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๘๖กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 
  
  

หลักสตูรโรหลักสตูรโรงเรยีนบานงเรยีนบานเตาบาเตาบา  
พุทธศักราชพุทธศักราช ๒๕๕ ๒๕๕๓๓  

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราชพทุธศกัราช  
๒๕๕๒๕๕๑๑  

 
 
 

กลุมสาระการเรยีนรูสุขศกึษาและพลศึกษากลุมสาระการเรยีนรูสุขศกึษาและพลศึกษา  
  
 
 
 
 
 

สํานัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคามมหาสารคาม เขต  เขต ๒๒  
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศกึษาธกิารกระทรวงศกึษาธกิาร 
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ประกาศโรงเรยีนบานเตาบา 
เร่ือง  ใหใชหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 
............................................................. 

                 เพือ่ใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับสภาพความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม  และความเจริญกาวหนาทางวิชาการ  เปนการสรางกลยทุธใหมในการพฒันาคุณภาพการ 
ศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของบุคคล  สังคมไทย  ผูเรียน  มีศักยภาพในการแขงขัน
และรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลก ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานกึในความเปนไทยมีระเบยีบวินัย  
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขเปนไปตามเจตนารมณมาตรา  ๘๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
๒๕๔๕ และพระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
                 ฉะนัน้  อาศัยอาํนาจตามในมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๕   แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีมติเห็น 
ชอบใหใชหลกัสูตรแกนกลางขึ้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  กระทรวงศึกษาธกิาร  จึงประกาศใช
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  ดังปรากฏแนบทายคําสัง่นี ้  แทน
หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช ๒๕๔๔ เงือ่นไขและระยะเวลาการใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ใหเปนไปดังนี ้
                 ๑.  โรงเรียนตนแบบการใชหลกัสูตรและโรงเรียนทีม่ีความพรอม  ตามรายชื่อที่กระทรวง 
ศึกษาธกิาร  ประกาศ 
                      ๑)  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑  ในชัน้ประถมศึกษาปที่  ๑-๖  และชั้นมธัยมศึกษาปที ่ ๑  และ  ๔ 
                      ๒)  ปการศึกษา ๒๕๕๓  ใหใชหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศักราช 
๒๕๕๑  ในชัน้ประถมศึกษาปที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑  และ  ๒  และชัน้มัธยมศึกษาปที่  ๔  
และ  ๕ 
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                      ๓)  ปการศึกษา  ๒๕๕๔  เปนตนไป  ใหใชหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
พุทธศกัราช  ๒๕๕๑   ทุกชัน้เรียน 
                 ทัง้นี้ปการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนบานเตาบาเปนโรงเรียนที่จะตองใชหลกัสูตรแกนกลาง
ศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศกัราช  ๒๕๕๑  พรอมกันทุกระดับชั้น  และไดจัดทําหลักสูตรโรงเรียนบาน
เตาบา  โดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวนัที ่  ๓๐  เมษายน   
๒๕๕๓  จงึประกาศใชหลักสตูรโรงเรียนตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 
  

................................................. ................................................. 
(นายถนอม  บุญเรียน) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(นายวิทยา  นนทนภา) 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาบา 
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คาํนาํ 
 
                 กระทรวงศึกษาธกิาร  ไดพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑  ที่มคีวามเหมาะสม  ชัดเจน  ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
กระบวนการนาํหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษาและสถานศกึษา  โดยไดมีการ
กําหนดวิสัยทศัน  จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  คุณลักษณะอันพงึประสงค  มาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน  เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร  การเรียนการสอนในแตละระดับ  
นอกจากนัน้ไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นปไวใน
หลักสูตรแกนกลาง  และเปดโอกาสใหสถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดตามความพรอม  และจุดเนน  
อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน  เกณฑการจบการศึกษาแตละระดับและเอกสาร
แสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  และมคีวามชัดเจนตอการ
นําไปปฏิบัติ 
                 จากเหตุผลที่กลาวมา  โรงเรยีนบานเตาบา  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามหาสารคาม  
เขต  ๒  จึงไดจัดทําหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสตูรแกนกลางการ 
ศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ข้ึน  เพื่อกาํหนดกรอบทิศทางในจัดการเรยีนการสอน  เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ  ดานความรู  และทักษะทีจ่ําเปนสาํหรับการดํารงชวีิต  ในสงัคมทีม่กีาร
เปลี่ยนแปลง  และแสวงหาความรูเพื่อพฒันาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  มาตรฐานการเรยีนรู
และตัวชี้วัดทีก่ําหนดไวในเอกสารนี ้ ชวยทําใหหนวยงานที่เกีย่วของเห็นผลคาดหวงัที่ตองการในการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว  ซึ่งจะสามารถกันพฒันาหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพ  
และมีความเปนเอกภาพ  อีกทัง้ยังชวยใหเกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูและ
ชวยแกปญหาการเทยีบโอนระหวางสถานศึกษา  
                 ขอขอบคุณ  ผูที่มีสวนรวมจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะสํานกังานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม  เขต  ๒  บุคลากรของโรงเรียนบานเตาบา  ชมุชน  ตลอดจนผูปกครอง  และ
นักเรียน  ซึ่งชวยใหหลักสูตรมีความสมบูรณและเหมาะสมตอการจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน  
 
 
 
                        (นายวิทยา  นนทนภา) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาบา 
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สารบัญ 

 
เร่ือง                                                   หนา 
  
ความนํา  ...................................................................................................................... ๑ 
ความสาํคัญ  ................................................................................................................. ๑ 
ลักษณะของหลักสูตรโรงเรียน  ........................................................................................ ๒ 
วิสัยทัศน  ...................................................................................................................... ๔ 
สมรรถนะของผูเรียน  ..................................................................................................... ๕ 
คุณลักษณะอันพงึประสงค  ............................................................................................ ๖ 
โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียน  พทุธศกัราช  ๒๕๕๓  ............................................................ ๗ 
วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  .......................................................................... ๑๔ 
พันธกิจกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ............................................................................ ๑๔ 
สมรรถนะสําคญัของผูเรียน  ............................................................................................ ๑๕ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู  ........................................................................................ ๑๖ 
คุณภาพผูเรียน  ............................................................................................................. ๑๗ 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง  ............................................................................. ๑๙ 
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู  ..................................................................................... ๓๗ 
คําอธิบายรายวิชา  ......................................................................................................... ๔๕ 
หนวยการเรียนรู  ............................................................................................................ ๕๑ 
การวัดและประเมินผลการเรยีนรู  .................................................................................... ๗๐ 
เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน  ............................................................................ ๗๒ 
บรรณานุกรม  ................................................................................................................ ๗๔ 
อภิธานศัพท  ................................................................................................................. ๗๕ 
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ความนาํ 
 
               หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  เปนแผน  แนวทาง  หรือขอกําหนดของการจัดการศึกษาของโรงเรยีน
ที่จะใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานทีก่ําหนด  มุงพฒันา
ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ โดยมุงหวงัให
มีความสมบูรณ ทัง้ดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา อีกทั้งมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนสาํหรับการ
ดํารงชีวิต และมีคุณภาพ  ไดมาตรฐานสากล เพื่อการแขงขันในยุคปจจุบัน   
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  ประกอบไปดวย  สาระสําคัญของหลกัสูตรแกนกลาง  สาระความรูที่
เกี่ยวของกับชมุชนทองถิน่ และสาระสําคญัที่สถานศึกษาพฒันาเพิม่เติม โดยจัดเปนสาระการเรยีนรู
รายวิชาพืน้ฐานตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติม จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเปนรายปในระดับประถมศึกษาและกาํหนดคุณลักษณะอันพงึประสงคของสถานศกึษา
ตามคุณลักษณะอันพงึประสงคของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
 
ความสาํคญั 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  มีความสาํคัญในการพฒันาผูเรียน  ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วดั และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กาํหนดไว เปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษา 
ครู ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการจดัมวลประสบการณใหแกผูเรียน
ไดพัฒนาใหบรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาต ิ  นอกเหนือจากการใชเปน
แนวทาง  หรือขอกําหนดในการจัดการศกึษาของสถานศึกษาใหบรรลุ  ตามจุดหมายของการจัดการ 
ศึกษาแลว  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ที่จัดทาํขึ้นยังเปนหลักสูตรที่มีจุดมุงหมายใหครอบครัว  
ชุมชน  องคกรในทองถิ่น  ทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีแนวทาง
สําคัญที่สถานศึกษากาํหนดไวในหลกัสูตรสถานศกึษา  ดังนี ้
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๒กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 ๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพฒันาใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน
ในการเรียนรูเปรียบเสมือนเปนวิธีสรางกําลังใจ  และเราใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหมากที่สุด  
มีความรูสูงสุด ผูเรียนทกุคนมีความเขมแขง็ มีความสนใจ มีประสบการณและความมั่นใจ เรียนและ
ทํางานอยางเปนอิสระและรวมใจกนั มทีกัษะในการอานออกเขียนได คิดเลขเปน รูขอมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีส่ือสาร  สงเสริมจิตใจที่อยากรูอยากเห็น  และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 
                 ๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ สงเสริมการพัฒนาดานจติวิญญาณ จริยธรรม สังคมและ
วัฒนธรรม  พฒันาหลักการในการจาํแนกระหวางถูกและผิด  เขาใจ  และศรัทธาในความเชื่อของตน  
ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางกนั  พฒันาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียน  และชวยให
เปนพลเมืองทีม่ีความรับผิดชอบ สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรมขึ้น มีความเสมอภาค พัฒนา
ความตระหนกั เขาใจ และยอมรับสภาพแวดลอมที่ตนดํารงชีวิตอยู ยึดมั่นในขอตกลงรวมกันตอการ 
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับสวนตน  ระดับทองถิ่น  และระดับชาติ  สรางใหผูเรียนมีความพรอมในการ
เปนผูบริโภคทีตั่ดสินใจแบบมีขอมูล  เปนอิสระ  และมีความรับผิดชอบ 
 
ลักษณะของหลกัสตูรโรงเรียน 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เปนหลักสตูรที่สถานศึกษาจัดทาํขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนในระดับประถม 
ศึกษา  โดยยดึองคประกอบสําคัญ  ๓  สวนคือ  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑  สาระการเรียนรูทองถิ่น  และสาระสําคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม  เปนกรอบในการจัด 
ทํารายละเอียดเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานทีก่าํหนด  เหมาะสมกับสภาพชมุชน
และทองถิน่และจุดเนนของสถานศกึษา  หลักสูตรโรงเรยีนที่พัฒนาข้ึนมีลักษณะของหลักสูตรดังนี ้
                 ๑.  เปนหลกัสูตรเฉพาะ  ของโรงเรียนบานเตาบาสําหรับจัดการศึกษา  ตามหลกัสูตรแกน 
กลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  โดยจดัระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา  (ชั้น
ประถมศึกษาปที่  ๑-๖)     
                 ๒. มีความเปนเอกภาพ หลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา พทุธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑ เปนหลกัสูตรของสถานศึกษา  สําหรับใหผูสอน
นําไปจัดการเรียนรูไดอยางหลากหลาย  โดยกําหนดให 
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๓กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                       ๒.๑  มีสาระการเรียนรูทีส่ถานศกึษาใชเปนหลักเพื่อสรางพืน้ฐานการคิด  การเรยีนรู  
และการแกปญหา  ประกอบดวย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วทิยาศาสตร  และสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
                       ๒.๒  มีสาระการเรียนรูที่เสริมสรางความเปนมนุษย  ศักยภาพการคดิและการทาํงาน  
ประกอบดวย  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี และภาษาอังกฤษ 
                       ๒.๓  มีสาระการเรียนรูเพิ่มเติม  โดยจัดทาํเปนรายวชิาเพิ่มเติม  ตามความเหมาะสม
และสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียน  สาระการเรียนรูทองถิ่น  ความตองการของผูเรียน  และบรบิท
ของสถานศึกษา 
                       ๒.๔  มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เพื่อพฒันาผูเรียน  ทัง้ดานรางกาย  จติใจ  สติปญญา 
อารมณ  และสังคม  เสริมสรางการเรียนรูนอกจากสาระการเรียนรู  ๘  กลุม  และการพฒันาตนตาม
ศักยภาพ 
                       ๒.๕  มกีารกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  ที่สอดคลองกับมาตรฐานระดับตาง ๆ  
เพื่อเปนเปาหมายการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จดัทํารายละเอยีดสาระการเรียนรู  
และจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพในชมุชน  สังคม  และภูมิปญญาทองถิ่น 
                 ๓.  มีมาตรฐานการเรียนรู  เปนเปาหมายสาํคัญของการพฒันาคุณภาพผูเรียน  หลักสตูร
โรงเรียนบานเตาบา  พทุธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  
๒๕๕๑ เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานเปนตัวกําหนดเกีย่วกบัคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียน เพื่อ
เปนแนวทางในการประกันคณุภาพการศึกษา  โดยมกีารกําหนดมาตรฐานไวดังนี ้
                       ๓.๑  มาตรฐานหลักสูตร  เปนมาตรฐานดานผูเรียนผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา  
อันเกิดจากการไดรับการอบรมสั่งสอน  ตามโครงสรางของหลักสูตรทั้งหมด  เปนแนวทางในการตรวจ 
สอบคุณภาพโดยรวม  ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาตองใชสําหรับ
การประเมนิตนเองเพื่อจัดทาํรายงานประจําปตามบทบญัญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา  นอกจาก 
นี้ยงัเปนแนวทางในการกาํหนดแนวปฏิบัติในการสงเสริม กาํกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ  
เพื่อใหไดตามมาตรฐานที่กาํหนด 
                       ๓.๒  มีตัวชีว้ดัชั้นปเปนเปาหมายระบุส่ิงทีน่ักเร ียนพงึรูและปฏิบัติ  รวมทัง้คุณลกัษณะ
ของผูเรียนในแตละระดบัชัน้  ซึ่งสะทอนถงึมาตรฐานการเรยีนรู  มีความเฉพาะเจาะจง  และมีความเปน
รูปธรรมนาํไปใชในการกาํหนดเนือ้หา จัดทาํหนวยการเรียนรู จัดการเรยีนการสอนและเปนเกณฑสําคัญ
สําหรับการวัดประเมนิผล  เพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผูเรียน  ความรู  ทักษะ 
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๔กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

กระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอนัพงึประสงค  เปนหลักในการเทยีบโอนความรู  และ
ประสบการณจากการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
                       ๓.๓ มีความเปนสากล ความเปนสากลของหลักสูตรสถานศกึษา คือ มุงใหผูเรียนมี
ความรูความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจดัการสิ่งแวดลอม ภูมิปญญา
ทองถิน่ มีคุณลักษณะทีจ่ําเปนในการอยูในสังคมไดแก ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ การตรงตอ
เวลา  การเสียสละ  การเอื้อเฟอ  โดยอยูบนพืน้ฐานของความพอดี  ระหวางการเปนผูนาํ  และผูตาม  
การทาํงานเปนทีม และการทํางานตามลาํพัง  การแขงขนั  การรูจักพอ  และการรวมมือกันเพื่อสังคม 
วิทยาการสมัยใหมและภูมิปญญาทองถิ่น  การรับวัฒนธรรมตางประเทศ  และการอนุรักษวฒันธรรม 
ไทยการฝกฝนทักษะเฉพาะทาง  และการบูรณาการในลักษณะทีเ่ปนองครวม 
                 ๔.  มีความยืดหยุน  หลากหลาย หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบานเตาบาเปนหลักสตูรที่
สถานศกึษาจดัทํารายละเอยีดตางๆ  ข้ึนเอง  โดยยึดโครงสรางหลักทีก่ําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  เปนขอบขายการจัดทําจงึทาํใหหลักสตูรของสถานศกึษา
มีความยืดหยุน  หลากหลาย  สอดคลองกับสภาพปญหา  และความตองการของทองถิน่  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมีความเหมาะสมกบัตัวผูเรียน 
                 ๕.  การวัดและประเมินผล  เนนหลกัการพื้นฐานสองประการ  คือการประเมินเพื่อพัฒนา
ผูเรียน  และเพื่อตัดสินผลการเรียน  โดยผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชีว้ัด  เพือ่ให
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู  สะทอนสมรรถนะสําคญั  และคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียน
เปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับ  ไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน  ระดบั
สถานศกึษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวน 
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ  ความ 
กาวหนา  และความสาํเร็จทางการเรียนของผูเรียน  ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมให
ผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรยีนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 
 
วสิัยทศัน 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  มุงพฒันาผูเรียนทกุคน  ซึ่งเปนกาํลังของชาติใหเปนมนษุยที่มีความ
สมดุลทั้งดานรางกาย  ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานกึในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลกยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มคีวามรูและทกัษะ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

พื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติทีจ่ําเปนตอการศึกษา  ตอการประกอบอาชีพ  และการศึกษาตลอดชีวิต  โดย
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ บนพืน้ฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ  
 
สมรรถนะของผูเรยีน 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  ๕  ประการ  ดังนี ้
                 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่น
ขอมูลขาวสาร  และประสบการณ  อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสงัคม  รวมทั้งการ
เจรจาตอรอง  เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ  การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวย
หลักเหตุผลและความถูกตอง  ตลอดจนการเลือกใชวธิกีารสื่อสารทีม่ปีระสิทธิภาพ  โดยคํานึงถงึผล 
กระทบที่มีตอตนเองและสงัคม 
                 ๒.  ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการคดิวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  
การคิดอยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวจิารณญาณและการคิดเปนระบบ  เพื่อนาํไปสูการสรางองค
ความรูหรือสารสนเทศ  เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
                 ๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ 
ที่เผชิญไดอยางถกูตองเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธ และการเปลีย่นแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรู  
มาใชในการปองกันและแกไขปญหา  และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธภิาพ  โดยคาํนึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
                 ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไป
ใชในการดําเนนิชีวิตประจาํวนั  การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน  และการ
อยูรวมกนัในสงัคมดวยการสรางเสริมความสัมพนัธอันดีระหวางบุคคล  การจัดการปญหาและความ
ขัดแยงตาง ๆ  อยางเหมาะสม  การปรับตัวใหทนักับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และสภาพแวดลอม 
และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤตกิรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 ๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี
ดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี เพื่อการพัฒนาตนเองและสงัคม ในดานการ
เรียนรู  การสือ่สารการทาํงาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค  ถูกตอง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อใหสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี ้
                       ๑.  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 
                       ๒.  ซื่อสัตยสุจริต 
                       ๓.  มีวนิัย 
                       ๔.  ใฝเรียนรู 
                       ๕.  อยูอยางพอเพยีง 
                       ๖.  มุงมั่นในการทาํงาน 
                       ๗.  รักความเปนไทย 
                       ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสตูรโรงเรียนบานเตาบา พทุธศกัราช ๒๕๕๓ 
 

