ม.๑/๑  พ ๑.๑ ม.๑/๒  พ ๑.๑ ม.๑/๓ 
พ ๒.๑ ม.๑/๑  พ ๒.๑ม.๑/๒   
พ ๔.๑ ม.๑/๑  พ ๔.๑ม.๑/๒  พ๔.๑ ม.๑/๓  พ ๔.๑ ม.๑/๔ 
 
รวมทั้งหมด  ๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  พ๒๑๑๐๒          สุขศึกษาและพลศึกษา           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑        ภาคเรียนที่  ๒         เวลา ๔๐   ชั่วโมง             จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรื่องภาวะโภชนาการที่ดีมีความสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งได้รับอาหา รที ่มี
ประโยชน์เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และปฏิบัติ
ตามโภชนาการบัญญัติเพื่อมีสุขภาพที่ดีทั ้งร่างกายและจิตใจ การส่งเสริมสุขภาพเข้าใจหลักปฏิบัติในการ
ส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพเป็นโอกาสที่
บุคคล ครอบครัว ชุมชน จะเผชิญกับความเสี่ยงทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางครอบครัวสังคมและ
สิ่งแวดล้อม สารเสพติดให้ทาเป็นสิ่งที่เป็นพิษร้ายแรงทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
เพราะเมื่อบุคคลเสพสารเสพติดเข้าไปเกิดการติดสาร และต้องการเสพมากขึ้น ขาดการควบคุมตนเองเพราะ
ฤทธิ์ยา ทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆตามมามากมาย จึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพิษของสาระเสพติด เพื่อให้สามารถ
ป้องกันตนเองได้   ในปัจจุบันความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมไทยอย่างกว้างขวางจนกลายเป็ น
ปัญหาสังคมที่สำคัญ  โดยเฉพาะความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมไทยอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเด็ก
และสตรีหรือวัยรุ่นอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ถือเป็นการละเมิดสิทธิเด็กและขัดต่อหลักมนุษยธรรมทำให้เกิดปัญหา
ต่างๆตามมากมาย และอุปสรรคในการพัฒนาเด็ก ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
          วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยในด้านต่างๆ เห็นคุณค่าของ
การป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและการดำรงชีวิตมีทักษะ
การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู ้อื ่น วิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพดี  ศึกษาเพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ 
วิเคราะห์และเห็นคุณค่า โดยใช้ทักษะและการปฏิบัติตนเพื่อนำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ ๔.๑ ม.๑/๑  พ ๔.๑ม.๑/๒  พ ๔.๑ม.๑/๓ 
พ ๕.๑ ม.๑/๑  พ ๕.๑ม.๑/๒  พ ๕.๑ม.๑/๓    พ ๕.๑ม.๑/๔   
 
รวมทั้งหมด   ๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา พ๒21๐๑          สุขศึกษาและพลศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒       ภาคเรียนที่  ๑    เวลา ๔๐   ชั่วโมง             จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเพื ่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ  เรื ่องเกี ่ยวกับปัจจัยที ่มีผลกระทบต่อการเจริญเติ บโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น คุณค่าของอาหารหลัก  ๕  หมู่  กรเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ และพัฒนาการทาง
เพศ  วิธีการแก้ปัญหาของชีวิต คุณค่าของการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ  อันตรายที่เกิดจาก
การมีเพศสัมพันธ์ การป้องกันโรค การดำรงสุขภาพของตน ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม การปฏิบัติตนเพื่อสร้าง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต ทักษะการจัดการทางอารมณ์ ความเครียดและการฝึกจิต การวางแผน การจัดเวลา
ในการออกกำลังกาย การพักผ่อน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และกิจกรรมนันทนาการและการ
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑ ม.๒/๑  พ ๑.๑ ม.๒/๒ 
พ ๒.๑ ม.๒/๓  พ ๒.๑ ม.๒/๔ 
พ ๓.๒ ม.๒/๑  พ ๓.๒ ม.๒/๒ 
พ ๔.๑ ม.๒/๕  พ ๔.๑ ม.๒/๖ 
พ ๕.๑ ม.๒/๑ 
 