เวลาเรียน กลุมสาระการเรียนรู/กจิกรรม 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุมสาระการเรียนรู       
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาตางประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน  (พืน้ฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวิชาเพิม่เติม           ปละ  ๔๐  ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐  ชั่วโมง/ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๑ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑ ๒๐๐ 
ค  ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑ ๒๐๐ 
ว  ๑๑๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๑ ๘๐ 
ส  ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑   ๘๐ 
ส  ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๑ ๔๐ 
พ  ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ ๘๐ 
ศ  ๑๑๑๐๑  ศิลปะ  ๑ ๘๐ 
ง  ๑๑๑๐๑  การงานอาชพี  ๑ ๔๐ 
อ  ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑ ๔๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ท  ๑๑๒๐๑  การอาน  ๑ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๙กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๒ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๒ ๒๐๐ 
ค  ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร  ๒ ๒๐๐ 
ว  ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๒ ๘๐ 
ส  ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา  ๒  ๘๐ 
ส  ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๒ ๔๐ 
พ  ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒ ๘๐ 
ศ  ๑๒๑๐๑  ศิลปะ  ๒ ๘๐ 
ง  ๑๒๑๐๑  การงานอาชพี  ๒ ๔๐ 
อ  ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๒ ๔๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ท  ๑๒๒๐๑  การอาน  ๒ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๓ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๓ ๒๐๐ 
ค  ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร  ๓ ๒๐๐ 
ว  ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๓ ๘๐ 
ส  ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา  ๓ ๘๐ 
ส  ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๓ ๔๐ 
พ  ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ๘๐ 
ศ  ๑๓๑๐๑  ศิลปะ  ๓ ๘๐ 
ง  ๑๓๑๐๑  การงานอาชพี  ๓ ๔๐ 
อ  ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๓ ๔๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ท  ๑๓๒๐๑  การอาน  ๓ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๔ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย  ๔ ๑๖๐ 
ค  ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร  ๔ ๑๖๐ 
ว  ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๔ ๘๐ 
ส  ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา  ๔  ๘๐ 
ส  ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๔ ๔๐ 
พ  ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ ๘๐ 
ศ  ๑๔๑๐๑  ศิลปะ  ๔ ๘๐ 
ง  ๑๔๑๐๑  การงานอาชพี  ๔ ๘๐ 
อ  ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๔ ๘๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ง  ๑๔๒๐๑  คอมพิวเตอร  ๑ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๕ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย  ๕ ๑๖๐ 
ค  ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร  ๕ ๑๖๐ 
ว  ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๕ ๘๐ 
ส  ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา  ๕ ๘๐ 
ส  ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๕ ๔๐ 
พ  ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ ๘๐ 
ศ  ๑๕๑๐๑  ศิลปะ  ๕ ๘๐ 
ง  ๑๕๑๐๑  การงานอาชพี  ๕ ๘๐ 
อ  ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๕ ๘๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ง  ๑๕๒๐๑  คอมพิวเตอร  ๒ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๓กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๖ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย  ๖ ๑๖๐ 
ค  ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร  ๖ ๑๖๐ 
ว  ๑๖๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๖ ๘๐ 
ส  ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา  ๖ ๘๐ 
ส  ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๖ ๔๐ 
พ  ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ ๘๐ 
ศ  ๑๖๑๐๑  ศิลปะ  ๖ ๘๐ 
ง  ๑๖๑๐๑  การงานอาชพี  ๖ ๘๐ 
อ  ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๖ ๘๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ง  ๑๖๒๐๑  คอมพิวเตอร  ๓ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๔กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

วสิัยทศันกลุมสาระการเรยีนรูสขุศกึษาและพลศกึษา 
 
                 สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถงึ  ภาวะของมนษุยที่สมบูรณ  ทั้งทางกาย   ทางจิต  ทาง
สังคม  และทางปญญาหรือจิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเปนเรื่องสําคัญ  เพราะเกี่ยวโยงกับ
ทุกมิติของชวีติ  ทุกคนควรจะไดเรียนรูเร่ืองสุขภาพ  เพือ่จะไดมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง  มีเจตคติ   
คุณธรรม  และคานยิมทีเ่หมาะสม  รวมทั้งมทีักษะปฏบัิติดานสุขภาพจนเปนกิจนสัิย  อันจะสงผลให
สังคมโดยรวมมีคุณภาพ 
 
พนัธกจิกลุมสาระการเรียนรูสขุศกึษาและพลศกึษา 
 
                 สุขศึกษาและพลศึกษาเปนการศึกษาดานสุขภาพที่มเีปาหมาย  เพื่อการดํารงสุขภาพการ
สรางเสริมสุขภาพ  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว  และชุมชนใหยัง่ยืน 
                 สุขศึกษา  มุงเนนใหผูเรียนพฒันาพฤติกรรมดานความรู  เจตคติ  คุณธรรม  คานิยมและ  
การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคูไปดวยกนั  
                 พลศึกษา มุงเนนใหผูเรียนใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกมและ 
กีฬา  เปนเครือ่งมือในการพฒันาโดยรวมทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  สติปญญา  รวมทั้ง
สมรรถภาพเพือ่สุขภาพและกีฬา  
                 สาระที่เปนกรอบเนื้อหา  หรือขอบขายองคความรู  ของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา  ประกอบดวย 
                 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนษุย ผูเรียนจะไดเรียนรูเร่ืองธรรมชาติของการเจริญ 
เติบโต  และพัฒนาการของมนษุย  ปจจัยที่มีผลตอการเจรญิเติบโต  ความสัมพันธเชื่อมโยงในการ
ทํางานของระบบตางๆ  ของรางกาย  รวมถึงวธิีปฏิบัติตนเพื่อใหเจริญเติบโตและมีพฒันาการที่สมวัย 
                 ชวีติและครอบครัว  ผูเรียนจะไดเรียนรูเร่ืองคณุคาของตนเอง  และครอบครัว  การปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  จิตใจ  อารมณความรูสึกทางเพศ  การสรางและรักษาสัมพันธภาพ
กับผูอ่ืน  สุขปฏิบัติทางเพศ  และทักษะในการดําเนินชวีติ 
                 การเคลื่อนไหว การออกกาํลังกาย การเลนเกม กฬีาไทย และกีฬาสากล ผูเรียนไดเรียนรู
เร่ือง  การเคลือ่นไหวในรูปแบบตาง ๆ  การเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา  ทัง้ประเภทบุคคล  และ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๕กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ประเภททีมอยางหลากหลาย  ทั้งไทยและสากล  การปฏิบัติตามกฎ  กติกา ระเบียบ  และขอตกลงใน
การเขารวมกิจกรรมทางกาย  และกฬีา  และความมีน้าํใจนักกฬีา 
                 การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการปองกนัโรค  ผูเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับหลัก
และวิธีการเลอืกบริโภคอาหาร  ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ  การสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  
และการปองกนัโรคทัง้โรคติดตอและโรคไมติดตอ 
                 ความปลอดภัยในชีวิต  ผูเรียนจะเรียนรูเร่ือง การปองกนัตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ  
ทั้งความเสีย่งตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  ความรุนแรง  อันตรายจากการใชยาและสารเสพติด  รวมถงึแนว 
ทางในการสรางเสริมความปลอดภัยในชีวิต 
 
สมรรถนะสาํคัญของผูเรียน 
 
                 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะที่สําคัญ  ๕  ประการ 
ดังนี ้
                 ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร  เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มวีัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด  ความรูความเขาใจ  ความรูสึก  และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่น
ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทัง้การเจรจา
ตอรอง  เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ  การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสาร  ดวยหลัก
เหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคาํนงึถงึผลกระทบ
ที่มีตอตนเองและสังคม 
                 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การ 
คิดอยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดเปนระบบ  เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู  
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสนิใจเกี่ยวกับตนเองและสงัคมไดอยางเหมาะสม 
                 ๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ 
ที่เผชิญไดอยางถกูตองเหมาะสม  บนพืน้ฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ  เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา
ใชในการปองกันและแกไขปญหาและมกีารตัดสินใจที่มปีระสิทธิภาพโดยคํานงึถงึผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตอตนเอง  สังคม  และสิง่แวดลอม 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๖กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 ๔.  ความสามารถในการใชทกัษะชวีิต  เปนความสามารถในการนาํกระบวนการตาง ๆ  
ไปใชในการดาํเนนิชีวิตประจําวนั  การเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทาํงาน  และ
การอยูรวมกันในสังคม  ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบคุคล  การจัดการปญหา  และ
ความขัดแยงตาง ๆ  อยางเหมาะสม  การปรับตัวใหทนักับการเปลีย่นแปลงของสังคมและสภาพแวด 
ลอม  และการรูจักหลีกเลีย่งพฤติกรรมไมพึงประสงคทีส่งผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
                 ๕.  ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี เปนความสามารถในการเลือก  และใชเทคโนโลยี
ดานตางๆ  และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรยีนรู 
การสื่อสาร  การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค  ถูกตอง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 
สาระที ่ ๑  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
มาตรฐาน  พ  ๑.๑   เขาใจธรรมชาติของการเจรญิเติบโตและพัฒนาการของมนษุย 
สาระที ่ ๒  ชีวติและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ  ๒.๑   เขาใจและเหน็คุณคาตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดําเนิน

ชีวิต 
สาระที ่ ๓  การเคลื่อนไหว  การออกกาํลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ  ๓.๑  เขาใจ  มทีักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา 
มาตรฐาน  พ  ๓.๒   รักการออกกาํลังกาย  การเลนเกม  และการเลนกฬีา  ปฏิบัติเปนประจําอยาง

สม่ําเสมอ  มวีนิัย  เคารพสิทธิ  กฎกติกา  มีน้ําใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการ
แขงขัน  และชืน่ชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 

สาระที ่ ๔  การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการปองกนัโรค 
มาตรฐาน  พ  ๔.๑ เห็นคุณคาและมีทกัษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การปองกัน

โรค  และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
สาระที ่ ๕  ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน  พ  ๕.๑ ปองกนัและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช

ยา  สารเสพติด  และความรุนแรง 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๗กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

คุณภาพผูเรียน 

 

จบชั้นประถมศึกษาปที่  ๓ 
                 [-]  มีความรู  และเขาใจในเรือ่งการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนษุย  ปจจัยทีม่ีผล
ตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธกีารสรางสัมพนัธภาพในครอบครัวและกลุมเพื่อน 
                 [-]  มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน  การพกัผอนนอนหลับ  การรักษาความสะอาดอวัยวะทกุ
สวนของรางกาย  การเลนและการออกกาํลังกาย 
                 [-]  ปองกันตนเองจากพฤตกิรรม ที่อาจนําไปสูการใชสารเสพติด การลวงละเมดิทางเพศ  
และรูจักปฏิเสธในเรื่องที่ไมเหมาะสม 
                 [-] ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองไดตามพัฒนาการแตละชวงอาย ุมทีักษะการเคลือ่น 
ไหวขั้นพื้นฐานและมีสวนรวมในกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  
และเกม  ไดอยางสนุกสนาน  และปลอดภัย 
                 [-]  มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร  ของเลนของใชที่มผีลดีตอสุขภาพ  หลกีเลี่ยงและ
ปองกนัตนเองจากอุบัติเหตุได 
                 [-]  ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมเมื่อมีปญหาทางอารมณ  และปญหาสขุภาพ 
                 [-]  ปฏิบัติตนตามกฎ  ระเบียบขอตกลง  คําแนะนํา  และขัน้ตอนตางๆ  และใหความรวม 
มือกับผูอ่ืนดวยความเต็มใจจนงานประสบความสาํเร็จ 
                 [-]  ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผูอ่ืนในการเลนเปนกลุม 

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
                 [-] เขาใจความสัมพันธเชื่อมโยงในการทํางานของระบบตางๆ ของรางกาย และรูจักดแูล
อวัยวะที่สําคัญของระบบนัน้ ๆ 
                 [-]  เขาใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  จิตใจ  อารมณและสังคม  แรงขับทาง
เพศของชายหญิง  เมื่อยางเขาสูวัยแรกรุนและวัยรุน  สามารถปรับตัวและจัดการไดอยางเหมาะสม 
                 [-]  เขาใจและเหน็คุณคาของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุน  และเปนสขุ 
                 [-]  ภูมิใจและเหน็คุณคาในเพศของตน  ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศไดถูกตองเหมาะสม 
                 [-] ปองกนัและหลีกเลี่ยงปจจยัเสี่ยง พฤตกิรรมเสี่ยงตอสุขภาพและการเกิดโรค อุบัติเหตุ  
ความรุนแรง  สารเสพติดและการลวงละเมิดทางเพศ 
                 [-]  มทีักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน  การควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๘กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 [-]  รูหลักการเคลื่อนไหว  และสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมทางกาย  เกม  การละเลน
พื้นเมือง  กีฬาไทย  กีฬาสากลไดอยางปลอดภัยและสนุกสนาน  มนี้าํใจนักกีฬา  โดยปฏิบัติตามกฎ  
กติกา  สิทธิ  และหนาที่ของตนเอง  จนงานสาํเร็จลุลวง 
                 [-]  วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  กจิกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย  เพื่อสุข 
ภาพไดตามความเหมาะสมและความตองการเปนประจาํ 
                 [-]  จัดการกับอารมณ  ความเครียด  และปญหาสุขภาพไดอยางเหมาะสม 
                 [-]  มีทักษะในการแสวงหาความรู  ขอมูลขาวสารเพื่อใชสรางเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๙กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแกนกลาง 
 
สาระที ่ ๑  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
มาตรฐาน  พ  ๑.๑   เขาใจธรรมชาติของการเจรญิเติบโตและพัฒนาการของมนษุย 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ 

 
๑.  อธิบายลักษณะและหนาที่ของ
อวัยวะภายนอก 

[-]  ลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอกที่มี
การเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวยั 
    - ตา ห ู คอ  จมกู  ผม มือ  เทา  เล็บ  
ผิวหนัง  ฯลฯ 
    - อวัยวะในชองปาก (ปาก ล้ิน  ฟน เหงอืก) 

 ๒.  อธิบายวิธดูีแลรักษาอวยัวะ
ภายนอก 

[-] การดูแลรักษาอวยัวะภายนอก 
    - ตา ห ูคอ จมูก  ปาก ล้ิน  ฟน  ผม  มือ  
เทา เล็บ  ผิวหนัง ฯลฯ 
    - อวัยวะในชองปาก  (ปาก  ล้ิน ฟน  เหงือก) 

ป.๒ ๑.  อธิบายลักษณะ  และหนาที่ของ
อวัยวะภายใน 

[-] ลักษณะ  และหนาที่ของอวัยวะภายในที่มี
การเจริญเติบโต  และพัฒนาการไปตามวยั 
(สมอง  หัวใจ ตับ  ไต  ปอด  ลําไส ฯลฯ) 

 ๒.  อธิบายวิธดูีแลรักษาอวยัวะ
ภายใน 

[-] การดูแลรักษาอวยัวะภายใน 
    - การระมัดระวังการกระแทก 
    - การออกกาํลังกาย 
    - การกนิอาหาร 

 ๓. อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย [-] ธรรมชาติของชีวิตมนุษยต้ังแตเกิดจนตาย 
ป.๓ ๑.  อธิบายลักษณะและการเจริญ 

เติบโตของรางกายมนุษย 
[-] ลักษณะการเจริญเติบโตของรางกายมนุษย   
ที่มีความแตกตางกนัในแตละบุคคล 
   - ลักษณะรปูราง 
   - น้าํหนัก 
   - สวนสูง 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๐กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๒.  เปรียบเทยีบการเจริญเติบโต

ของตนเองกับเกณฑมาตรฐาน 
[-] เกณฑมาตรฐานการเจรญิเติบโตของเด็ก 
ไทย 

 ๓.  ระบุปจจัยที่มีผลตอการเจริญ 
เติบโต 

[-] ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต 
    - อาหาร   
    - การออกกาํลังกาย 
    - การพักผอน 

ป.๔ ๑.  อธิบายการเจริญเติบโต  และ
พัฒนาการของรางกายและจิตใจ     
ตามวัย   

[-] การเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกาย
และจิตใจตามวัย  (ในชวงอายุ  ๙-๑๒  ป) 

 ๒.  อธิบายความสําคัญของกลาม 
เนื้อ  กระดูก  และขอ  ที่มีผลตอ
สุขภาพ  การเจริญเติบโต  และ
พัฒนาการ 

[-] ความสําคญัของกลามเนื้อ  กระดูกและขอ  
ที่มีผลตอสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และ
พัฒนาการ 

 ๓.  อธิบายวิธดูีแลกลามเนื้อ  
กระดูก  และขอ  ใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

[-] วธิีดูแลรักษากลามเนื้อ  กระดูก  และขอให
ทํางานอยางมปีระสิทธิภาพ 

ป.๕ ๑.  อธิบายความสําคัญของระบบ
ยอยอาหาร  และระบบขับถายทีม่ี
ผลตอสุขภาพ  การเจริญเติบโต  
และพัฒนาการ 

[-] ความสําคญัของระบบยอยอาหารและ
ระบบขับถายที่มีผลตอสุขภาพ  การเจริญ 
เติบโต และพฒันาการ 

 ๒.  อธิบายวิธดูีแลระบบยอยอาหาร
และระบบขับถายใหทาํงาน
ตามปกต ิ

[-] วธิีดูแลรักษาระบบยอยอาหาร  และระบบ
ขับถายใหทาํงานตามปกต ิ

ป.๖ ๑.  อธิบายความสําคัญของระบบ
สืบพันธุ  ระบบไหลเวียนโลหิตและ
ระบบหายใจ  ที่มีผลตอสุขภาพ  
การเจริญเติบโต  และพัฒนาการ 

[-] ความสําคญัของระบบสืบพันธุ  ระบบ
ไหลเวียนโลหติและระบบหายใจทีม่ีผลตอ
สุขภาพ   การเจริญเติบโตและพัฒนาการ       



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๑กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๒.  อธิบายวิธกีารดูแลรักษาระบบ

สืบพันธุ  ระบบไหลเวียนโลหิต    
และระบบหายใจใหทาํงานตาม  
ปกติ 

[-] วธิีดูแลรักษาระบบสืบพนัธุ   ระบบไหล 
เวียนโลหิต  และระบบหายใจใหทาํงานตาม  
ปกติ 

 
สาระที ่ ๒  ชีวติและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ  ๒.๑   เขาใจและเหน็คุณคาตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดําเนิน

ชีวิต 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑.  ระบุสมาชิกในครอบครัวและ

ความรักความผูกพนัของสมาชิกที่มี
ตอกัน 

[-] สมาชิกในครอบครัว 
[-] ความรักความผกูพนัของสมาชกิใน
ครอบครัว 

 ๒.  บอกส่ิงที่ชืน่ชอบและภาคภูมิใจ
ในตนเอง 

[-] ส่ิงที่ชืน่ชอบและความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง (จุดเดน จุดดอยของตนเอง) 

 ๓.  บอกลักษณะความแตกตาง
ระหวางเพศชาย  และเพศหญิง 

[-] ลักษณะความแตกตางของเพศชาย  เพศ
หญิง 
    - รางกาย 
    - อารมณ 
    - ลักษณะนสัิย 

ป.๒ ๑.  ระบุบทบาทหนาที่ของตนเอง 
และสมาชิกในครอบครัว 

[-] บทบาทหนาที่ของสมาชกิในครอบครัว 
    - ตนเอง 
    - พอ  แม 
    - พี่นอง 
    - ญาติ 