รวมทั้งหมด  ๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  พ๒2๑๐๒             สุขศึกษาและพลศึกษา       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒          ภาคเรียนที่ ๒   เวลา ๔๐   ชั่วโมง            จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  เรื่องเก่ียวกับปัจจัยในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราอาจต้อง
พบเหตุการณ์ต่างๆมากมาย เหตุการณ์เหล่านั ้น อาจก่อให้เกิดอารมณ์ต่างๆ กับเราและส่งผลให้เ กิด
ความเครียดได้ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต ยาเป็นสารที่ใช้ในการรักษาโรคเพ่ือให้หาย
จากการเจ็บป่วยในปัจจุบันมียาหลายประเภท ถ้าใช้ไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดโทษและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ จึง
จำเป็นต้องรู้วิธีใช้ยาอย่างถูกโรคและถูกวิธี ในบางครั้งเราเกิดอาการเจ็บป่วยไม่รุนแรงที่ไม่จำเป็นต้องรับการ
รักษาแพทย์จึงอาจใช้ยาสามัญประจำบ้านเพื่อบรรเทาและรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยได้  อุบัติภัยหรือ
อุบัติเหตุ เป็นภัยที่ยังความเสียหายให้กับประชาชน ทำให้ร่างกายบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตไปมากมาย การ
ป้องกันอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยนั้น  กระทำได้โดยการศึกษาถึงสาเหตุ  และเรียนรู้วิธีการจะป้องกันให้สมกับคำ
กล่าวว่า “อุบัติเหตุ ป้องกันได้ถ้าไม่ประมาท” ในปัจจุบันมีการใช้สารเสพติดกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ
วัยรุ่นเป็นวัยแห่งการทดลองอาจนำตนเองไปสู่การเป็นผู้ใช้สารเสพติดและกลายเป็นผู้ใช้สารเสพติดในที่สุด
ดังนั้นการมีความรู้และเข้าใจถึงอันตรายของสารเสพติดที่มีผลต่อสุขภาพของเราและสุขภาพของคนอื่นๆอย่าง
ถูกต้องและตระหนักถึงอันตรายและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดนั้นได้  การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติภัย และการ
เจ็บป่วยกะทันหันอาจเกิดขึ้นเอง การปฐมพยาบาลแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ทันเวลา จะสามารถช่วยชีวิต ลด
ความเจ็บปวดทรมานและป้องกันความพิการจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑ ม.๒/๒ 
พ ๒.๑ ม.๒/๔ 
พ ๔.๑ ม.๒/๑  พ ๔.๑ ม.๒/๓   
พ ๕.๑ ม.๒/๑  พ ๕.๑ ม.๒/๒ 
 
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  พ๒๓๑๐๑            สุขศึกษาและพลศึกษา       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓          ภาคเรียนที่  ๑         เวลา ๔๐   ชั่วโมง           จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ในช่วงวัยต่างๆ สุขอนามัยทางเพศ การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น  ทักษะในการป้องกันตนเองจาก
การถูล่วงละเมิดทางเพศ  การจัดการกับอารมณ์ ความเครียด และความต้องการทางเพศ  การแก้ไขปัญหาจาก
การตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  สุขนิสัยในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ  การ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน ภาวะทุพโภชนาการและผลกระทบต่อสุขภาพการปฏิบัติให้มีสุขภาพทางจิต การ
ทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  การวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต  การ
แก้ปัญหาเมื่อเผชิญภัยอันตรายในสถานการณ์ท่ีคับขัน 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑ ม.๓/๑  พ ๑.๑ ม.๓/๒ 
พ ๒.๑ ม.๓/๒ 
พ ๔.๑ ม.๓/๑  พ ๔.๑ ม.๓/๓  พ ๔.๑ ม.๓/๕ 
พ ๕.๑ ม.๓/๑   พ ๕.๑ ม.๓/๒   พ ๕.๑ ม.๓/๓ 
 