 ๒.  บอกความสําคัญของเพือ่น [-] ความสําคญัของเพื่อน  (เชน  พูดคุย  
ปรึกษา  เลน  ฯลฯ) 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๒กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๓.  ระบุพฤตกิรรมที่เหมาะสมกับ

เพศ 
[-] พฤติกรรมที่เหมาะสมกบัเพศ 
    - ความเปนสุภาพบุรุษ 
    - ความเปนสุภาพสตรี 

 ๔.  อธิบายความภาคภูมิใจใน
ความเปนเพศหญิงหรือเพศชาย 

[-] ความภาคภูมิใจในเพศหญิง  หรือเพศชาย 

ป.๓ ๑.  อธิบายความสําคัญ  และความ
แตกตางของครอบครัวที่มีตอตนเอง 

[-] ความสําคญัของครอบครัว  ความแตกตาง
ของแตละครอบครัว 
    - เศรษฐกิจ 
    - สังคม 
    - การศึกษา 

 ๒.  อธิบายวิธสีรางสัมพันธภาพใน
ครอบครัวและกลุมเพื่อน 

[-] วธิีการสรางสัมพนัธภาพในครอบครัวและ
กลุมเพื่อน 

 ๓.  บอกวธิีหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมที่
นําไปสูการลวงละเมิดทางเพศ 

[-] พฤติกรรมที่นาํไปสูการลวงละเมิดทางเพศ 
(การแตงกาย  การเที่ยวกลางคืน  การคบเพื่อน  
การเสพสารเสพติด ฯลฯ) 
[-] วธิีหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมทีน่ําไปสูการลวง
ละเมิดทางเพศ (ทักษะปฏิเสธและอื่น ๆ ) 

ป.๔ ๑.  อธิบายคณุลักษณะของความ
เปนเพื่อนและสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว 

[-] คุณลักษณะของความเปนเพื่อนและสมาชิก
ที่ดีของครอบครัว 

 ๒.  แสดงพฤตกิรรมที่เหมาะสมกับ
เพศของตนตามวัฒนธรรมไทย 

[-] พฤติกรรมที่เหมาะสมกบัเพศของตนตาม
วัฒนธรรมไทย 

 ๓.  การปฏิเสธการกระทําทีเ่ปน
อันตรายและไมเหมาะสมเรือ่งเพศ 

[-] วธิีการปฏิเสธการกระทําที่เปนอนัตรายและ
ไมเหมาะสมในเรื่องเพศ 

ป.๕ ๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ  
และปฏิบัติตนไดเหมาะสม 

[-] การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การดูแลตนเอง 
[-] การวางตัวเหมาะสมกับเพศตามวฒันธรรม
ไทย 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๓กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๒.  อธิบายความสําคัญของการมี

ครอบครัวที่อบอุนตามวัฒนธรรม
ไทย 

[-] ลักษณะของครอบครัวทีอ่บอุนตาม
วัฒนธรรมไทย  (ครอบครัวขยาย  การนับถือ
ญาติ) 

 ๓.  ระบุพฤตกิรรมที่พึงประสงคและ
ไมพึงประสงค  ในการแกไขปญหา
ความขัดแยงในครอบครัวและกลุม
เพื่อน 

[-] พฤติกรรมที่พงึประสงคและไมพึงประสงค 
ในการแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัว 

ป.๖ ๑.  อธิบายความสําคัญของการ
สรางและรักษาสัมพนัธภาพกับผูอ่ืน 

[-] ความสําคญัของการสรางและรักษา
สัมพันธภาพกบัผูอ่ืน 
[-] ปจจัยที่ชวยใหการทาํงานกลุมประสบ
ความสาํเร็จ 
    - ความสามารถสวนบุคคล 
    - บทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม 
    - การยอมรบัความคิดเหน็  และความ
แตกตางระหวางบุคคล 
    - ความรับผิดชอบ 

 ๒.  วิเคราะหพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
นําไปสูการมีเพศสัมพนัธ  การติด
เชื้อเอดส  และการตั้งครรภกอนวยั
อันควร 

[-] พฤติกรรมเสี่ยงที่นาํไปสูการมีเพศสัมพนัธ  
การติดเชื้อเอดส  และการตั้งครรภกอนวัย 
อันควร 

 
สาระที ่ ๓  การเคลื่อนไหว  การออกกาํลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ  ๓.๑  เขาใจ  มทีักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑.  เคลื่อนไหวรางกายขณะอยูกับที ่ 

เคลื่อนที ่ และใชอุปกรณประกอบ 
[-] ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวรางกายใน
ชีวิตประจําวัน 

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๔กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
      - แบบอยูกับที่  เชน นัง่  ยืน  กมเงย  เอียง  

ซาย ขวา  เคลือ่นไหวขอมือ  ขอเทา  แขน  ขา  
    - แบบเคลื่อนที ่เชน เดนิ  วิ่ง  กระโดด  กลิ้ง
ตัว 
   - แบบใชอุปกรณประกอบ เชน จบั โยน  เตะ  
เคาะ 

 ๒.  เลนเกมเบด็เตล็ด  และเขารวม
กิจกรรมทางกายที่ใชการเคลื่อน 
ไหวตามธรรมชาติ  

[-] กิจกรรมทางกายที่ใชในการเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติ 
    - การเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

ป.๒ ๑.  ควบคุมการเคลื่อนไหวรางกาย  
ขณะอยูกับที ่ เคลื่อนที ่ และใช
อุปกรณประกอบ 

[-] ลักษณะและวิธีการของการเคลื่อนไหวราง 
กาย  แบบอยูกับที่  เชน  กระโดด  บิดตัว  ดึง  
ผลัก  แบบเคลื่อนที ่ เชน  กระโดดเขยง  กาว
ชิดกาว  วิ่งตามทิศทางที่กาํหนด  และแบบใช
อุปกรณประกอบ  เชน  คีบ  ขวาง  ตี 

 ๒.  เลมเกมเบด็เตล็ดและเขารวม
กิจกรรมทางกายทีว่ิธีเลน อาศัยการ
เคลื่อนไหวเบือ้งตนทั้งแบบอยูกับที ่ 
เคลื่อนที ่ และใชอุปกรณประกอบ 

[-] การเลนเกมเบ็ดเตล็ด  และเขารวมกิจกรรม
ทางกายทีว่ิธีเลนอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องตน
ทั้งแบบอยูกับที่  เคลื่อนที่  และใชอุปกรณ
ประกอบ 

ป.๓ ๑.  ควบคุมการเคลื่อนไหวรางกาย  
ขณะอยูกับที ่ เคลื่อนที ่ และใช
อุปกรณประกอบอยางมีทิศทาง 

[-] การเคลื่อนไหวรางกายแบบอยูกับที ่ เชน  
ยอยืด  เขยง  พับตัว  เคลื่อนไหวลาํตัว  การ
เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที ่ เชน  เดินตอเทา  เดิน
ถอย-หลงั  กระโจน  และแบบใชอุปกรณ
ประกอบโดยมีการบังคับทศิทาง  เชน  ดีด  
ขวาง  โยน   และรับ 
[-] วธิีการควบคุมการเคลื่อนไหวรางกายแบบ
ตางๆ  อยางมทีิศทาง 

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๕กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๒.  เคลื่อนไหวรางกายที่ใชทักษะ

การเคลื่อนไหวแบบบังคับทศิทาง     
ในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

[-] กิจกรรมทางกายที่ใชทักษะการเคลื่อนไหว
แบบบังคับทิศทาง  ในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

ป.๔ ๑.  ควบคุมตนเองเมื่อใชทกัษะการ 
เคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได
ทั้งแบบอยูกับที่  เคลื่อนที่  และใช
อุปกรณประกอบ 

[-] การเคลื่อนไหวรางกายแบบผสมผสานทั้ง
แบบอยูกับที ่ เชน  กระโดดหมุนตวั  กระโดด
เหยยีดตัว  แบบเคลื่อนที ่ เชน  ซิกแซ็ก  วิ่ง
เปลี่ยนทิศทาง  ควบมา  และแบบใชอุปกรณ
ประกอบ  เชน  บอล  เชือก 

 ๒.  ฝกกายบรหิารทามือเปลา
ประกอบจังหวะ 

[-] กายบริหารทามือเปลาประกอบจังหวะ 

 ๓.  เลนเกมเลยีนแบบและกจิกรรม
แบบผลัด 

[-] เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด 

 ๔. เลนกฬีาพืน้ฐานไดอยางนอย ๑ 
ชนิด 

[-] กฬีาพื้นฐาน  เชน  แชรบอล  แฮนดบอล        
หวงขามตาขาย 

ป.๕ ๑.  จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบ 
ผสมผสาน  และควบคุมตนเองเมื่อ
ใชทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่
กําหนด 
 

[-] การจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวรางกาย  แบบ
ผสมผสาน  และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทัง้
แบบอยูกับที ่ เคลื่อนที่และใชอุปกรณประกอบ
ตามแบบที่กาํหนด  เชน  การฝกกายบรหิาร  
ยืดหยุนขั้นพื้นฐาน  เปนตน 

 ๒.  เลมเกมนาํไปสูกีฬาที่เลอืกและ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด 

[-] เกมนาํไปสูกีฬาและกิจกรรมแบบผลัดที่มี
การตี  เขีย่   รับ-สงสิ่งของ  ขวาง  และวิ่ง   

 ๓.  ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่อง
การรับแรง  การใชแรง  และความ
สมดุล 

[-] การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช
แรงและความสมดุล 

 ๔.  แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายและเลนกฬีา 

[-] ทกัษะกลไกที่สงผลตอการปฏิบัติกิจกรรม
ทางกายและเลนกฬีา 

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๖กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๕.  เลนกีฬาไทย  และกฬีาสากล

ประเภทบุคคลและประเภททีมได
อยางละ  ๑  ชนิด 

[-] การเลนกีฬาไทย  เชน  ตะกรอวง  วิ่งชกัธง  
และกีฬาสากล  เชน  กรีฑาประเภทลู แบดมิน 
ตัน  เปตอง  ฟตุบอล  เทเบิลเทนนิส  วายน้าํ 

 ๖.  อธิบายหลกัการ  และเขารวม
กิจกรรมนนัทนาการอยางนอย  ๑  
กิจกรรม 
 

[-] หลกัการและกิจกรรมนนัทนาการ 

ป.๖ ๑.  แสดงทักษะการเคลื่อนไหวรวม 
กับผูอ่ืนในลกัษณะแบบผลัด  และ
แบบผสมผสานไดตามลําดบัทั้ง
แบบอยูกับที ่ เคลื่อนที ่ และใช
อุปกรณประกอบ  และเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง 

[-] การเคลื่อนไหวรวมกับผูอ่ืนแบบผลัดใน
ลักษณะผสมผสานในการรวมกิจกรรมทางกาย  
เชน  กิจกรรมแบบผลัด  กายบริหารประกอบ
เพลง  ยืดหยุนขั้นพืน้ฐานที่ใชทาตอเนื่อง  และ
การตอตัวทางาย ๆ  

 ๒.  จําแนกหลกัการเคลื่อนไหวใน
เร่ือง  การรับแรง  การใชแรง  และ
ความสมดุลในการเคลื่อนไหว
รางกายในการเลนเกม  เลนกีฬา  
และนําผลมาปรับปรุง  เพิ่มพูนวิธี
ปฏิบัติของตนและผูอ่ืน 

[-] การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช
แรง  และความสมดุลกับการพัฒนาทกัษะ  
การเคลื่อนไหว   ในการเลนเกม  และกฬีา 

 ๓.  เลนกีฬาไทยกฬีาสากลประเภท
บุคคลและประเภททมีไดอยางละ ๑ 
ชนิด 
 

[-] การเลนกีฬาไทยกีฬาสากล  ประเภทบุคคล
และประเภททมี  เชน กรีฑาประเภทลู  และ
ลาน  เปตอง  วายน้ํา  เทเบลิเทนนิส  วอลเลย 
บอล  ฟุตบอล  ตะกรอวง 

 ๔.  ใชทักษะกลไก  เพื่อปรับปรุง
เพิ่มพูนความสามารถของตนและ
ผูอ่ืนในการเลนกฬีา 

[-] การใชขอมูลดานทักษะกลไกเพื่อปรับปรุง
และเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกาย  และเลนกฬีา 

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๗กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๕.  รวมกิจกรรมนันทนาการอยาง

นอย  ๑  กิจกรรม  แลวนาํความรู
และหลักการที่ไดไปใชเปนฐาน
การศึกษาหาความรูเร่ืองอืน่ ๆ 

[-] การนาํความรูและหลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใชเปนฐานการศึกษาหาความรู 

 
มาตรฐาน  พ  ๓.๒   รักการออกกาํลังกาย  การเลนเกม  และการเลนกฬีา  ปฏิบัติเปนประจําอยาง

สม่ําเสมอ  มวีนิัย  เคารพสิทธิ  กฎกติกา  มีน้ําใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการ
แขงขัน  และชืน่ชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 

 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑.  ออกกาํลังกายและเลนเกมตาม

คําแนะนํา  อยางสนุกสนาน 
[-] การออกกําลังกาย และการเลนเกม
เบ็ดเตล็ด 

 ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  ขอตกลง
ในการเลนเกมตามคําแนะนาํ 

[-] กฎกติกา  ขอตกลงในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

ป.๒ ๑.  ออกกาํลังกาย และเลนเกม  ได
ดวยตนเองอยางสนุกสนาน 

[-] การออกกําลังกาย  และเลนเกมเบ็ดเตล็ด 
[-] ประโยชนของการออกกําลังกายและการ
เลนเกม 

 ๒.  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ขอตกลง
ในการเลนเกมเปนกลุม 

[-] กฎ  กติกา  ขอตกลงในการเลนเกมเปนกลุม 

ป.๓ ๑.  เลือกออกกําลังกาย  การละเลน
พื้นเมือง  และเลนเกม  ที่เหมาะสม
กับจุดเดน  จดุดอย  และขอจํากัด
ของตนเอง 

[-] แนวทางการเลือกออกกําลังกาย การละเลน
พื้นเมืองและเลนเกมที่เหมาะสมกับจุดเดน    
จุดดอยและขอจํากัดของแตละบุคคล 

 ๒.  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และขอ 
ตกลงของการออกกําลงักาย  การ
เลนเกม  การละเลนพื้นเมืองไดดวย
ตนเอง 

[-] การออกกําลังกาย  เกม  และการละเลน
พื้นเมือง 
[-] กฎ  กติกาและขอตกลงในการออกกําลงั
กาย  การเลนเกม  และการละเลนพื้นเมือง 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๔ ๑.  ออกกาํลังกาย  เลนเกม  กีฬาที่

ตนเองชอบและมีความสามารถใน
การวิเคราะหผลพัฒนาการของตน 
เองตามตัวอยาง  และแบบปฏิบัติ
ของผูอ่ืน 

[-] การออกกําลังกาย  เลนเกม  ตามความชอบ
ของตนเองและเลนกฬีาพืน้ฐานรวมกับผูอ่ืน 
[-] การวิเคราะหผลพฒันาการของตนเองใน
การออกกาํลังกาย  เลนเกมและเลนกฬีา  ตาม
ตัวอยางและแบบปฏิบัติของผูอ่ืน 
[-] คุณคาของการออกกาํลังกาย  เลนเกมและ
เลนกฬีาที่มีตอสุขภาพ 

 ๒.  ปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเลน
กีฬาพืน้ฐาน  ตามชนิดกฬีาที่เลน 
 

[-] การปฏิบัติตามกฎ  กติกา  การเลนกฬีา
พื้นฐาน  ตามชนิดกีฬาที่เลน 

ป.๕ ๑.  ออกกาํลังกายอยางมีรูปแบบ  
เลนเกมที่ใชทกัษะการคิด  และ
ตัดสินใจ   

[-] หลกัการและรูปแบบการออกกําลงักาย 
[-] การออกกําลังกาย  และการเลนเกม  เชน 
เกมเบ็ดเตล็ด  เกมเลยีนแบบ  เกมนาํ  และ
การละเลนพืน้เมือง   

 ๒.  เลนกีฬาทีต่นเองชอบอยางสม่าํ 
เสมอ  โดยสรางทางเลือกในวิธี
ปฏิบัติของตนเองอยางหลากหลาย  
และมีน้ําใจนกักีฬา 

[-] การเลนกีฬาไทย  และกฬีาสากล  ประเภท
บุคคลและทีมที่เหมาะสมกบัวัยอยางสม่าํเสมอ 
[-] การสรางทางเลือกในวธิปีฏิบัติในการเลน
กีฬาอยางหลากหลาย  และมีน้ําใจนักกีฬา 

 ๓.  ปฏิบัติตามกฎกติกา  การเลน
เกม  กฬีาไทย และกีฬาสากล  ตาม
ชนิดกีฬาที่เลน 

[-] กฎ  กติกาในการเลนเกม กีฬาไทยและกีฬา
สากลตามชนดิกีฬาที่เลน 
[-] วธิีการรุกและวิธีปองกนัในการเลนกฬีาไทย
และกีฬาสากลที่เลน 

 ๔.  ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง  
ไมละเมิดสิทธผูิอ่ืนและยอมรับใน
ความแตกตางระหวางบุคคล  ใน
การเลนเกม  และกีฬาไทย  กีฬา
สากล 

[-] สิทธิของตนเองและผูอ่ืนในการเลนเกมและ
กีฬา 
[-] ความแตกตางระหวางบคุคลในการเลนเกม 
และกีฬา 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๖ ๑.  อธิบายประโยชนและหลกัการ

ออกกําลงักายเพื่อสุขภาพ 
สมรรถภาพทางกายและการสราง
เสริมบุคลิกภาพ 

[-] ประโยชนและหลักการออกกําลงักายเพือ่
สุขภาพ  สมรรถภาพทางกายและการสราง
เสริมบุคลิกภาพ 

 ๒.  เลนเกมที่ใชทักษะการวางแผน  
และสามารถเพิ่มพนูทักษะการออก
กําลังกายและเคลื่อนไหวอยางเปน
ระบบ 

[-] การเลนเกมที่ใชทกัษะการวางแผน 
[-] การเพิ่มพนูทกัษะการออกกําลงักายและ
การเคลื่อนไหวอยางเปนระบบ 
 

 ๓.  เลนกีฬาทีต่นเองชืน่ชอบและ
สามารถประเมินทกัษะการเลนของ
ตนเปนประจาํ 

[-] การเลนกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม
ที่ชื่นชอบ 
[-] การประเมนิทกัษะการเลนกฬีาของตน 

 ๔.  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ตาม
ชนิดกีฬาที่เลนโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน 

[-] กฎ  กติกาในการเลนกฬีาไทย  กฬีาสากล
ตามชนิดกฬีาที่เลน 

 ๕.  จําแนกกลวิธีการรุกการปองกนั  
และนําไปใชในการเลนกฬีา 

[-] กลวิธีการรุก  การปองกันในการเลนกฬีา 

 ๖.  เลนเกม  และกีฬา  ดวยความ
สามัคคีและมนี้ําใจนักกฬีา 

[-] การสรางความสามัคคีและความมีน้าํใจ
นักกฬีาในการเลนเกมและกฬีา 

 
สาระที ่ ๔  การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการปองกนัโรค 
มาตรฐาน  พ  ๔.๑ เห็นคุณคาและมีทกัษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การปองกัน

โรค  และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑.  ปฏิบัติตนตามหลกัสุขบัญญัติ

แหงชาติตามคําแนะนํา 
[-] การปฏิบัติตนตามหลักสขุบัญญัติแหงชาติ 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๒.  ปฏิบัติตนตามคําแนะนาํเมื่อมี

อาการเจ็บปวย 
[-] วธิีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บปวยที่เกิด
ข้ึนกับตนเอง 

ป.๒ ๑.  บอกลักษณะของการมสุีขภาพ
ดี 

[-] ลักษณะของการมีสุขภาพดี 
    - รางกายแข็งแรง 
    - จิตใจ  ราเริง  แจมใส 
    - มีความสขุ 
    - มีความปลอดภัย 

 ๒.  เลือกกนิอาหารที่มีประโยชน [-] อาหารที่มปีระโยชนและไมมีประโยชน 
 ๓.  ระบุของใชและของเลนที่มี

ผลเสียตอสุขภาพ 
[-] ของใชและของเลนที่มีผลเสียตอสุขภาพ 

 ๔.  อธิบายอาการ  และวิธีปองกัน
การเจ็บปวย  การบาดเจ็บ  ที่อาจ
เกิดขึ้น 

[-] อาการและวิธีปองกันการเจ็บปวย 
    - ตาแดง  ทองเสีย  ฯลฯ 
[-] อาการและวิธีปองกันการบาดเจ็บ 
    - ถูกของมคีม  แมลงสัตวกัดตอย  หกลม 
ฯลฯ 

 ๕.  ปฏิบัติตามคําแนะนําเมือ่มี
อาการเจ็บปวยและบาดเจ็บ 

[-] วธิีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยและบาดเจ็บ 
 

ป.๓ ๑.  อธิบายการติดตอและวิธีการ
ปองกนั  การแพรกระจายของโรค 

[-] การติดตอ  และวิธกีารปองกันการแพร 
กระจายของโรค 

 ๒.  จําแนกอาหารหลกั ๕ หมู [-] อาหารหลกั ๕ หมู 
 ๓.  เลือกกนิอาหารทีห่ลากหลาย

ครบ ๕ หมู  ในสัดสวนที่เหมาะสม 
[-] การเลือกกนิอาหารทีเ่หมาะสม 
    - ความหลากหลายของชนิดอาหารในแตละ
หมู 
    - สัดสวนและปริมาณของอาหาร  (ตามธง
โภชนาการ) 

 ๔.  แสดงการแปรงฟนใหสะอาด
อยางถูกวิธ ี

[-] การแปรงฟนใหสะอาดอยางถูกวิธี  (ครอบ 
คลุมบริเวณขอบเหงือกและคอฟน) 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๑กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๕.  สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย

ไดตามคําแนะนํา 
[-] การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ 
    - วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
    - วิธีการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  
โดยการออกกาํลังกาย  การพักผอน  และ
กิจกรรมนนัทนาการ 

ป.๔ ๑.  อธิบายความสัมพันธระหวาง
ส่ิงแวดลอมกบัสุขภาพ 

[-] ความสัมพนัธระหวางสิง่แวดลอมกับ
สุขภาพ   
[-] การจัดสิ่งแวดลอมที่ถกูสขุลักษณะและ 
เอื้อตอสุขภาพ 

 ๒.  อธิบายสภาวะอารมณ  ความ 
รูสึกที่มีผลตอสุขภาพ 

[-] สภาวะอารมณและความรูสึก  เชน  โกรธ  
หงุดหงิด  เครียด  เกลียด  เสียใจ  เศราใจ  
วิตกกงัวล  กลวั  กาวราว  อิจฉา  ริษยา  เบื่อ
หนาย  ทอแท  ดีใจ  ชอบใจ  รัก ชืน่ชม  สนุก   
สุขสบาย  
[-] ผลทีม่ีตอสุขภาพ 
ทางบวก  :  สดชื่น  ยิ้มแยม  แจมใส   ราเรงิ 
ฯลฯ 
ทางลบ  :  ปวดศีรษะ  ปวดทอง  เบื่ออาหาร  
ออนเพลยี  ฯลฯ 

 ๓.  วิเคราะหขอมูลบนฉลากอาหาร
และผลิตภัณฑสุขภาพ  เพือ่การ
เลือกบริโภค 

[-] การวิเคราะหขอมูลบนฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ 

 ๔.  ทดสอบ  ปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการตรวจสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

[-] การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
[-] การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผล
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๕ ๑.  แสดงพฤตกิรรมการปฏิบัติตน

ตามสุขบัญญัติแหงชาต ิ
[-] ความสําคญัของการปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติแหงชาติ 

 ๒.  คนหาขอมูลขาวสารเพือ่ใช
สรางเสริมสุขภาพ 

[-] แหลงและวิธีคนหาขอมลูขาวสารทาง
สุขภาพ 
[-] การใชขอมูลขาวสารในการสรางเสริม
สุขภาพ 

 ๓.  วิเคราะหส่ือโฆษณาในการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และ
ผลิตภัณฑสุขภาพอยางมีเหตุผล 

[-] การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ
สุขภาพ (อาหาร  เครื่องสาํอาง  ผลิตภัณฑดูแล
สุขภาพในชองปาก  ฯลฯ) 

 ๔.  ปฏิบัติตนในการปองกนัโรคที่
พบบอยในชีวติประจําวนั 

[-] การปฏิบัติตนในการปองกันโรคทีพ่บบอย
ในชีวิตประจาํวัน 
    - ไขหวัด 
    - ไขเลือดออก 
    - โรคผิวหนงั 
    - ฟนผุและโรคปริทันต  

 ๕.  ทดสอบ  ปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

[-] การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
[-] การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผล
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย   

ป.๖ ๑.  แสดงพฤตกิรรมในการปองกัน
และแกไขปญหาสิง่แวดลอมที่มีผล
ตอสุขภาพ 

[-] ความสําคญัของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
สุขภาพ 
[-] ปญหาของสิ่งแวดลอมทีม่ีผลตอสุขภาพ 
[-] การปองกนัและแกไขปญหาสิง่แวดลอมที่มี
ผลตอสุขภาพ 

 ๒.  วิเคราะหผลกระทบที่เกดิจาก
การระบาดของโรคและเสนอแนว
ทางการปองกนัโรคติดตอสําคัญที่
พบในประเทศไทย 

[-] โรคติดตอสําคัญที่ระบาดในปจจุบัน 
[-] ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค 
[-] การปองกนัการระบาดของโรค 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๓กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๓.  แสดงพฤตกิรรมที่บงบอกถึง   

ความรับผิดชอบตอสุขภาพของ
สวนรวม 

[-] พฤติกรรมที่แสดงออกถงึความรับผิดชอบ
ตอสุขภาพของสวนรวม 

 ๔.  สรางเสริมปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพอยางตอเนื่อง 

[-] วธิีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
[-] การสรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทาง
กายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 
สาระที ่ ๕  ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน  พ  ๕.๑ ปองกนัและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช

ยา  สารเสพติด  และความรุนแรง 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑.  ระบุส่ิงทีท่าํใหเกิดอนัตราย  ที่

บาน  โรงเรียน  และการปองกัน 
[-] ส่ิงทีท่ําใหเกิดอันตรายภายในบานและ
โรงเรียน 
[-] การปองกนัอันตรายภายในบานและ
โรงเรียน 

 ๒.  บอกสาเหตุและการปองกัน
อันตรายที่เกิดจากการเลน 

[-] อันตรายจากการเลน 
    - สาเหตทุี่ทาํใหเกิดอนัตรายจากการเลน 
    - การปองกนัอันตรายจากการเลน 

 ๓.  แสดงคําพดูหรือทาทางขอ
ความชวยเหลอืจากผูอ่ืนเมื่อเกิด
เหตุรายที่บานและโรงเรียน 

[-] การขอความชวยเหลือเมือ่เกิดเหตุรายที่
บานและโรงเรยีน 
    - บุคคลที่ควรขอความชวยเหลือ 
    - คําพูดและทาทางการขอความชวยเหลือ 

ป.๒ ๒.  ปฏิบัติตนเพื่อปองกนัอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้นทางน้าํ  และทางบก 

[-] อุบัติเหตทุางน้ํา  และทางบก 
    - สาเหตุของอุบัติเหตทุางน้ําและทางบก 
    - วิธีการปองกนัอุบัติเหตทุางน้าํและทางบก 

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๔กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๒.  บอกช่ือยาสามัญประจําบาน  

และใชยาตามคําแนะนํา 
[-] ยาสามัญประจําบาน 
    - ชื่อยาสามญัประจําบาน 
    - การใชยาตามความจําเปนและลักษณะ
อาการ 

 ๓.  ระบุโทษของสารเสพติด  สาร
อันตรายใกลตัวและวิธกีารปองกัน 

[-] สารเสพติดและสารอันตรายใกลตัว 
    - โทษของสารเสพติด  และสารอันตรายใกล
ตัว 
    - วิธีปองกัน 

 ๔.  ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ  และ
ปายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่
เปนอันตราย 

[-] สัญลักษณและปายเตือนของสิ่งของหรือ
สถานทีท่ี่เปนอันตราย 
    - ความหมายของสัญลักษณและปายเตือน 

 ๕.  อธิบายสาเหตุ  อันตราย  วธิี
ปองกนัอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ 

[-] อัคคีภัย 
    - สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย 
    - อันตรายซึง่ไดรับจากการเกิดอัคคีภัย 
    - การปองกนัอัคคีภัย  และการหนีไฟ 

ป.๓ ๑.  ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุในบาน  โรงเรียน  และ
การเดินทาง 

[-] วธิีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบาน  โรงเรียนและการเดินทาง 

 ๒.  แสดงวิธีขอความชวยเหลือจาก
บุคคล  และแหลงตาง ๆ  เมือ่เกิด
เหตุราย  หรืออุบัติเหตุ 

[-] การขอความชวยเหลือจากบุคคลและแหลง
ตางๆ  เมื่อเกดิเหตุรายหรืออุบัติเหตุ 

 ๓.  แสดงวิธีปฐมพยาบาล  เมื่อ
บาดเจ็บจากการเลน 

[-] การบาดเจบ็จากการเลน 
    - ลักษณะของการบาดเจบ็ 
    - วิธีปฐมพยาบาล (บาดเจ็บ   หามเลือด  
ฯลฯ) 

ป.๔ ๑.  อธิบายความสําคัญของการใช
ยาและใชยาอยางถูกวิธ ี

[-] ความสําคญัของการใชยา 
[-] หลกัการใชยา 
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๓๕กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๒.  แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อไดรับ

อันตรายจากการใชยาผิด  สารเคมี  
แมลงสัตวกัดตอยและการบาดเจ็บ
จากการเลนกฬีา 

[-] วธิีปฐมพยาบาล 
    - การใชยาผิด 
    - สารเคมี 
    - แมลงสัตวกัดตอย 
    - การบาดเจ็บจากการเลนกฬีา 

 ๓.  วิเคราะหผลเสียของการสูบบุหร่ี  
และการดื่มสุรา  ที่มีตอสุขภาพและ
การปองกนั 

[-] ผลเสียของการสูบบุหร่ี  การดื่มสุรา  และ
การปองกนั 

ป.๕ ๑.  วเิคราะหปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอ
การใชสารเสพติด 

[-] ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชสารเสพติด  
(สุรา  บุหร่ี  ยาบา  สารระเหย  ฯลฯ) 
    - ครอบครัว  สังคม  เพื่อน 
    - คานิยม  ความเชื่อ 
    - ปญหาสุขภาพ 
    - ส่ือ ฯลฯ 

 ๒.  วิเคราะหผลกระทบของการใช
ยา  และสารเสพติด  ที่มีผลตอ
รางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม 
และสติปญญา 

[-] ผลกระทบของการใชยาและสารเสพตดิที่มี
ตอรางกาย  จติใจ  อารมณ  สังคม  และ
สติปญญา 

 ๓.  ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย
จากการใชยาและหลีกเลีย่งสารเสพ
ติด 

[-] การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก 
การใชยา 
[-] การหลีกเลีย่งสารเสพติด 
 

 ๔.  วิเคราะหอิทธิพลของสื่อที่มีตอ
พฤติกรรมสุขภาพ 

[-] อิทธิพลของสื่อที่มีตอพฤติกรรม สุขภาพ 
(อินเทอรเน็ต  เกม  ฯลฯ) 

 ๕.  ปฏิบัติตนเพื่อปองกนัอนัตราย
จากการเลนกฬีา 

[-] การปฏิบัติเพื่อปองกนัอนัตรายจากการเลน
กีฬา 

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๖กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๖ ๑.  วเิคราะหผลกระทบจากความ

รุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีตอ
รางกาย  จิตใจ  และสงัคม 

[-] ภัยธรรมชาติ 
    - ลักษณะของภัยธรรมชาติ 
    - ผลกระทบจากความรนุแรงของภัยธรรม 
ชาติที่มีตอรางกาย  จิตใจ  และสังคม 

 ๒.  ระบุวิธีปฏิบัติตน เพื่อความ
ปลอดภัยจากธรรมชาติ  

[-] การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ 

 ๓.  วิเคราะหสาเหตุของการติดสาร
เสพติด  ชกัชวนใหผูอ่ืนหลกีเลี่ยง
สารเสพติด 

[-] สาเหตุของการติดสารเสพติด 
[-] ทกัษะการสื่อสารใหผูอ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพ
ติด 
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ตวัชีว้ดั/มาตรฐานการเรียนรู 
 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
พ  ๑๑๑๐๑  ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๑  (๑๕  ตัวชีว้ัด) 

 
๑.  อธิบายลักษณะและหนาที่ของอวยัวะภายนอก  (พ ๑.๑ ป.๑/๑)    
๒.  อธิบายวิธดูีแลรักษาอวยัวะภายนอก  (พ ๑.๑ ป.๑/๒) 
๓.  ระบุสมาชกิในครอบครัวและความรักความผกูพนัของสมาชกิทีม่ีตอกัน  (พ ๒.๑ ป.๑/๑) 
๔.  บอกส่ิงที่ชืน่ชอบและภาคภูมิใจในตนเอง  (พ ๒.๑ ป.๑/๒) 
๕.  บอกลักษณะความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิง  (พ ๒.๑ ป.๑/๓) 
๖.  เคลื่อนไหวรางกายขณะอยูกับที ่ เคลือ่นที ่ และใชอุปกรณประกอบ  (พ ๓.๑ ป.๑/๑) 
๗.  เลนเกมเบด็เตล็ดและเขารวมกิจกรรมทางกายที่ใชการเคลื่อนไหวตามธรรมชาต ิ (พ ๓.๑ ป.๑/ 
      ๒ ) 
๘.  ออกกําลงักาย  และเลนเกมตามคาํแนะนําอยางสนกุสนาน  (พ ๓.๒ ป.๑/๑) 
๙.  ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  ขอตกลงในการเลนเกมตามคําแนะนาํ  (พ ๓.๒ ป.๑/๒) 
๑๐.  ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติตามคําแนะนํา  (พ ๔.๑ ป.๑/๑) 
๑๑.  บอกอาการเจ็บปวยทีเ่กิดขึ้นกับตนเอง  (พ ๔.๑ ป.๑/๒) 
๑๒.  ปฏิบัติตนตามคําแนะนําเมื่อมีอาการเจ็บปวย  (พ ๔.๑ ป.๑/๓) 
๑๓.  ระบุส่ิงทีท่ําใหเกิดอันตรายที่บาน  โรงเรียน  และการปองกนั  (พ ๕.๑ ป.๑/๑) 
๑๔.  บอกสาเหตุและการปองกันอนัตรายที่เกิดจากการเลน  (พ ๕.๑ ป.๑/๒) 
๑๕.  แสดงคําพูดหรือทาทางขอความชวยเหลือจากผูอ่ืนเมื่อเกิดเหตุรายที่บานและโรงเรียน  (พ ๕.๑   
        ป.๑/๓) 
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๓๘กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
พ  ๑๒๑๐๑  ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๒  (๒๑  ตัวชี้วัด) 

 
๑.  อธิบายลักษณะและหนาที่ของอวยัวะภายใน  (พ ๑.๑ ป.๒/๑)    
๒.  อธิบายวิธดูีแลรักษาอวยัวะภายใน  (พ ๑.๑ ป.๒/๒) 
๓.  อธิบายธรรมชาติของชีวติมนุษย  (พ ๑.๑ ป.๒/๓) 
๔.  ระบุบทบาทหนาที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว  (พ ๒.๑ ป.๒/๑) 
๕.  บอกความสําคัญของเพือ่น  (พ ๒.๑ ป.๒/๒) 
๖.  ระบพุฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ  (พ ๒.๑ ป.๒/๓) 
๗.  อธิบายความภาคภูมิใจในความเปนเพศหญิงหรือเพศชาย  (พ ๒.๑ ป.๒/๔) 
๘.  ควบคุมการเคลื่อนไหวรางกายขณะอยูกับที ่ เคลื่อนที ่ และใชอุปกรณประกอบ  (พ ๓.๑ ป.๒/๑) 
๙.  เลมเกมเบด็เตล็ดและเขารวมกิจกรรมทางกายทีว่ิธีเลน  อาศัยการเคลื่อนไหวเบือ้งตน  ทัง้แบบ 
      อยูกับที่  เคลื่อนที่  และใชอุปกรณประกอบ  (พ ๓.๑ ป.๒/๒) 
๑๐.  ออกกาํลงักาย  และเลนเกม  ไดดวยตนเองอยางสนุกสนาน  (พ ๓.๒ ป.๒/๑) 
๑๑.  ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและขอตกลงในการเลนเกมเปนกลุม  (พ ๓.๒ ป.๒/๒) 
๑๒.  บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี  (พ ๔.๑ ป.๒/๑) 
๑๓.  เลือกกินอาหารที่มีประโยชน  (พ ๔.๑ ป.๒/๒) 
๑๔.  ระบุของใชและของเลนที่มีผลเสียตอสุขภาพ  (พ ๔.๑ ป.๒/๓) 
๑๕.  อธิบายอาการและวิธีปองกันการเจ็บปวย  การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น  (พ ๔.๑ ป.๒/๔) 
๑๖.  ปฏิบัติตามคําแนะนาํเมื่อมีอาการเจบ็ปวยและบาดเจ็บ  (พ ๔.๑ ป.๒/๕) 
๑๗.  ปฏิบัติตนในการปองกนัอุบัติเหตทุี่อาจเกิดขึ้นทางน้ําและทางบก  (พ ๕.๑ ป.๒/๑) 
๑๘.  บอกชื่อยาสามัญประจําบานและใชยาตามคาํแนะนํา  (พ ๕.๑ ป.๒/๒) 
๑๙.  ระบุโทษของสารเสพตดิ  สารอันตรายใกลตัวและวธิีการปองกัน  (พ ๕.๑ ป.๒/๓) 
๒๐.  ปฏิบัติตนตามสัญลักษณและปายเตือนของสิ่งของหรือสถานทีท่ี่เปนอนัตราย  (พ ๕.๑ ป.๒/๔) 
๒๑.  อธิบายสาเหต ุ อันตราย  วธิีปองกนัอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ  (พ ๕.๑ ป.๒/๕) 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๙กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
พ  ๑๓๑๐๑  ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๓  (๑๘  ตัวชีว้ัด) 