รวมทั้งหมด  ๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา พ๒๓๑๐๒          สุขศึกษาและพลศึกษา            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓        ภาคเรียนที่  ๒ เวลา ๔๐   ชั่วโมง              จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สุขภาพผู้บริโภคปัจจุบันมีสินค้าและบริการเกิดขึ้นมากมายให้
ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผู้บริโภคควรมีหลักในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณภาพและปลดภัย คุมค่าและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้จำหน่ายและผู้ใช้บริการ  พฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพ เป็นการกระทำหรือปฏิบัติที่ทำให้เกิดโอกาสที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพหรือภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ  
หรือทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ  ดังนั้นการป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทางสุขภาพ  จะช่วยป้องกัน
การเกิดโรค ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุและความผิดปกติที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ การประกอบอาชีพเป็นสิ่ง
สำคัญในการดำเนินชีวิตและทำให้ชีวิตสมบูรณ์การประกอบอาชีพบางอย่างหรือบางลักษณะอาจทำให้เกิด
อันตรายหรืออุบัติภัยได้ส่งผลต่อสุขภาพการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพสามารถทำให้ประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุขภาพดีสารเสพติดจัดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบในด้านลบหลายๆประการ 
ทั้งต่อตนเองและครอบครัวจึงจำเป็นให้ความรู้ความเข้าใจปัญหาสารเสพติดโดยเฉพาะการป้องกันตนเองจาก
สารเสพติด  ในการดำเนินชีวิตอย่างรับเร่งในปัจจุบันอาจทำให้ขาดความระมัดระวังจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุและ
ภัยที่ไมค่าดคิดได้ การดำเนินชีวิตจึงต้องอยู่บนพื้นฐานและหลักการความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
และภัยที่ไม่คาดคิด 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ ๔.๑ ม.๓/๑  พ ๔.๑ ม.๓/๒ 
พ ๕.๑ ม.๓/๑   พ ๕.๑ ม.๓/๒   พ ๕.๑ ม.๓/๓  พ ๕.๑ ม.๓/๔  พ ๕.๑ ม.๓/๕ 
 
รวมทั้งหมด   ๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา    พ๓๑๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔       ภาคเรียนที่  ๑           เวลา ๒๐ ชั่วโมง               จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
             ศึกษาเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องเกี่ยวกับระบบการทำงานของอวัยวะต่างภาวะผิดปกติใน
การทำงานของอวัยวะ  การเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของระบบอวัยวะการดูแลสุขภาพตามภาวการณ์
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมทางสังคมของ
วัยรุ่น การสร้างสัมพันธภาพความสัมพันธ์และความแตกต่างของการเกิดอารมณ์ทางเพศของชายและหญิง  
การพัฒนาการบุคลิกภาพ  การติดโรคทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ  การเสริมสร้างสุขภาพและ
การป้องกันโรค สุขภาพส่วนบุคคล  การจัดการกับอารมณ์และความเครียดหลักการออกกำลังกาย  การ
พักผ่อน  และกิจกรรมนันทนาการ  การสาธารณสุขในโรงเรียนและชุมชน  หลักการของสมรรถภาพทางกลไก       
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑ ม.๔-๖/๑  พ ๑.๑ ม.๔-๖/๒ 
พ ๒.๑ ม.๔-๖/๒ 
 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา   พ๓๑๑๐๒      สุขศึกษาและพลศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่  ๒               เวลา ๒๐ ชั่วโมง            จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
                ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
อวัยวะต่างๆ วางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ และการ
ดำเนินชีวิตค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ 
 วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน เพื่อหา
แนวทางและเลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกันและลดความขัดแย้ง การแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ นำหลักการ แนวคิดไปปรับปรุงและนำไปปฏิบัติในการดูแลรักษาสุขภาพ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑ ม.๔-๖/๑  พ ๑.๑ ม.๔-๖/๒ 
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๓  พ ๔.๑ ม.๔-๖/๖  พ ๔.๑ ม.๔-๖/๗ 
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๔  พ ๔.๑ ม.๔-๖/๗ 
 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา   พ๓๒๑๐๑       สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕      ภาคเรียนที่  ๑     เวลา ๒๐ ชั่วโมง      จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
                ศึกษาเพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจเรื ่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาวะผิดปกติในการทำงานของ
อวัยวะที่ทำให้เกิดผลต่อสุขภาพ  กระบวนการสร้างเสริมการทำงานของอวัยวะต่างๆการควบคุมอารมณ์และ
พฤติกรรมทางเพศ  การวิเคราะห์สภาพของครอบครัว  เพื่อนสังคม  และวัฒนธรรมที่มีผลพฤติกรรมทางเพศ
และการดำรงชีวิต  การสื่อสารการปฏิเสธเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย  การวิเคราะห์บทบาทของบุคคลที่มี
ต่อการป้องกันโรค  การปฏิบัติตนตามแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  กลวิธีการป้องกัน
และหลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารเสพติด 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ ๒.๑ ม.๔-๖/๑  พ ๒.๑ ม.๔-๖/๒  พ ๒.๑ ม.๔-๖/๓   
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๕  พ ๔.๑ ม.๔-๖/๖  พ ๔.๑ ม.๔-๖/๗ 
 
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา   พ๓๒๑๐๒      สุขศึกษาและพลศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่  ๒                เวลา ๒๐ ชั่วโมง           จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
                ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
อวัยวะต่างๆ วิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพและวางแผนการดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัวได้
อย่างเหมาะสม และทดสอบสมรรถภาพของร่างกายโดยวางแผนและปฏิบัติเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพ ทางกาย
และกลไกของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี 
 ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ หรือความรุนแรงของคนไทย  โดยเลือกใช้ทักษะที่
เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาเรื่องเพศ เรื่องครอบครัว เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อกัน วิเคราะห์สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย เพื่อหาแนวทางการป้องกันที่เหมาะสม 
ปฏิบัติตนตามสิทธิขั ้นพื้นฐานของผู้บริโภค และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อความ
ปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิทธิที่ควรได้รับ 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์ และกระบวนการ
อภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำหลักการ แนวคิดไปปรับปรุงและนำไปปฏิบัติในการดูแล
รักษาสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑  พ ๔.๑ ม.๔-๖/๔  พ ๔.๑ ม.๔-๖/๖  พ ๔.๑ ม.๔-๖/๗       
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๒  พ ๕.๑ ม.๔-๖/๓  พ ๕.๑ ม.๔-๖/๔  พ ๕.๑ ม.๔-๖/๕  พ ๕.๑ ม.๔-๖/๗   
 
รวมทั้งหมด  ๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา   พ๓๓๑๐๑        สุขศึกษาและพลศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖           ภาคเรียนที่  ๑             เวลา ๒๐ ชั่วโมง         จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
                ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ  เรื่องเกี่ยวกับการป้องกันโรคและคุณค่าของการป้องกันโรค
ต่างๆค่านิยมต่อวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต การวิเคราะห์ทางเลือกเมื่อเกิด
ปัญหาทางเพศ  คุณลักษณะที่ดีในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมทางเพสที่คำนึงถึงวัฒนธรรมไทย   การนำ
ทักษะในการเสริมสร้างสัมพันธภาพไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและ
จิตใจเพื่อให้คงสภาพที่เหมาะสม  คุณค่าและความสำคัญของสุขภาพส่วนบุคคล  การวางแผนเพื่อกำหนดกลวิธี
ลดความเสี่ยงและสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง  ชุมชน และสังคม  แนวทางการแก้ไขปัญหาความปลอดภัย
ตามสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ ๒.๑ ม.๔-๖/๑  พ ๒.๑ ม.๔-๖/๒  พ ๒.๑ ม.๔-๖/๓  พ ๒.๑ ม.๔-๖/๔ 
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑  พ ๔.๑ ม.๔-๖/๕  พ ๔.๑ ม.๔-๖/๖  พ ๔.๑ ม.๔-๖/๗   
 