 
๑.  อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของรางกายมนษุย  (พ ๑.๑ ป.๓/๑)    
๒.  เปรียบเทยีบการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑมาตรฐาน  (พ ๑.๑ ป.๓/๒) 
๓.  ระบุปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต  (พ ๑.๑ ป.๓/๓) 
๔.  อธิบายความสําคัญและความแตกตางของครอบครัวที่มีตอตนเอง  (พ ๒.๑ ป.๓/๑) 
๕.  อธิบายวิธสีรางสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุมเพื่อน  (พ ๒.๑ ป.๓/๒) 
๖.  บอกวิธหีลกีเลี่ยงพฤตกิรรมที่นาํไปสูการลวงละเมิดทางเพศ  (พ ๒.๑ ป.๓/๓) 
๗.  ควบคุมการเคลื่อนไหวรางกาย  ขณะอยูกับที ่ เคลือ่นที่และใชอุปกรณประกอบอยางมีทิศทาง 
      (พ ๓.๑ ป.๓/๑) 
๘.  เคลื่อนไหวรางกายที่ใชทักษะการเคลือ่นไหวแบบบงัคับทิศทางในการเลนเกมเบด็เตล็ด  (พ ๓.๑   
      ป.๓/๒) 
๙.  เลือกออกกําลังกาย  การละเลนพืน้เมอืง  และเลนเกมที่เหมาะสมกับจุดเดนจดุดอยและขอจํากัด 
      ของตนเอง  (พ ๓.๒ ป.๓/๑) 
๑๐.  ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและขอตกลงของการออกกําลังกาย  การเลนเกม  การละเลนพื้นเมืองได 
        ดวยตนเอง  (พ ๓.๒ ป.๓/๒) 
๑๑.  อธิบายการติดตอและวิธีการปองกันการแพรกระจายของโรค  (พ ๔.๑ ป.๓/๑) 
๑๒.  จาํแนกอาหารหลัก  ๕  หมู  (พ ๔.๑ ป.๓/๒) 
๑๓.  เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ  ๕  หมู  ในสัดสวนที่เหมาะสม  (พ ๔.๑ ป.๓/๓) 
๑๔.  แสดงการแปรงฟนใหสะอาดอยางถกูวิธี  (พ ๔.๑ ป.๓/๔) 
๑๕.  สรางเสรมิสมรรถภาพทางกายไดตามคําแนะนํา  (พ ๔.๑ ป.๓/๕) 
๑๖.  ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอบัุติเหตุในบาน  โรงเรียน  และการเดินทาง  (พ ๕.๑ ป.๓/๑) 
๑๗.  แสดงวิธขีอความชวยเหลือจากบุคคลและแหลงตาง ๆ  เมื่อเกิดเหตุราย  หรืออุบัติเหตุ  (พ ๕.๑   
        ป.๓/๒) 
๑๘.  แสดงวิธปีฐมพยาบาล  เมื่อบาดเจ็บจากการเลน  (พ ๕.๑  ป.๓/๓ ) 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๐กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
พ  ๑๔๑๐๑  ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๔  (๑๙  ตัวชีว้ัด) 

 
๑.  อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกายและจิตใจตามวัย  (พ ๑.๑ ป.๔/๑)    
๒.  อธิบายความสําคัญของกลามเนื้อ  กระดูก  และขอที่มีผลตอสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และ 
      พัฒนาการ  (พ ๑.๑ ป.๔/๒) 
๓.  อธิบายวิธดูีแลกลามเนื้อ  กระดูก  และขอ  ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  (พ ๑.๑ ป.๔/๓) 
๔.  อธิบายคุณลักษณะของความเปนเพือ่นและสมาชกิที่ดีของครอบครัว  (พ ๒.๑ ป.๔/๑) 
๕.  แสดงพฤตกิรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย  (พ ๒.๑ ป.๔/๒) 
๖.  ยกตัวอยางวิธกีารปฏิเสธการกระทําทีเ่ปนอันตรายและไมเหมาะสมในเรื่องเพศ  (พ ๒.๑ ป.๔/๓) 
๗.  ควบคุมตนเองเมื่อใชทกัษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได  ทั้งแบบอยูกับที ่ เคลื่อนที ่  
      และใชอุปกรณประกอบ  (พ ๓.๑ ป.๔/๑) 
๘.  เลนฝกกายบริหารทามือเปลาประกอบจังหวะ  (พ ๓.๑ ป.๔/๒) 
๙.  เลนเกมเลยีนแบบและกจิกรรมแบบผลัด  (พ ๓.๑ ป.๔/๓) 
๑๐.  เลนกีฬาพื้นฐานไดอยางนอย   ๑  ชนิด  (พ ๓.๑ ป.๔/๔) 
๑๑.  ออกกาํลงักาย  เลนเกม  และกีฬาทีต่นเองชอบและมีความสามารถในการวิเคราะหผลพัฒนา  
        การของตนเองตามตัวอยางและแบบปฏิบัติของผูอ่ืน  (พ ๓.๒ ป.๔/๑) 
๑๒.  ปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเลนกีฬาพืน้ฐาน  ตามชนิดกีฬาทีเ่ลน  (พ ๓.๒ ป.๔/๒) 
๑๓.  อธิบายความสัมพันธระหวางสิง่แวดลอมกับสุขภาพ  (พ ๔.๑ ป.๔/๑) 
๑๔.  อธิบายสภาวะอารมณ  ความรูสึกที่มีผลตอสุขภาพ  (พ ๔.๑ ป.๔/๒) 
๑๕.  วเิคราะหขอมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค  (พ ๔.๑ ป.๔/๓) 
๑๖.  ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย  (พ ๔.๑ 
        ป.๔/๔) 
๑๗.  อธิบายความสาํคัญของการใชยาและใชยาอยางถูกวธิี  (พ ๕.๑ ป.๔/๑) 
๑๘.  แสดงวิธปีฐมพยาบาลเมื่อไดรับอันตรายจากการใชยาผิด  สารเคมี  แมลงสัตวกัดตอย  และ 
        การบาดเจ็บจากการเลนกฬีา  (พ ๕.๑ ป.๔/๒) 
๑๙.  วเิคราะหผลเสียของการสูบบุหร่ี  และการดื่มสุราทีม่ีตอสุขภาพและการปองกัน  (พ ๕.๑  ป.๔/ 
        ๓ ) 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๑กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
พ  ๑๕๑๐๑  ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๕  (๒๓  ตัวชีว้ัด) 

 
๑.  อธิบายความสําคัญของระบบยอยอาหาร  และระบบขับถายที่มีผลตอสุขภาพ  การเจริญเติบโต   
      และพัฒนาการ  (พ ๑.๑ ป.๕/๑)    
๒.  อธิบายวิธดูีแลระบบยอยอาหารและระบบขับถายใหทาํงานตามปกติ  (พ ๑.๑ ป.๕/๒) 
๓.  อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศและปฏิบัติตนไดเหมาะสม  (พ ๒.๑ ป.๕/๑) 
๔.  อธิบายความสําคัญของการมีครอบครัวที่อบอุนตามวัฒนธรรมไทย  (พ ๒.๑ ป.๕/๒) 
๕.  ระบุพฤตกิรรมที่พึงประสงคและไมพึงประสงคในการแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัว  และ 
      กลุมเพื่อน  (พ ๒.๑ ป.๕/๓) 
๖.  จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานและควบคุมตนเองเมื่อใชทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบ 
      ทีก่ําหนด  (พ ๓.๑ ป.๕/๑) 
๗.  เลมเกมนาํไปสูกีฬาที่เลอืกและกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด  (พ ๓.๑ ป.๕/๒) 
๘.  ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใชแรง  และความสมดุล  (พ ๓.๑ ป.๕/๓) 
๙.  แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเลนกฬีา  (พ ๓.๑ ป.๕/๔) 
๑๐.  เลนกีฬาไทยและกฬีาสากลประเภทบุคคลและประเภททมีไดอยางละ  ๑  ชนดิ  (พ ๓.๑ ป.๕/ 
        ๕ ) 
๑๑.  ออกกาํลงักายอยางมีรูปแบบ  เลนเกมที่ใชทกัษะการคิดและตัดสินใจ  (พ ๓.๒ ป.๕/๑) 
๑๒.  เลนกฬีาที่ตนเองชอบอยางสม่ําเสมอ  โดยสรางทางเลือกในวิธีปฏิบัติของตนเองอยางหลาก  
        หลาย  และมีน้าํใจนกักีฬา  (พ ๓.๒ ป.๕/๒) 
๑๓.  ปฏิบัติตามกฎกติกา  การเลนเกม  กีฬาไทยและกีฬาสากล  ตามชนิดกีฬาทีเ่ลน  (พ ๓.๒ ป.๕/ 
        ๓ ) 
๑๔.  ปฏิบัติตนตามสทิธิของตนเอง  ไมละเมิดสิทธิผูอ่ืนและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล 
        ในการเลนเกม  และกีฬาไทย  กฬีาสากล  (พ ๓.๒ ป.๕/๔) 
๑๕.  แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสาํคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบญัญัติแหงชาติ  (พ ๔.๑ ป.๕/๑) 
๑๖.  คนหาขอมูลขาวสารเพื่อใชสรางเสรมิสุขภาพ  (พ ๔.๑ ป.๕/๒) 
๑๗.  วเิคราะหส่ือโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร  และผลิตภัณฑสุขภาพอยางมีเหตุผล  (พ  
        ๔.๑ ป.๕/๓) 
๑๘.  ปฏิบัติตนในการปองกนัโรคทีพ่บบอยในชีวิตประจาํวนั  (พ ๔.๑ ป.๕/๔) 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๒กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

๑๙.  วเิคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชสารเสพติด  (พ ๕.๑ ป.๕/๑) 
๒๐.  วเิคราะหผลกระทบของการใชยา และสารเสพติด  ทีม่ีผลตอรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  
        และสติปญญา  (พ ๕.๑ ป.๕/๒) 
๒๑.  ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใชยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด  (พ ๕.๑ ป.๕/๓) 
๒๒.  วิเคราะหอิทธพิลของสื่อที่มีตอพฤตกิรรมสุขภาพ  (พ ๕.๑ ป.๕/๔) 
๒๓.  ปฏิบัติตนเพื่อปองกนัอันตรายจากการเลนกฬีา  (พ ๕.๑ ป.๕/๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๓กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
พ  ๑๖๑๐๑  ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๖  (๒๓  ตัวชีว้ัด) 

 
๑.  อธิบายความสําคัญของระบบสืบพันธุ  ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ  ทีม่ีผลตอสุขภาพ   
      การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  (พ ๑.๑ ป.๖/๑)    
๒.  อธิบายวิธกีารดูแลรักษาระบบสืบพันธุ  ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจใหทํางานตามปกติ   
      (พ ๑.๑ ป.๖/๒) 
๓.  อธิบายความสําคัญของการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน  (พ ๒.๑ ป.๖/๑) 
๔.  วิเคราะหพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนาํไปสูการมีเพศสัมพันธ  การติดเชื้อเอดส  และการตั้งครรภกอน 
      วัยอนัควร  (พ ๒.๑ ป.๖/๒) 
๕.  แสดงทักษะการเคลื่อนไหวรวมกับผูอ่ืนในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสานไดตามลําดับทั้ง 
      แบบอยูกบัที่  เคลื่อนที่  และใชอุปกรณประกอบ  และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง  (พ ๓.๑ ป. 
      ๖/๑) 
๖.  จําแนกหลกัการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใชแรง  และความสมดุลในการเคลื่อนไหว 
      รางกายในการเลนเกม  เลนกีฬา  และนําผลมาปรบัปรุง  เพิ่มพนูวิธีปฏิบัติของตนและผูอ่ืน  
      (พ ๓.๑ ป.๖/๒) 
๗.  เลนกีฬาไทย  กฬีาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมไดอยางละ  ๑  ชนิด  (พ ๓.๑ ป.๖/๓) 
๘.  ใชทักษะกลไกเพื่อปรับปรุงเพิ่มพูนความสามารถของตนและผูอ่ืนในการเลนกฬีา (พ ๓.๑ ป.๖/๔) 
๙.  รวมกิจกรรมนันทนาการอยางนอย  ๑  กิจกรรม  แลวนาํความรูและหลักการที่ไดไปใชเปนฐาน 
      การศึกษาหาความรูเร่ืองอื่น ๆ  (พ ๓.๑ ป.๖/๕) 
๑๐.  อธิบายประโยชนและหลกัการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  สมรรถภาพทางกาย  และการสราง 
        เสริมบุคลิกภาพ  (พ ๓.๒ ป.๖/๑) 
๑๑.  เลนเกมที่ใชทกัษะการวางแผน  และสามารถเพิ่มพนูทกัษะการออกกําลงักายและเคลื่อนไหว 
        อยางเปนระบบ  (พ ๓.๒ ป.๖/๒) 
๑๒.  เลนกฬีาที่ตนเองชื่นชอบและสามารถประเมินทักษะการเลนของตนเปนประจํา  (พ ๓.๒ ป.๖/ 
        ๓ ) 
๑๓.  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ตามชนิดกีฬาที่เลน  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน 
        (พ ๓.๒ ป.๖/๔) 
๑๔.  จาํแนกกลวิธีการรุก  การปองกนั  และนําไปใชในการเลนกฬีา  (พ ๓.๒ ป.๖/๕) 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๔กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

๑๕.  เลนเกมและกีฬาดวยความสามัคคีและมีน้ําใจนกักีฬา  (พ ๓.๒ ป.๖/๖) 
๑๖.  แสดงพฤติกรรมในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ  (พ ๔.๑ ป.๖/๑) 
๑๗.  วเิคราะหผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการปองกันโรคติดตอสําคัญ 
        ทีพ่บในประเทศไทย  (พ ๔.๑ ป.๖/๒) 
๑๘.  แสดงพฤติกรรมที่บงบอกถึงความรบัผิดชอบตอสุขภาพของสวนรวม  (พ ๔.๑ ป.๖/๓) 
๑๙.  สรางเสรมิและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอยางตอเนื่อง  (พ ๔.๑ ป.๖/๔) 
๒๐.  วเิคราะหผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีตอรางกาย  จิตใจ  และสังคม  (พ ๕.๑   
        ป.๖/๑) 
๒๑.  ระบวุิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ  (พ ๕.๑ ป.๖/๒) 
๒๒.  วิเคราะหสาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนใหผูอ่ืนหลกีเลี่ยงสารเสพตดิ (พ ๕.๑ ป.๖/๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๕กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

คาํอธบิายรายวชิา 
 

พ  ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๑ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาลกัษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอกการดูแลรักษาอวยัวะภายนอกของรางกาย    
ครอบครัว  สมาชิกในครอบครัว  ความแตกตางระหวางเพศ  การเคลื่อนไหวของรางกายแบบอยูกบัที่  
เคลื่อนที่และมีอุปกรณประกอบ  เกมเบด็เตล็ด  การออกกําลงักาย  และเลนเกม  ปฏิบัติตามกฎ
กติกาการเลนเกม**  เกมและการละเลนพื้นบาน  สุขบญัญัติแหงชาติ  การเจ็บปวย  และการปฏิบัติ
ตน  เมื่อเกิดการเจ็บปวยกับตนเอง  ส่ิงทีท่ําใหเกิดอันตรายที่บานและโรงเรียน  การปองกันอนัตราย
จากการละเลน  การขอความชวยเหลือเมือ่เกิดอันตรายกับตัวเอง 
                 โดยการใชกระบวนการคิดวิเคราะห การสืบคนขอมูล การอภิปราย อธิบาย การจําแนก    
เปรียบเทียบ  การทดสอบ  การปฏิบัติตน   เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  ความสามารถ
ในการปฏิบัติตนและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู   มีความสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวิธี  ใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ปฏิบัติตนในการใช ทรัพยากรในทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
                 เหน็คุณคาของการนําความรูดานสุขภาพรางกาย  การออกกําลงักาย  และเลนกฬีาไปใช
ในชีวิตประจาํวัน  เพื่อเปนบคุคลที่มีความสมบูรณ  ทั้งทางรางกาย  จติใจ  อารมณ  สังคม  และสติ  
ปญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พงึประสงค  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ  ๑.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒ 
พ  ๒.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓  
พ  ๓.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒ 
พ  ๓.๒  ป.๑/๑,  ป.๑/๒ 
พ  ๔.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
พ  ๕.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 
หมายเหต ุ **กีฬาและการละเลนพื้นบาน**  คือ  หลักสตูรสาระทองถิน่ 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๖กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

พ  ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๒ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาลกัษณะ  และหนาที่ของอวัยวะภายใน   การดูแลรักษาอวัยวะภายในของรางกาย    
ครอบครัว  สมาชิกในครอบครัว  ความสาํคัญของเพื่อน  พฤติกรรมที่เหมาะสมเกีย่วกับเพศ  ความ
พึงพอใจในการเปนเพศหญิง  ชาย  การเคลื่อนไหวของรางกายแบบอยูกับที่  แบบเคลื่อนที่  และมี
อุปกรณประกอบ  เกมเบ็ดเตล็ด  การออกกําลงักายและเลนเกม  ปฏิบัติตามกฎกติกาการเลนเกม
เปนกลุม  **เกมและการละเลนพืน้บาน**  ลักษณะการมีสุขภาพที่ดี  การเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน  การปองกนัการเจ็บปวย  และการบาดเจ็บ  การปองกันอุบัติเหตุทางน้าํและทางบก  ยา
สามัญประจําบาน  โทษของสารเสพติด  และสารอันตรายใกลตัว  สัญลักษณปายเตือนอนัตราย  
อัคคีภัยและการปองกนั 
จากการละเลน  การขอความชวยเหลือเมือ่เกิดอันตรายกับตัวเอง 
                 โดยการใชกระบวนการคิดวิเคราะห การสืบคนขอมูล การอภิปราย อธิบาย การจําแนก    
เปรียบเทียบ  การทดสอบ  การปฏิบัติตน   เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  ความสามารถ
ในการปฏิบัติตนและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู   มีความสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวิธี  ใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ปฏิบัติตนในการใช ทรัพยากรในทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
                 เหน็คุณคาของการนําความรูดานสุขภาพรางกาย  การออกกําลงักาย  และเลนกฬีาไปใช
ในชีวิตประจาํวัน  เพื่อเปนบคุคลที่มีความสมบูรณ  ทั้งทางรางกาย  จติใจ  อารมณ  สังคม  และสติ  
ปญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พงึประสงค  
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  ๒๑  ตัวชี้วัด 
หมายเหต ุ **กีฬาและการละเลนพื้นบาน**  คือ  หลักสตูรสาระทองถิน่ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๗กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