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา    พ๓๓๑๐๒      สุขศึกษาและพลศึกษา             กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖        ภาคเรียนที่  ๒                 เวลา ๒๐ ชั่วโมง        จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
อวัยวะต่างๆ วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
การวางแผน  กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน กิจกรรมการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจำหน่ายสารเสพติด 
 ศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและ 
ปลอดภัย  รู้จักใช้สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคปฏิบัติตนตามสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อความปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่ง
สิทธิที่ควรได้รับ 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้แบบกลุ ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์ และ
กระบวนการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำหลักการ แนวคิดไปปรับปรุงและนำไปปฏิบัติ
ในการดูแลรักษาสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๔  พ ๔.๑ ม.๔-๖/๗  
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๒  พ ๕.๑ ม.๔-๖/๓  พ ๕.๑ ม.๔-๖/๔  พ ๕.๑ ม.๔-๖/๗   
 
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเตมิ  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา พ31201   คริกเก็ต      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปี ๔  ภาคเรียนที่ ๑        เวลา 2๐ ชั่วโมง       ๐.๕  หน่วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาคริกเก็ต ประโยชน์ของการเล่น

กีฬาคริกเก็ตและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติจริงในกิจกรรม มีทักษะการเคลื่อนที่ ทักษะในการขว้างลูก ทักษะ
ในการตีลูก ทักษะในการรับลูก รูปแบบเทคนิคการเล่นประเภททีมกฎกติกาการแข่งขันการตัดสินกลยุทธ์การ
จัดการแข่งขันอย่างถูกต้องปลอดภัย สนุกสนาน และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกีฬาคริกเก็ต ทั้งทักษะการเคลื่อนไหวและการเล่นในรูปแบบ
ต่างๆ ทักษะการเคลื่อนที่ ทักษะในการขว้างลูก ทักษะในการตีลูก ทักษะในการรับลูก พื้นฐานการเล่นเปน็ทีม 
กติกาการแข่งขันคริกเก็ต การทดสอบสมรรถภาพทางกาย รวมทั้งประวัติความเป็นมาของกีฬาคริกเก็ต 

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกายตามความถนัดและ  
ความสนใจ และนำทักษะกีฬาคริกเก็ตไปใช้ในการออกกำลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพต่อไป   

 

ผลการเรียนรู้ 
๑. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา ประโยชน์และวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาคริกเก็ตได้   
๒. มีทักษะในการเคลื่อนไหวและเล่นลูกพ้ืนฐานในกีฬาคริกเก็ต ได้ 
๓. มีทักษะในการขว้างลูกคริกเก็ตในแบบต่างๆ  
๔. มีทักษะในการตีลูกคริกเก็ตแบบต่างๆ 
๕. มีทักษะในการรับลูกคริกเก็ต 
๖. มีทักษะในการเล่นกีฬาคริกเก็ตเป็นทีม 
๗. รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายกติกาการแข่งขันคริกเก็ตได้อย่างถูกต้อง 
๘. รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายวิธีประเมินสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 

 

รวมทั้งหมด ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา พ31202   วอลเล่ย์บอล    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปี ๔  ภาคเรียนที่ 2        เวลา 2๐ ชั่วโมง       ๐.๕  หน่วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล ประโยชน์จากการ

เล่นกีฬาวอลเลย์บอล และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหารมีทักษะการเคลื่อนที่ การเล่น
ลูกสองมือล่าง การเล่นลูกสองมือบน ทักษะในการตบลูกบอล ทักษะการสกัดกั้นลูกบอล ทักษะการเสิร์ฟ
รูปแบบเทคนิคการเล่นประเภททีม กฎกติกาการแข่งขันการตัดสินกลยุทธ์ การจัดการแข่งขันและอื่นๆ อย่าง
ถูกต้องปลอดภัย สนุกสนาน และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกีฬาวอลเลย์บอล ทั้งทักษะการเคลื่อนไหวและการเล่นลูกรูปแบบ
ต่างๆ ทักษะการเสิร์ฟ และทักษะการสกัดก้ัน พ้ืนฐานการเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอล  
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย รวมทั้งประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล 

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกายตามความถนัดและ  
ความสนใจ และนำทักษะกีฬาวอลเลย์บอลไปใช้ในการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพ
ต่อไป   

 

ผลการเรียนรู้ 
๑. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา ประโยชน์และวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอลได้   
๒. มีทักษะในการเคลื่อนไหวและเล่นลูกพ้ืนฐานในกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
๓. มีทักษะในการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลแบบต่างๆ  
๔. มีทักษะในการกระโดดตบลูกวอลเลย์บอลแบบต่างๆ 
๕. มีทักษะในการสกัดก้ันลูกวอลเลย์บอล 
๖. มีทักษะในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเป็นทีม 
๗. รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลได้อย่างถูกต้อง 
๘. รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายวิธีประเมินสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 

 

รวมทั้งหมด ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา พ32201   แฮนด์บอล    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปี 5  ภาคเรียนที่ 1        เวลา 2๐ ชั่วโมง       ๐.๕  หน่วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอลทักษะเบื้องต้นของการ 

เล่นกีฬาแฮนด์บอล ทักษะการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่นาไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่น
แฮนด์บอลการเล่นเป็นทีมของกีฬาแฮนด์บอล กติกาการเล่นแฮนด์บอล และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาแฮนด์บอล มีทักษะการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไก
และมีทักษะพ้ืนฐานที่นาไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นแฮนด์บอลมีทักษะการเล่นเป็นทีมของกีฬาแฮนด์บอล มี 
ทักษะและเข้าใจกติกาการเล่นแฮนด์บอล และการทดสอบสมรรถภาพทางกายและมีความเข้าใจ อธิบาย 
ประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอล 

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกายตามความถนัดและ  
ความสนใจ และนำทักษะกีฬาแฮนด์บอลไปใช้ในการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพ
ต่อไป   
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอล 
๒. สามารถครอบครองลูกแฮนด์บอล และมีทักษะในการ รับ-ส่ง ลูกแฮนด์บอล 
๓. มีทักษะในการเลี้ยงลูกแฮนด์บอล และทักษะในการยิงประตู 
๔. มีทักษะในการเป็นผู้รักษาประตู 
๕. มีทักษะในการเล่นเป็นทีม ทั้งการเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับ  
๖. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลงของการเล่นกีฬาแฮนด์บอล 
๗.  รู้ เข้าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 

 
รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา พ32202   บาสเกตบอล    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปี 5  ภาคเรียนที่ 2        เวลา 2๐ ชั่วโมง       ๐.๕  หน่วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล ทักษะพื้นฐานที่

สำคัญในการเล่นบาสเกตบอล ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล การรับ-ส่ง ลูกบาสเกตบอล การยิงประตูเพ่ือทำ
คะแนน การป้องกัน การเล่นเกมรุก การอบอุ่นร่างกายก่อนการฝึก  

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกีฬาบาสเกตบอล มีทักษะพ้ืนฐานที่สำคัญในการเล่นบาสเกตบอล 
ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล ทักษะพ้ืนฐานที่สำคัญในการเล่นบาสเกตบอล ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล 
ทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล ทักษะการยิงประตูเพื่อทำคะแนน ทักษะการป้องกัน ทักษะการเล่นเกมรุก 
ทักษะการอบอุ่นร่างกายก่อนการฝึก ทักษะการตัดสิน และมีความรู ้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี ่ยวกับกีฬา
บาสเกตบอล 