พ  ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาการเจริญเติบโตของรางกายมนุษย  ปจจัยทีม่ีผลตอการเจริญเติบโต  เกณฑมาตร 
ฐาน  ความสาํคัญและความแตกตางของครอบครัว  การสรางสัมพนัธภาพ  การหลกีเลี่ยงพฤตกิรรม
ที่นาํไปสูการถกูลวงละเมิดทางเพศ  การเคลื่อนไหวของรางกายแบบบงัคับทศิทาง  และมีอุปกรณ
ประกอบ  ** การเลนเกมเบ็ดเตล็ดและการละเลนพืน้บาน**  การออกกําลงักายที่เหมาะสมกบัราง 
กายของตน   โรคติดตอและการแพรกระจาย   อาหารหลัก  ๕  หมู  การแปรงฟนทีถู่กวธิี  การเสริม 
สรางสมรรถภาพทางกาย  อุบัติเหตุ  และความปลอดภัย  การชวยเหลือผูไดรับอุบัติเหตุ  การปฐม
พยาบาล   
                 โดยการใชกระบวนการคิดวิเคราะห การสืบคนขอมูล การอภิปราย อธิบาย การจําแนก  
เปรียบเทยีบ  การทดสอบ  การปฏิบัติตน   เพื่อใหเกิดความรู  ความคดิ  ความเขาใจ  ความสามารถ
ในการปฏิบัติตนและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู   มีความสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวธิ ี  ใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ  ปฏิบัติตนในการใชทรัพยากรในทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
                 เหน็คุณคาของการ นําความรูดานสุขภาพรางกาย  การออกกําลงักายและเลนกฬีาไปใช
ในชีวิตประจาํวัน เพื่อเปนบคุคลที่มีความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา  มี 
คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมทีพ่ึงประสงค  และอยูรวมกับบุคคลอื่นในสงัคมอยางมีความสุข 
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 
หมายเหต ุ **กีฬาและการละเลนพื้นบาน**  คือ  หลักสตูรสาระทองถิน่ 
รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๘กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

พ  ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๔ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาการเจริญเติบโตและพฒันาการตามวัย ความสําคัญ การดูแล กลามเนื้อ กระดูก 
และขอตอ  ครอบครัว  เพศ  การปฏิบัติตนตามประเพณีไทย  ทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสม 
ผสานและใชอุปกรณประกอบ  การกายบริหารประกอบจังหวะ  เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด  
กฬีาไทย  กีฬาสากล  ** กฬีาและการละเลนพืน้บาน**  กิจกรรมนนัทนาการ  การเลนกฬีา  และการ
ออกกําลงักาย กฎกติกาขอตกลงของการเลนกฬีา ส่ิงแวดลอมกับสุขภาพ อารมณ ความรูสึก การ 
เลือกบริโภคผลิตภัณฑ  สมรรถภาพทางกาย  ยา  การปฐมพยาบาล  บุหร่ี  สุรา  
                 โดยการใชกระบวนการคิดวิเคราะห การสืบคนขอมูล การอภิปราย อธิบาย การจําแนก  
เปรียบเทยีบ  การทดสอบ  การปฏิบัติตน   เพื่อใหเกิดความรู  ความคดิ  ความเขาใจ  ความสามารถ
ในการปฏิบัติตนและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มคีวามสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวธิี  ใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ  ปฏิบัติตนในการใชทรัพยากรในทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
                 เหน็คุณคาของการนําความรูดานสุขภาพรางกาย การออกกําลังกาย และเลนกฬีา ไปใช
ในชีวิตประจาํวัน  เพื่อเปนบคุคลที่มีความสมบูรณ  ทั้งทางรางกาย  จติใจ  อารมณ  สังคม  และสติ 
ปญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พงึประสงค   
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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  ๑๙  ตัวชี้วัด 
หมายเหต ุ **กีฬาและการละเลนพื้นบาน**  คือ  หลักสตูรสาระทองถิน่ 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๙กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

พ  ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๕ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาระบบยอยอาหาร  ขับถาย  การดูแล  รักษา  การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การดูแล
ตนเอง  การปฏิบัติตัวทางเพศ  ครอบครัว  ตามวัฒนธรรมไทย  ความขัดแยงในครอบครัว  รูปแบบ
การเคลื่อนไหวของรางกาย  เกมนําไปสูกฬีา กิจกรรมแบบผลัด  ทักษะกลไกที่สงผลตอกิจกรรมทาง
กายและเลนกฬีา  กีฬาไทย  กีฬาสากล  **กีฬาและการละเลนพื้นบาน**  กิจกรรมนันทนาการ  การ
เลนกฬีาและการออกกําลงักาย  กฎกติกาขอตกลงของการเลนกฬีา  สุขบัญญัติแหงชาต ิ  การสราง
เสริมสุขภาพ  ผลิตภัณฑสุขภาพ  การปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรค  สมรรถภาพทางกาย  สารเสพติด 
ผลกระทบของการใชยาและสารเสพติด  อันตรายจากการเลนกีฬา   
                 โดยการใชกระบวนการคิดวิเคราะห การสืบคนขอมูล การอภิปราย อธิบาย การจําแนก  
เปรียบเทยีบ  การทดสอบ  การปฏิบัติตน   เพื่อใหเกิดความรู  ความคดิ  ความเขาใจ  ความสามารถ
ในการปฏิบัติตนและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มคีวามสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวธิี  ใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ  ปฏิบัติตนในการใช ทรัพยากรในทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
                 เหน็คุณคาของการนําความรูดานสุขภาพรางกาย  การออกกําลงักาย  และเลนกฬีาไปใช
ในชีวิตประจาํวัน  เพื่อเปนบคุคลที่มีความสมบูรณ  ทั้งทางรางกาย  จติใจ  อารมณ  สังคม  และสติ 
ปญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พงึประสงค   
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 
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 
พ  ๕.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด 
หมายเหต ุ **กีฬาและการละเลนพื้นบาน**  คือ  หลักสตูรสาระทองถิน่ 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๐กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

พ  ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาระบบสืบพันธุ  ระบบไหลเวยีนโลหิต  ระบบหายใจ  และการดูแลรักษา  การสราง
สัมพันธภาพ  พฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ  โรคเอดส  การตั้งครรภ  รูปแบบการเคลื่อนไหวของราง 
กายแบบผลัดและแบบผสมผสาน  การรบัแรงการใชแรง  ทกัษะกลไกในการเลนกฬีา  กีฬาไทยกีฬา
สากล  ** กีฬาและการละเลนพืน้บาน**  กิจกรรมนันทนาการ  การเลนกฬีา  และการออกกาํลังกาย  
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กฎกติกาขอตกลงของการเลนกฬีา ส่ิงแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ  
โรคติดตอ  การระบาดของโรค  สมรรถภาพทางกาย  ภัยธรรมชาติ  การปองกนัยาเสพติด 
                 โดยการใชกระบวนการคิดวิเคราะห การสืบคนขอมูล การอภิปราย อธิบาย การจําแนก  
เปรียบเทยีบ  การทดสอบ  การปฏิบัติตน   เพื่อใหเกดิความรู  ความคดิ  ความเขาใจ  ความสามารถ
ในการปฏิบัติตนและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มคีวามสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวธิี  ใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ  ปฏิบัติตนในการใช ทรัพยากรในทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
                 เหน็คุณคาของการนําความรูดานสุขภาพรางกาย  การออกกําลงักาย  และเลนกฬีาไปใช
ในชีวิตประจาํวัน  เพื่อเปนบคุคลที่มีความสมบูรณ  ทั้งทางรางกาย  จติใจ  อารมณ  สังคม  และสติ 
ปญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พงึประสงค  และอยูรวมกับบุคคลอื่นในสงัคมอยางมี
ความสุข 
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  ๒๒  ตัวชี้วัด 
หมายเหต ุ  **กีฬาและการละเลนพื้นบาน**  คือ  หลักสตูรสาระทองถิน่ 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๑กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวยการเรียนรู 
 
รหัสวิชา  พ  ๑๑๑๐๑  ชื่อวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๑ 
หนวยการเรียนรู  ๕  หนวย   เวลา  ๔๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
    - ลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอกที่มี
การเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวยั 
    - ตา ห ู คอ  จมกู  ผม มือ  เทา  เล็บ  ผิวหนัง  
ฯลฯ 
    - อวัยวะในชองปาก (ปาก ล้ิน  ฟน เหงอืก) 
    - การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก 
    - ตา ห ูคอ จมูก  ปาก ล้ิน  ฟน  ผม  มือ  เทา 
เล็บ  ผิวหนัง ฯลฯ 
    - อวัยวะในชองปาก  (ปาก  ล้ิน ฟน  เหงือก) 

พ  ๑.๑ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒ 
 

๕ ๑๕ 

๒ ชีวิตและครอบครัว 
    -  สมาชกิในครอบครัว 
    - ความรักความผกูพนัของสมาชกิใน
ครอบครัว 
    - ส่ิงที่ชืน่ชอบและความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง (จุดเดน จุดดอยของตนเอง) 
    - ลักษณะความแตกตางของเพศชาย-หญิง 
    - รางกาย 
    - อารมณ 
    - ลักษณะนสัิย 

พ  ๒.๑ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒, ป.๑/๓ 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๒กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๓ การเคลื่อนไหว  การออกกําลังกาย  การเลนเกม  
กีฬาไทย  กฬีาสากล  และกฬีาพื้นบาน  (สาระ
ทองถิน่) 
    - ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวรางกายใน
ชีวิตประจําวัน 
    - แบบอยูกับที่  เชน นัง่  ยืน  กมเงย  เอียง  
ซาย  ขวา  เคลื่อนไหวขอมอื  ขอเทา  แขน  ขา  
    - แบบเคลื่อนที ่เชน เดนิ  วิ่ง  กระโดด  กลิ้ง
ตัว 
    - แบบใชอุปกรณประกอบ  เชน  จับ  โยน  
เตะ  เคาะ 
    - กิจกรรมทางกายที่ใชในการเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติ 
    - การเลนเกมเบ็ดเตล็ด วิง่เปยว มอญซอนผา 
    - การออกกาํลังกายและการเลนเกมเบ็ดเตล็ด 
    - กฎกติกา  ขอตกลงในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

พ  ๓.๑ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒ 
พ  ๓.๒ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒ 

๒๐ ๔๐ 

๔ การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการ
ปองกนัโรค 
    - การปฏิบัติตนตามหลกัสุขบัญญัติแหงชาต ิ
    - ลักษณะอาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
    - ปวดศีรษะ 
    - ตัวรอน 
    - มีน้ํามูก 
    - ปวดทอง 
    - ผ่ืนคัน  (หนังศีรษะ  ผิวหนงั) 

พ  ๔.๑ ป.๑/๑,  
ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
 

๕ ๑๕ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๓กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

 
    - ฟกช้าํ  ฯลฯ 
    - วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บปวยที่เกดิ
ข้ึนกับตนเอง 

  
 

๕ ความปลอดภยัในชีวิต 
    - ส่ิงทีท่ําใหเกิดอันตรายภายในบานและ
โรงเรียน 
    - การปองกนัอันตรายภายในบานและ
โรงเรียน 
    - อันตรายจากการเลน 
    - สาเหตทุี่ทาํใหเกิดอนัตรายจากการเลน 
    - การปองกนัอันตรายจากการเลน 
    - การขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุรายที่
บานและโรงเรยีน 
    - บุคคลที่ควรขอความชวยเหลือ 
    - คําพูดและทาทางการขอความชวยเหลือ 

พ  ๕.๑ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
 

๕ ๑๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๔กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  พ  ๑๒๑๐๑  ชื่อวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  ๒ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๒ 
หนวยการเรียนรู  ๕  หนวย   เวลา  ๔๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
    - ลักษณะ และหนาที่ของอวัยวะภายในที่มี
การเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวยั  
(สมอง  หัวใจ  ตับ  ไต  ปอด  กระเพาะอาหาร  
ลําไส ฯลฯ) 
    - การดูแลรักษาอวัยวะภายใน 
    - การระมัดระวังการกระแทก 
    - การออกกาํลังกาย 
    - การกนิอาหาร 
    - ธรรมชาติของชีวิตมนษุยต้ังแตเกิดจนตาย 

พ  ๑.๑ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
 
 

๕ ๑๕ 

๒ ชีวิตและครอบครัว 
    - บทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว 
    - ตนเอง 
    - พอ  แม 
    - พี่นอง 
    - ญาติ 
    - ความสําคัญของเพื่อน  (เชน  พูดคุย  
ปรึกษา  เลน  ฯลฯ) 
    - พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ 
    - ความเปนสุภาพบุรุษ 
    - ความเปนสุภาพสตรี 
    - ความภาคภูมิใจในเพศหญิง  หรือเพศชาย 

พ  ๒.๑ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒, ป.๒/๓, 
ป.๒/๔ 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๕กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๓ การเคลื่อนไหว  การออกกําลังกาย  การเลนเกม  
กีฬาไทย  กฬีาสากล  และกฬีาพื้นบาน  (สาระ
ทองถิน่) 
    - ลักษณะและวิธีการของการเคลื่อนไหว
รางกาย  แบบอยูกับที ่ เชน  กระโดด  บิดตวั  ดึง  
ผลัก  แบบเคลื่อนที ่ เชน  กระโดดเขยง  กาวชิด
กาว  วิ่งตามทศิทางที่กาํหนด  และแบบใช
อุปกรณประกอบ  เชน  คีบ  ขวาง  ตี 
    - การเลนเกมเบ็ดเตล็ด  และเขารวมกิจกรรม
ทางกายทีว่ิธีเลนอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องตน
ทั้งแบบอยูกับที่  เคลื่อนที่  และใชอุปกรณ
ประกอบ 
    - การออกกาํลังกาย และเลนเกมเบ็ดเตล็ด  
ลิงชิงบอล   รถไฟ 
    - ประโยชนของการออกกาํลังกายและการ
เลนเกม 
    - กฎ  กติกา  ขอตกลงในการเลนเกมเปนกลุม 

พ  ๓.๑ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒ 
พ  ๓.๒ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒ 
 

๒๐ ๔๐ 

๔ การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ  
และการปองกนัโรค 
    - ลักษณะของการมีสุขภาพดี 
    - รางกายแข็งแรง 
    - จิตใจ  ราเริง  แจมใส 
    - มีความสขุ 
    - มีความปลอดภัย 
    - อาหารที่มปีระโยชนและไมมีประโยชน 

พ  ๔.๑ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒, ป.๒/๓, 
ป.๒/๔, ป.๒/๕ 
 

๕ ๑๕ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๖กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - ของใชและของเลนที่มีผลเสียตอสุขภาพ 
    - อาการและวิธีปองกนัการเจ็บปวย 
    - ตาแดง  ทองเสีย  ฯลฯ 
    - อาการและวิธีปองกนัการบาดเจ็บ 
    - ถูกของมคีม  แมลงสัตวกัดตอย หกลม ฯลฯ 
    - วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยและบาดเจ็บ 

   

๕ ความปลอดภยัในชีวิต 
    - อุบัติเหตุทางน้าํ  และทางบก 
    - สาเหตุของอุบัติเหตทุางน้ําและทางบก 
    - วิธีการปองกนัอุบัติเหตทุางน้าํและทางบก 
    - ยาสามัญประจําบาน 
    - ชื่อยาสามญัประจําบาน 
    - การใชยาตามความจําเปนและลักษณะ
อาการ 
    - สารเสพตดิและสารอันตรายใกลตัว 
    - โทษของสารเสพติดและสารอันตรายใกลตัว 
    - วิธีปองกัน 
    - สัญลักษณและปายเตอืนของสิ่งของหรือ
สถานทีท่ี่เปนอันตราย 
    - ความหมายของสัญลักษณและปายเตือน 
    - อัคคีภัย 
    - สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย 
    - อันตรายซึง่ไดรับจากการเกิดอัคคีภัย 
    - การปองกนัอัคคีภัย  และการหนีไฟ 

พ  ๕ ๑ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒, ป.๒/๓, 
ป.๒/๔, ป.๒/๕ 

๕ ๑๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๗กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  พ  ๑๓๑๐๑  ชื่อวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๓ 
หนวยการเรียนรู  ๕  หนวย   เวลา  ๔๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
    - ลักษณะการเจริญเติบโตของรางกายมนุษย   
ที่มีความแตกตางกนัในแตละบุคคล 
    - ลักษณะรปูราง 
    - น้ําหนกั 
    - สวนสงู 
    - เกณฑมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็ก 
    - ปจจัยที่มผีลตอการเจริญเติบโต 
    - อาหาร   
    - การออกกาํลังกาย 
    - การพักผอน 

พ  ๑.๑ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
 
 

๕ ๑๕ 

๒ ชีวิตและครอบครัว 
    - ความสําคัญของครอบครัว  ความแตกตาง
ของแตละครอบครัว 
    - เศรษฐกิจ 
    - สังคม 
    - การศึกษา 
    - วิธีการสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและ
กลุมเพื่อน 
    - พฤติกรรมที่นาํไปสูการลวงละเมิดทางเพศ 
(การแตงกาย  การเที่ยวกลางคืน  การคบเพื่อน  
การเสพสารเสพติด ฯลฯ) 

พ  ๒.๑ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒, ป.๓/๓  
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๘กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - วิธีหลกีเลีย่งพฤติกรรมที่นาํไปสูการลวง
ละเมิดทางเพศ (ทักษะปฏิเสธและอื่นๆ ) 

   

๓ การเคลื่อนไหว  การออกกําลังกาย  การเลนเกม  
กีฬาไทย  กฬีาสากล  และกฬีาพื้นบาน  (สาระ
ทองถิน่) 
    - การเคลื่อนไหวรางกายแบบอยูกับที ่ เชน  
ยอยืด  เขยง  พับตัว  เคลื่อนไหวลาํตัว  การ
เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที ่ เชน  เดินตอเทา เดิน
ถอย-หลงั  กระโจน  แบบใชอุปกรณประกอบ
โดยมีการบงัคบัทิศทาง  เชน  ดีด  ขวาง  โยน 
    - วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวรางกายแบบ
ตางๆ  อยางมทีิศทาง 
    - กิจกรรมทางกายที่ใชทกัษะการเคลื่อนไหว
แบบบังคับทิศทาง ในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด 
    - แนวทางการเลือกออกกาํลังกาย การละเลน
พื้นเมืองและเลนเกมที่เหมาะสมกับจุดเดน  จุด
ดอยและขอจํากัดของแตละบุคคล  ชักเยอ  ปด
ตาตีหมอ 
    - การออกกาํลังกาย  เกม  และการละเลน
พื้นเมือง 
    - กฎ  กติกา  และขอตกลงในการออกกําลัง
กาย  การเลนเกม  และการละเลนพื้นเมือง 

พ  ๓.๑ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒ 
พ  ๓.๒ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒  
 

๒๐ ๔๐ 

๔ การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปอง 
กันโรค 
    - การติดตอและวิธีการปองกนัการแพร 

พ  ๔.๑ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒, ป.๓/๓, 
ป.๓/๔, ป.๓/๕ 