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกายตามความถนัดและ
ความสนใจ และนำทักษะกีฬาบาสเกตบอลไปใช้ในการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพ
ต่อไป   
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้และเข้าใจเรื่องประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล 
๒. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎ กติกาและการตัดสินของกีฬาบาสเกตบอล 
๓. มีทักษะพื้นฐานในการเล่นและการเคลื่อนไหวในกีฬาบาสเกตบอล 
๔. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝ่ายรุกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๕. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝ่ายรับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๖. เห็นความสำคัญของการอบอุ่นร่างกาย และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
๗. รู้และเข้าใจสมรรถภาพของกล้ามเนื้อและสามารถบริหารได้อย่างถูกต้อง 

 
รวมทั้งหมด ๗  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา พ33201   ดาบไทย    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปี 6  ภาคเรียนที่ 1        เวลา 2๐ ชั่วโมง       ๐.๕  หน่วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาประวัติ กติกา มารยาท ประโยชน์ของกีฬาดาบไทย ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาดาบไทย การ

เลือกประเภทของดาบไทย การเลือกเครื่องมือที่ถนัด การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ และ
ทัศนคติที่ดีต่อศิลปะการต่อสู้ของไทย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ เห็นคุณค่า 
และตระหนักถึงการออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และความปลอดภัยในการ
เล่นกีฬาดาบไทย 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกีฬาดาบไทย มีทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเล่นกีฬาดาบไทย
ทักษะในการตี ทักษะในการรับ ทักษะในการหลบหลีก ทักษะในการตัดสินใจ และมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับกีฬาดาบไทย 

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกายตามความถนัดและ  
ความสนใจ และสามารถนำทักษะกีฬาดาบไทยไปใช้ในการออกกำลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ และ
สมรรถภาพต่อไป   
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถอธิบายประวัติ ประโยชน์ของกีฬาดาบไทยได้ 
๒ เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาดาบไทย 
๓ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
๔ เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเข้าใจและซาบซึ้งในการอนุรักษ์มรดกไทยด้านศิลปะการต่อสู้ 
๕ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติตนความอดทน ความมีระเบียบวินัย  
๖ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ
ผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาดาบไทย 

 
รวมทั้งหมด 6  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา พ33202   ดาบไทย    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปี 6  ภาคเรียนที่ 2        เวลา 2๐ ชั่วโมง       ๐.๕  หน่วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาประวัติกรีฑา กติกา มารยาท ประโยชน์ การอบอุ่นร่างกาย การบาดเจ็บ การฝึกทักษะ

พื้นฐาน การวิ่งระยะสั้น กลาง ไกล  การวิ่งผลัด การสิ่งข้ามรั้ว การทุ่มน้ำหนัก การกระโดดสูง การขว้างจักร 
และสมรรถภาพทางกาย เห็นคุณค่า และตระหนัก การออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกีฬากรีฑา มีทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเล่นกรีฑาทักษะการ
รับส่งไม้ทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการวิ่งในระยะ การพัฒนาสมรรถภาพกล้ามเนื้อด้วยการยกน้ำหนัก และการ
ตัดสิน และมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬากรีฑา 

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกายตามความถนัดและ  
ความสนใจ และสามารถนำทักษะกีฬากรีฑาไปใช้ในการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพ
ต่อไป   
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้และเข้าใจเรื่องประวัติความเป็นมาของกีฬากรีฑา 
๒. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎ กติกาและการตัดสินของกีฬากรีฑา  
๓. มีทักษะพื้นฐานในการเล่นและการเคลื่อนไหวในกีฬากรีฑา 
๔. รู้ขั้นตอนและสามารถอธิบายถึงการวิ่ง ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะไกลได้ 
๕. รู้ขั้นตอนและสามารถอธิบายกีฬาประเภทลานได้ 

 
รวมทั้งหมด ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