๕ ๑๕ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๙กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

 กระจายของโรค 
    - อาหารหลกั ๕ หมู 
    - การเลือกกินอาหารที่เหมาะสม 
    - ความหลากหลายของชนิดอาหารในแตละ
หมู 
    - สัดสวนและปริมาณของอาหาร (ตามธง
โภชนาการ) 
    - การแปรงฟนใหสะอาดอยางถูกวิธี 
(ครอบคลุมบริเวณขอบเหงือกและคอฟน) 
    - การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ 
    - วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
    - วิธีการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  
โดยการออกกาํลังกาย  การพักผอน  และ
กิจกรรมนนัทนาการ 

   

๕ ความปลอดภยัในชีวิต 
    - วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบาน  โรงเรียน  และการเดินทาง 
    - การขอความชวยเหลือจากบุคคลและแหลง
ตางๆ  เมื่อเกดิเหตุรายหรืออุบัติเหตุ 
    - การบาดเจ็บจากการเลน 
    - ลักษณะของการบาดเจบ็ 
    - วิธีปฐมพยาบาล  (บาดเจ็บ หามเลือด ฯลฯ) 

พ  ๕ ๑ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
 

๕ ๑๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๐กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  พ  ๑๔๑๐๑  ชื่อวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๔ 
หนวยการเรียนรู  ๕  หนวย   เวลา  ๔๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
    - การเจริญเติบโตและพฒันาการของรางกาย
และจิตใจ ตามวัย (ในชวงอายุ  ๙-๑๒  ป) 
    - ความสําคัญของกลามเนื้อ  กระดูก  และขอ  
ที่มีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ 
    - วิธีดูแลรักษากลามเนื้อ  กระดูก  และขอให
ทํางานอยางมปีระสิทธิภาพ 

พ  ๑.๑ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒, ป.๔/๓ 

๕ ๑๕ 

๒ ชีวิตและครอบครัว 
    - คุณลักษณะของความเปนเพื่อนและสมาชิก
ที่ดีของครอบครัว  
    - พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตาม
วัฒนธรรมไทย 
    - วิธีการปฏิเสธการกระทาํที่เปนอันตรายและ
ไมเหมาะสมในเรื่องเพศ 
 

พ  ๒.๑ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒, ป.๔/๓   
 

๕ 
 
 
 
 

 

๑๕ 
 
 

 
 
 

๓ การเคลื่อนไหว  การออกกําลังกาย  การเลนเกม  
กีฬาไทย  กฬีาสากล  และกฬีาพื้นบาน (สาระ
ทองถิน่) 
    - การเคลื่อนไหวรางกายแบบผสมผสานทัง้
แบบอยูกับที ่ เชน  กระโดดหมุนตวั  กระโดด-
เหยยีดตัว  แบบเคลื่อนที ่ เชน  ซิกแซ็ก  วิ่ง 

พ  ๓.๑ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒, ป.๔/๓, 
ป.๔/๔ 
พ  ๓.๒ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒ 

๒๐ ๔๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๑กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

 เปลี่ยนทิศทาง  ควบมา  และแบบใชอุปกรณ
ประกอบ  เชน  บอล  เชือก 
    - กายบรหิารทามือเปลาประกอบจังหวะ 
    - เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด 
    - กีฬาพืน้ฐาน  เชน  แชรบอล  แฮนดบอล        
หวงขามตาขาย  และกีฬาพืน้บาน  วิง่กะลา  
เสือกินวัว 
    - การออกกาํลังกาย  เลนเกม  ตามความชอบ
ของตนเองและเลนกฬีาพืน้ฐานรวมกับผูอ่ืน 
    - การวิเคราะหผลพฒันาการของตนเองใน
การออกกาํลังกาย  เลนเกมและเลนกฬีา  ตาม
ตัวอยางและแบบปฏิบัติของผูอ่ืน 
    - คุณคาของการออกกําลงักาย  เลนเกม  และ
เลนกฬีา  ที่มตีอสุขภาพ 
    - การปฏิบัติตามกฎ  กติกา  การเลนกฬีา
พื้นฐาน  ตามชนิดกีฬาที่เลน 

   

๔ การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการ
ปองกนัโรค 
    - ความสัมพันธระหวางสิง่แวดลอมกับ
สุขภาพ   
    - การจัดสิ่งแวดลอมที่ถกูสุขลักษณะและ 
เอื้อตอสุขภาพ 
    - สภาวะอารมณและความรูสึก  เชน  โกรธ  
หงุดหงิด  เครียด  เกลียด  เสียใจ  เศราใจ  วิตก
กังวล  กลัว  กาวราว  อิจฉา  ริษยา  เบื่อหนาย   

พ  ๔.๑ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒, ป.๔/๓, 
ป.๔/๔ 
 

๕ ๑๕ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๒กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

 ทอแท  ดีใจ  ชอบใจ  รัก  ชืน่ชม  สนุก  สุขสบาย  
    - ผลที่มีตอสุขภาพ 
ทางบวก  :  สดชื่น  ยิ้มแยม  แจมใส   ราเรงิ ฯลฯ 
ทางลบ  :  ปวดศีรษะ  ปวดทอง  เบื่ออาหาร  
ออนเพลยี  ฯลฯ 
    - การวิเคราะหขอมูลบนฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ 
    - การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
    - การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

   

๕ ความปลอดภยัในชีวิต 
    - ความสําคัญของการใชยา 
    - หลักการใชยา 
    - วิธีปฐมพยาบาล 
    - การใชยาผิด 
    - สารเคมี 
    - แมลงสัตวกัดตอย 
    - การบาดเจ็บจากการเลนกฬีา 
    - ผลเสียของการสูบบุหร่ี  การดื่มสุรา  และ
การปองกนั 

พ  ๕.๑ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
 

๕ ๑๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๓กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  พ  ๑๕๑๐๑  ชื่อวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๕ 
หนวยการเรียนรู  ๕  หนวย   เวลา  ๔๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
    - ความสําคัญของระบบยอยอาหารและระบบ
ขับถายที่มีผลตอสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และ
พัฒนาการ 
    - วิธีดูแลรักษาระบบยอยอาหารและระบบ
ขับถายใหทาํงานตามปกต ิ

พ  ๑.๑ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒ 
  
 

๕ ๑๕ 

๒ ชีวิตและครอบครัว 
    - การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การดูแลตนเอง 
    - การวางตวัที่เหมาะสมกบัเพศตามวัฒน 
ธรรมไทย 
    - ลักษณะของครอบครัวทีอ่บอุนตามวัฒน 
ธรรมไทย  (ครอบครัวขยาย  การนับถือญาติ) 
    - พฤติกรรมที่พงึประสงคและไมพึงประสงค 
ในการแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัว 

พ  ๒.๑ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, ป.๕/๓  
 

๕ 
 
 
 
 
 

 

๑๕ 
 
 
 
 

 
 

๓ การเคลื่อนไหว  การออกกําลังกาย  การเลนเกม  
กีฬาไทย  กฬีาสากล  และกฬีาพื้นบาน  (สาระ
ทองถิน่) 
    - การจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวรางกาย  แบบ
ผสมผสาน  และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทัง้
แบบอยูกับที ่ เคลื่อนที ่ และใชอุปกรณประกอบ
ตามแบบที่กาํหนด  เชน  การฝกกายบรหิาร  
ยืดหยุนขั้นพื้นฐาน  เปนตน 

พ  ๓.๑ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, ป.๕/๓, 
ป.๕/๔, ป.๕/๕ 
พ  ๓.๒ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, ป.๕/๓, 
ป.๕/๔ 

๒๐ ๔๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๔กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - เกมนาํไปสูกีฬาและกิจกรรมแบบผลัดที่มี
การตี  เขีย่  รับ-สงสิ่งของ  ขวาง  และวิ่ง   
    - การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใชแรง
และความสมดุล 
    - ทักษะกลไกที่สงผลตอการปฏิบัติกิจกรรม
ทางกายและเลนกฬีา 
    - การเลนกฬีาไทย  เชน  ตะกรอวง  วิ่งชักธง  
และกีฬาสากล  เชน  กรีฑาประเภทลู  แบดมิน 
ตัน  เปตอง  ฟตุบอล  เทเบิลเทนนิส  วายน้าํ  
และกีฬาพืน้บาน  ชักเยอ  วิง่กระสอบ 
    - หลักการและกิจกรรมนนัทนาการ 

   

๔ การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการ
ปองกนัโรค 
    - หลักการและรูปแบบการออกกําลงักาย 
    - การออกกาํลังกาย  และการเลนเกม  เชน 
เกมเบ็ดเตล็ด  เกมเลยีนแบบ  เกมนาํ  และ
การละเลนพืน้เมือง   
    - การเลนกฬีาไทย  และกฬีาสากลประเภท
บุคคลและทีมที่เหมาะสมกบัวัยอยางสม่าํเสมอ 
    - การสรางทางเลือกในวธิีปฏิบัติในการเลน
กีฬาอยางหลากหลาย และมีน้ําใจนักกีฬา 
    - กฎ  กติกาในการเลนเกม  กฬีาไทยและกีฬา
สากลตามชนดิกีฬาที่เลน 
    - วิธีการรุกและวิธีปองกันในการเลนกฬีาไทย
และกีฬาสากลที่เลน 

พ  ๔.๑ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, ป.๕/๓, 
ป.๕/๔ 
 

๕ ๑๕ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๕กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

 

    - สิทธิของตนเองและผูอ่ืนในการเลนเกมและ
กีฬา 
    - ความแตกตางระหวางบุคคลในการเลนเกม 
และกีฬา 

  

 

๕ ความปลอดภยัในชีวิต 
    -  ความสาํคัญของการปฏิบัติตนตามสขุ
บัญญัติแหงชาติ 
    - แหลงและวิธีคนหาขอมลูขาวสารทาง
สุขภาพ 
    - การใชขอมูลขาวสารในการสรางเสริม
สุขภาพ 
    - การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ
สุขภาพ  (อาหาร  เครื่องสาํอาง  ผลิตภัณฑดูแล
สุขภาพในชองปาก  ฯลฯ) 
    - การปฏิบัติตนในการปองกันโรคที่พบบอยใน
ชีวิตประจําวัน  ไขหวัด  ไขเลอืดออก  โรคผวิหนัง  
ฟนผุและโรคปริทันต  ฯลฯ 
    - การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
    - การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย     

พ  ๕.๑ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, ป.๕/๓, 
ป.๕/๔, ป.๕/๕ 

๕ ๑๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๖กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  พ  ๑๖๑๐๑  ชื่อวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๖ 
หนวยการเรียนรู  ๕  หนวย   เวลา  ๔๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
    - ความสําคัญของระบบสืบพันธุ  ระบบไหล 
เวียนโลหิต  และระบบหายใจที่มีผลตอสุขภาพ   
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ       
   - วิธีดูแลรักษาระบบสืบพนัธุ  ระบบไหลเวียน
โลหิต  และระบบหายใจใหทํางานตามปกติ 

พ  ๑.๑ ป.๖/๑, 
ป.๖/๒ 
 

๕ ๑๕ 

๒ ชีวิตและครอบครัว 
    - ความสําคัญของการสรางและรักษาสัมพันธ 
ภาพกับผูอ่ืน 
    - ปจจัยที่ชวยใหการทํางานกลุมประสบความ 
สําเร็จ 
    - ความสามารถสวนบุคคล 
    - บทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม 
    - การยอมรบัความคิดเหน็และความแตกตาง
ระหวางบุคคล 
    - ความรับผิดชอบ 
    - พฤติกรรมเสี่ยงทีน่ําไปสูการมีเพศสัมพันธ  
การติดเชื้อเอดส  และการตั้งครรภกอนวัย 
อันควร 

พ  ๒.๑ ป.๖/๑, 
ป.๖/๒  
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ การเคลื่อนไหว  การออกกําลังกาย  การเลนเกม  
กีฬาไทย  กฬีาสากล  และกฬีาพื้นบาน  (สาระ
ทองถิน่) 

พ  ๓.๑ ป.๖/๑, 
ป.๖/๒, ป.๖/๓, 
ป.๖/๔, ป.๖/๕ 

๔๐ ๔๐ 

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๗กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - การเคลื่อนไหวรวมกับผูอ่ืนแบบผลัดใน
ลักษณะผสมผสาน ในการรวมกิจกรรมทางกาย 
เชน  กิจกรรมแบบผลัด  กายบริหารประกอบ
เพลง  ยืดหยุนขั้นพืน้ฐานที่ใชทาตอเนื่อง  และ
การตอตัวทางาย ๆ 
    - การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใชแรง  
และความสมดุลกับการพฒันาทักษะการเคลื่อน 
ไหวในการเลนเกมและกฬีา 
    - การเลนกฬีาไทยกฬีาสากล  ประเภทบุคคล
และประเภททมี  เชน  กรีฑาประเภทลู  และลาน  
เปตอง  วายน้าํ  เทเบิลเทนนิส  วอลเลยบอล  
ฟุตบอล  ตะกรอวง  และกีฬาพืน้บาน  วิง่ขาโถ
กเถก  เรือบก 
    - การใชขอมูลดานทักษะกลไกเพื่อปรับปรุง
และเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติกจิกรรม
ทางกาย  และเลนกฬีา 
    - การนาํความรูและหลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใชเปนฐานการศึกษาหาความรู 
    - ประโยชนและหลักการออกกําลงักายเพื่อ
สุขภาพ  สมรรถภาพทางกายและการสรางเสริม
บุคลิกภาพ 
    - การเลนเกมที่ใชทกัษะการวางแผน 
    - การเพิม่พนูทกัษะการออกกําลงักาย  และ
การเคลื่อนไหวอยางเปนระบบ 

พ  ๓.๒ ป.๖/๑, 
ป.๖/๒, ป.๖/๓, 
ป.๖/๔, ป.๖/๕, 
ป.๖/๖ 

  

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๘กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - การเลนกฬีาประเภทบคุคลและประเภททีม
ที่ชื่นชอบ 
    - การประเมินทกัษะการเลนกฬีาของตน 
    - กฎ  กติกาในการเลนกฬีาไทย  กฬีาสากล
ตามชนิดกฬีาที่เลน 
    - กลวิธีการรุก  การปองกนัในการเลนกฬีา 
    - การสรางความสามัคคีและความมนี้าํใจ
นักกฬีาในการเลนเกมและกฬีา 

   

๔ การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการ
ปองกนัโรค 
    - ความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
สุขภาพ 
    - ปญหาของสิ่งแวดลอมทีม่ีผลตอสุขภาพ 
    - การปองกนัและแกไขปญหาสิง่แวดลอมที่มี
ผลตอสุขภาพ 
    - โรคติดตอสําคัญที่ระบาดในปจจุบัน 
    - ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค 
    - การปองกนัการระบาดของโรค 
    - พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ตอสุขภาพของสวนรวม 
    - วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
    - การสรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทาง
กายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

พ  ๔.๑ ป.๖/๑, 
ป.๖/๒, ป.๖/๓, 
ป.๖/๔ 
 

๕ ๑๕ 

 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๙กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๕ ความปลอดภยัในชีวิต 
    - ภัยธรรมชาติ 
       - ลักษณะของภัยธรรมชาติ 
       - ผลกระทบจากความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติที่มีตอรางกาย  จิตใจ และสังคม 
    - การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ 
    - สาเหตุของการติดสารเสพติด 
    - ทักษะการสื่อสารใหผูอ่ืนหลกีเลี่ยงสารเสพ
ติด 

พ  ๕.๑ ป.๖/๑, 
ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
 

๕ ๑๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๐กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 
 
                 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  ตองอยูบนหลกัการพื้นฐานสองประการ  คือ 
การประเมนิเพื่อพัฒนาผูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรยีน ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน        
ใหประสบผลสําเร็จ  ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชีว้ัด  เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู  สะทอนสมรรถนะสําคัญ  และคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียนซึง่เปนเปาหมายหลัก
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทกุระดับ ไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศกึษา และระดบัชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน โดยใชผลการประเมนิเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพฒันาการ  ความกาวหนา และความ 
สําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพฒันา
และเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 
                 การวัดและประเมินผลการเรียนรูแบงเปน ๔ ระดบัไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี ้
                 ๑. การประเมนิระดับชั้นเรียนเปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู   
ผูสอนดําเนินการเปนปกติ  และสม่ําเสมอ  ในการจัดการเรียนการสอน  ใชเทคนคิการประเมนิอยาง
หลากหลาย  เชน  การซักถาม  การสังเกต  การตรวจการบาน  การประเมินโครงงาน  การประเมนิชิน้  
งาน/ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมนิเองหรือเปดโอกาส
ใหผูเรียนประเมินตนเอง เพือ่นประเมนิเพือ่น ผูปกครองรวมประเมนิ ในกรณีที่ไมผานตัวชีว้ัดใหมกีาร
สอนซอมเสริม  การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา  ผูเรียนมีพฒันาการความกาวหนาใน 
การเรียนรู  อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม  และมากนอยเพียงใด  มีส่ิงที่
จะตองไดรับการพัฒนา  ปรับปรุงและสงเสริมในดานใด  นอกจากนีย้งัเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุง
การเรียนการสอนของตนดวย  ทั้งนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
                 ๒.  การประเมนิระดับสถานศกึษา  เปนการประเมินที่สถานศึกษาดําเนนิการ  เพื่อตัดสิน
ผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค การประเมนิการอาน คิดวเิคราะหและเขยีน คุณลักษณะ
อันพงึประสงค  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  นอกจากนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจดัการศึกษาของ
สถานศกึษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใด รวม 
ทั้งสามารถนาํผลการเรียนของผูเรียนในสถานศกึษาเปรียบเทยีบกับเกณฑระดับชาต ิ ผลการประเมิน
ระดับสถานศกึษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศ  เพื่อการปรับปรุงนโยบาย  หลักสูตร  โครงการ  หรือ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๑กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

วิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา  และการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการ
สถานศกึษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูปกครอง
และชุมชน   
                 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เปนการประเมนิคุณภาพผูเรียนระดับเขตพืน้ที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เพื่อใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถ
ดําเนนิการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทํา และดําเนนิการ
โดยเขตพื้นที่การศึกษา  หรือความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดในการดําเนินการจดัสอบ นอกจากนี ้
ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมนิระดับสถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 
                 ๔.  การประเมนิระดับชาติ  เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ  ตามมาตรฐาน
การเรียนรู  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทกุคนที่เรียน
ในชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๖ ชัน้มัธยมศึกษาปที ่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๖  
เขารับการประเมิน  ผลจากการประเมนิใชเปนขอมูลในการเทยีบเคียงคุณภาพการศึกษาระดับตาง ๆ 
เพื่อใชในการวางแผนยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศ 
                 ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน  เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษา  ที่จะตองจัดระบบดูแล
ชวยเหลือ  ปรับปรุง  แกไข  สงเสริม  สนับสนุน  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศกัยภาพบนพื้นฐาน
ความแตกตางระหวางบุคคล  ที่จาํแนกตามสภาพปญหาและความตองการ  ไดแก  กลุมผูเรียนทัว่ไป 
กลุมผูเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษ  กลุมผูเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนต่ํา  กลุมผูเรียนทีม่ีปญหา
ดานวนิัย และพฤติกรรม กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มปีญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
กลุมพกิารทางรางกาย  และสติปญญา  เปนตน  ขอมูลจากการประเมินจงึเปนหัวใจของสถานศกึษา
ในการดําเนนิการชวยเหลือผูเรียนไดทนัทวงที เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความ 
สําเร็จในการเรียน 
                 สถานศกึษาในฐานะผูรับผิดชอบการจัดการศกึษา  ตองจัดทําระเบยีบวาดวยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  ใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติทีเ่ปน
ขอกําหนดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทกุฝายถือปฏิบัติ
รวมกัน  
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เกณฑการวดัและประเมนิผลการเรยีน 
 
                 ๑.  การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน 
                       ๑.๑  การตัดสินผลการเรียน  ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู  การ
อาน  คิดวเิคราะห  และเขียน  คุณลักษณะอันพงึประสงค  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนัน้  ผูสอนตอง
คํานึงถึงการพฒันาผูเรียนแตละคนเปนหลักและตองเกบ็ขอมูลของผูเรียนทกุดานอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่องในแตละภาคเรียน  รวมทัง้สอนซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาจนเตม็ตามศักยภาพ    
                             ๑)  ผูเรียนตองมีเวลาเรยีนไมนอยกวารอยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทัง้หมด 
                             ๒)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทกุตวัชี้วัด  และผานตามเกณฑทีส่ถานศกึษา
กําหนด 
                             ๓)  ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทกุรายวชิา 
                             ๔)  ผูเรียนตองไดรับการประเมิน  มผีลการประเมนิผานตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนดในการอาน  คิดวิเคราะห  และเขยีน  คุณลกัษณะอันพงึประสงค  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
                             การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพฒันา
ผูเรียน  การพจิารณาเลื่อนชัน้ในระดับประถมศึกษา ถาผูเรียนมีขอบกพรองเล็กนอยและสถานศึกษา
พิจารณาเหน็วาสามารถพฒันา  และสอนซอมเสริมได  ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผอนผัน
ใหเลื่อนชัน้ได  แตหากผูเรียนไมผานรายวชิาจํานวนมาก  และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียน
ในระดับชั้นทีสู่งขึ้น  สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชัน้ได  ทั้งนี้ใหคํานงึถงึวุฒิ
ภาวะ  และความรู  ความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ 
                       ๑.๒  การใหระดับผลการเรียน  การตัดสินใหระดับผลการเรียนรายวิชา  สถานศึกษา
สามารถใหระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏบัิติของผูเรียน  เปนตัวเลข  ตัวอักษร  รอยละ 
และที่ใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน  การประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน  และคุณลักษณะ
อันพงึประสงค  ใหระดับผลการประเมนิเปนดีเยี่ยม  ดี  และผาน  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
จะตองพิจารณาทัง้เวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียน ใหผลการเขา
รวมกิจกรรมเปนผาน  และไมผาน 
                       ๑.๓  การรายงานผลการเรียน  การรายงานผลการเรยีนเปนการสื่อสาร  ใหผูปกครอง
และผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรยีนรูของผูเรียน  ซึง่สถานศกึษาตองสรุปผลการประเมนิ  และ
จัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเปนระยะๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง การรายงาน
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ผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏบัิติของผูเรียน  ที่สะทอนมาตรฐานการเรยีนรู
กลุมสาระการเรียนรู 
                 ๒.  เกณฑการจบการศึกษา 
                       หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเกณฑกลางสาํหรับการจบการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา  ดังนี ้
                       ๒.๑  ผูเรียนเรียนรายวิชาพืน้ฐาน  จาํนวน  ๘๘๐  ชัว่โมงตอป  และรายวิชา/กิจกรรม
เพิ่มเติม  จาํนวน  ๔๐  ชั่วโมงตอป  และมีผลการประเมินรายวิชาพืน้ฐานผานทุกรายวิชา  
                       ๒.๒  ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวชิาพืน้ฐาน  และผานเกณฑการประเมนิตามที่
สถานศกึษากาํหนด 
                       ๒.๓  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียนในระดับผานเกณฑการ 
ประเมินตามทีส่ถานศกึษากาํหนด 
                       ๒.๔ ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงคระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด 
                       ๒.๕  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด 
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บรรณานกุรม 
 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.   ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรู 
             สุขศึกษาและพลศกึษา  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  2551.    
             สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร,  2551. 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช   
             2551.   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ,  2551. 
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อภธิานศพัท 
 
กลไกของรางกายที่ใชในการเคลื่อนไหว  (Body  Mechanism) 
                 กระบวนการตามธรรมชาติในการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ  ของรางกาย  ตามลักษณะโครง 
สราง  หนาที ่  และการทาํงานรวมกนัของขอตอ  กลามเนื้อ  กระดกู  และระบบประสาทที่เกี่ยวของ
ภายใตขอบขาย เงื่อนไข หลักการ และปจจัยดานชีวกลศาสตรที่มีผลตอการเคลื่อนไหว เชน ความ
มั่นคง  (Stability)  ระบบคาน  (Leverage)  การเคลื่อน  (Motion)  และแรง  (Force) 
 
การเคลื่อนไหวเฉพาะอยาง  (Specialized  Movement) 
                 การผสมผสานกัน  ระหวางทกัษะยอยของทกัษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานตาง ๆ  การออก
กําลังกาย  การเลนเกม  และการเลนกฬีาตางๆ   ซึ่งมีความจาํเปนสําหรับกิจกรรมทางกาย  เชน  การ
ขวางลกูซอฟทบอลตองอาศัยการผสมผสานของทักษะการสไลด (การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่) การ 
ขวาง  (การเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ)  การบิดตัว  (การเคลือ่นไหวแบบไมเคลื่อนที่)  ทักษะที่
ทําบางอยางยิง่มีความซับซอน  และตองใชการผสมผสานของทักษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐานหลาย ๆ   
ทักษะรวมกนั 
 
การเคลื่อนไหวในชวีิตประจาํวนั  (Daily  Movement) 
                 รูปแบบ  หรือทักษะการเคลือ่นไหวรางกาย  ในอิริยาบถตาง ๆ  ที่บุคคลทั่วไปใชในการ
ดําเนนิชีวิต  ไมวาเพื่อการประกอบกิจวัตรประจําวนั  การทํางาน   การเดินทางหรือกจิกรรมอื่นๆ  เชน  
การยนื  กม  นั่ง  เดนิ  วิง่  โหนรถเมล  ยกของหนกั  ปนปาย  กระโดดลงจากที่สูง  ฯลฯ   
 
การเคลื่อนไหวพืน้ฐาน  (Fundamental  Movements) 
                 ทกัษะการเคลื่อนไหวรางกายที่จําเปนสาํหรบัชีวิต  และการดําเนนิชวีิตของมนุษย  ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ   ไดอยางมีประสิทธิภาพ  เปนทกัษะที่มีการพฒันาในชวงวยัเด็ก  และจะเปน
พื้นฐานสาํหรับการประกอบกิจกรรมตาง ๆ  เมื่อเจริญวัยสูงขึน้  ตลอดจนเปนพื้นฐานของการมคีวาม 
สามารถในการเคลื่อนไหว  โดยเฉพาะอยางยิง่ในการเลนกฬีา  การออกกําลงักาย  และการประกอบ
กิจกรรมนนัทนาการ  การเคลื่อนไหวพื้นฐาน  สามารถแบงออกไดเปน  ๓   ประเภท  คือ 
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                       ๑.  การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่  (Locomotor   Movement)  หมายถึง  ทักษะการ
เคลื่อนไหว  ทีใ่ชในการเคลื่อนรางกายจากที่หนึ่งไปยงัอีกที่หนึ่ง  ไดแก  การเดิน  การวิ่ง  การกระโดด   
สลับเทา  การกระโจน  การสไลด  และการวิ่งควบมา  ฯลฯ  หรือการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง   เชน  การ
กระโดด  ทักษะการเคลื่อนไหวเหลานี้เปนพืน้ฐานของการทาํงานประสานสมัพนัธทางกลไก  แบบไม
ซับซอน  และเปนการเคลื่อนไหวรางกายทีใ่ชกลามเนื้อมดัใหญ  
                       ๒.  การเคลื่อนไหวแบบอยูกับที ่ (Nonlocomotor Movement)  หมายถงึ  ทักษะการ
เคลื่อนไหวที่ปฏิบัติโดยรางกายไมมีการเคลื่อนที่ของรางกาย  ตัวอยาง  เชน  การกม  การเหยียด การ
ผลักและดัน  การบิดตัว  การโยกตัว  การไกวตัว  และการทรงตัว  เปนตน 
                       ๓. การเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ (Manipulative Movement) เปนทักษะการ 
เคลื่อนไหวที่มกีารบังคับหรือควบคุมวัตถ ุ ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวของกับการใชมือและเทา  แตสวนอืน่ๆ 
ของรางกายกส็ามารถใชได  เชน  การขวาง  การตี  การเตะ  การรับ  เปนตน 
 
การจัดการกบัอารมณและความเครียด  (Emotion  and  Stress  Management) 
                 วิธคีวบคุมอารมณความเครียดและความคบัของใจ  ที่ไมเปนอนัตรายตอตนเองและผูอ่ืน      
แลวลงมือปฏิบัติอยางเหมาะสม  เชน  ทาํสมาธิ  เลนกฬีา  การรวมกจิกรรม  นันทนาการ  การคลาย
กลามเนื้อ  (muscle  relaxation) 
 
การชวยฟนคนืชีพ  (Cardiopulmonary  Resuscitation = CPR) 
                 การชวยชวีิตเบือ้งตนกอนสงตอใหแพทย  ในกรณีผูปวยหวัใจหยุดเตน  โดยการนวดหวัใจ
และผายปอดไปพรอม ๆ  กนั 
 
การดูแลเบื้องตน  (First  Care) 
                 การใหการดูแลสุขภาพผูปวยในระยะพักฟนและ/หรือการปฐมพยาบาล 
 
การพัฒนาทีย่ัง่ยนื  (Sustainable  Development) 
                 การพัฒนาที่เปนองครวมของความเปนมนษุยตามแนวทางของพระธรรมปฏก  (ประยุทธ  
ปยุตโต)  เปนการพัฒนาที่เปนบรูณาการ  คือ  ทาํใหเกิดเปนองครวมหมายความวาองคประกอบทั้ง 
หลายที่เกี่ยวของ  จะตองประสานกันครบทั้งรางกาย  จติใจ  อารมณ  สังคม  และจติวิญญาณ  และ
มีดุลยภาพ  สอดคลองกับกฎเกณฑของธรรมชาติ 
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การละเลนพืน้เมือง  (Folk  Plays) 
                 กจิกรรมเลนดั้งเดิมของคนในชุมชนแตละทองถิ่น ซึง่เปนสวนหนึง่ของการดําเนนิชวีิตหรือ
วิถีชีวิตเพื่อเปนการผอนคลายอารมณ ความเครียด และสรางเสริมใหมีกาํลังกายแข็งแรง สติปญญา
ดี  จิตใจเบิกบานสนุกสนาน  อันกอใหเกิดความสัมพนัธที่ดีตอกัน  และเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม  
เชน  กิจกรรมการเลนของชมุชนทองถิน่  วิ่งเปยว  ชกัเยอ  ข่ีมาสงเมือง  ตีจับ  มอญซอนผา  รีๆ  ขาว 
สาร  วิ่งกระสอบ  สะบา  กระบี่กระบอง  มวยไทย  ตะกรอวง  ตะกรอลอดบวง 
 
กิจกรรมเขาจงัหวะ  (Rhythmic  Activities) 
                 การแสดงออกของรางกายโดยการเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายใหเขากับอัตราความ 
ชา-เร็วของตัวโนต 
 
กิจกรรมนนัทนาการ  (Recreation  Activities) 
                 กจิกรรมที่บุคคลไดเลือกทําหรือเขารวมดวยความสมัครใจในเวลาวาง และผลที่ไดรับเปน
ความพึงพอใจ  ไมเปนภัยตอสังคม 
 
กิจกรรมรับน้ําหนกัตนเอง  (Weight  Bearing Activities)   
                 กจิกรรมการออกกําลงักายทีม่ีการเคลื่อนไหวบนพืน้  เชน  การเดนิ  การวิง่  การกระโดด
เชือก ยมินาสติก การเตนรําหรือการเตนแอโรบิก โดยกลามเนื้อสวนที่รับน้าํหนักตองออกแรงกระทํา
กับน้าํหนักของตนเองในขณะปฏิบัติกิจกรรม 
 
กีฬาไทย  (Thai  Sports) 
                 กฬีาที่มีพืน้ฐานเชื่อมโยงกับวถิีชีวิตและวฒันธรรมของทองถิน่และสังคมไทย  เชน  กระบี่
กระบอง  มวยไทย  ตะกรอ 
 
กีฬาสากล  (International  Sports) 
                 กฬีาที่เปนที่ยอมรับจากมวลสมาชิกขององคกรกีฬาระดบันานาชาติใหเปนชนิดกฬีาบรรจุ
อยูในเกมการแขงขัน  เชน  ฟุตบอล  วอลเลยบอล  เทนนิส  แบดมนิตนั 
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เกณฑสมรรถภาพทางกาย  (Physical  Fitness  Reference) 
                 คามาตรฐานที่ไดกําหนดขึ้น  (จากการศึกษาวิจยัและกระบวนการสถติิ)  เพื่อเปนดัชนี
สําหรับประเมนิเปรียบเทียบวาบุคคลที่ไดรับคะแนน  หรือคาตัวเลข  (เวลา  จํานวน  คร้ัง  น้าํหนกั  
ฯลฯ)  จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายแตละรายการทดสอบนั้น   มีสมรรถภาพทางกายตามองค 
ประกอบดังกลาวอยูในระดบัคุณภาพใด  โดยทัว่ไปแลวนิยมจัดทําเกณฑใน  ๒  ลักษณะ  คือ   
                       ๑. เกณฑปกต ิ (Norm Reference) เปนเกณฑที่จัดทาํจากการศึกษากลุมประชากร 
ที่จําแนกตามกลุมเพศและวยัเปนหลัก  สวนใหญแลวจะจัดทําในลกัษณะของเปอรเซ็นไทล 
                       ๒.  เกณฑมาตรฐาน  (Criterion  Reference)  เปนระดบัคะแนน  หรือคามาตรฐานที่
กําหนดไวลวงหนาสําหรับแตละราย  การทดสอบเพื่อเปนเกณฑการตัดสินวาบุคคลที่รับการทดสอบ
มีสมรรถภาพ  หรือความสามารถผานตามเกณฑที่ไดกาํหนดไวหรือไม  มิไดเปนการเปรียบเทยีบกับ
บุคคลอื่น ๆ 
 
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว  (Movement  Concepts) 
                 ความสัมพนัธระหวางขนาด  จังหวะ  เวลา  พืน้ที ่ และทศิทางในการเคลื่อนไหวรางกาย 
                 ความเขาใจถึงความเกี่ยวของเชื่อมโยง  และความพอเหมาะพอดีระหวางขนาดของแรงที่
ใช ในการเคลื่อนไหวรางกายหรือวัตถ ุ  ดวยหวงเวลา  จังหวะและทิศทางที่เหมาะสมภายใตขอจํากัด
ของพื้นทีท่ี่มีอยู  และสามารถแปรความเขาใจดังกลาวทั้งหมดไปสูการปฏิบัติ  การเคลื่อนไหวในการ
เลนหรือแขงขนักฬีา 
 
ความเสีย่งตอสุขภาพ  (Health  Risk) 
                 การประพฤติปฏิบัติที่อาจนาํไปสูการเกิดอนัตรายตอชีวติและสุขภาพของตนเองและผูอ่ืน  
เชน  การขับรถเร็ว  การกนิอาหารสุก ๆ  ดิบ ๆ  ความสาํสอนทางเพศ  การมนี้ําหนกัตัวเกนิ  การขาด                    
การออกกาํลังกาย  การสูบบุหร่ี  การดื่มสุรา  การใชยาและสารเสพติด 
 
คานิยมทางสงัคม  (Health  Value) 
                 คุณสมบัติของสิ่งใดก็ตาม  ซึง่ทําใหส่ิงนั้นเปนประโยชนนาสนใจ  ส่ิงที่บุคคลยึดถือในการ
ตัดสินใจและกําหนดการกระทําของตนเองเกี่ยวกับพฤตกิรรมสุขภาพ 
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คุณภาพชีวิต  (Quality  of  Life) 
                 ความรับรูหรือเขาใจของปจเจกบุคคลที่มีตอสถานภาพชวีิตของตนเอง  ภายใตบริบทของ
ระบบวัฒนธรรม  และคานยิมที่เขาใชชีวติอยู  และมีความเชื่อมโยงกับจุดมุงหมาย  ความคาดหวงั   
มาตรฐาน  รวมทัง้ความกงัวลสนใจที่เขามีตอส่ิงตาง ๆ  คุณภาพชวีติเปนมโนคติที่มีขอบเขตกวาง 
ขวาง  ครอบคลุมเร่ืองตางๆ  ที่สลับซับซอน  ไดแก  สุขภาพทางกาย  สภาวะทางจติ  ระดับความเปน 
ตัวของตัวเอง   ความสัมพนัธตางๆ  ทางสงัคม  ความเชือ่สวนบุคคล  และสัมพันธภาพที่ดีตอส่ิงแวด 
ลอม 
 
จิตวิญญาณในการแขงขนั  (Competitive  Spiritual) 
                 ความมุงมัน่  การทุมเทกาํลังกาย  กาํลังใจ  ความรู  ความสามารถในการแขงขัน  และ
รวมมืออยางสนัติเต็มความสามารถ  เพื่อใหไดมาซึ่งผลที่ตนเองตองการ 
 
ทักษะชีวิต  (Life  Skills) 
                 เปนคุณลักษณะ  หรือความสามารถเชิงสงัคมจิตวิทยา  (Psychosocial  Competence)  
และเปนความสามารถทางสติปญญาที่ทกุคนจําเปนตองใชในการเผชญิสถานการณตาง ๆ  ที่เกดิขึ้น
ในชีวิตประจาํวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาข้ึนไดดวยการฝก  และกระทําซ้าํ ๆ  ใหเกิด
ความคลองแคลว  เคยชิน  จนเปนลักษณะนิสัย  ประกอบดวยทกัษะตางๆ  ดังนี้  คือ  การรูจักตนเอง  
เขาใจตนเองและเหน็คุณคาของตนเอง  การรูจักคิดอยางมวีิจารณญาณและคิดสรางสรรค  การรูจัก
คิดตัดสินใจและแกปญหา  การรูจักแสวงหาและใชขอมลูความรู  การสื่อสาร  การสรางสัมพันธภาพ
กับผูอ่ืน  การจัดการกับอารมณและความเครียด  การปรับตัวทามกลางการเปลี่ยนแปลง  การตั้งเปา 
หมาย  การวางแผนและดําเนินการตามแผน  ความเห็นใจผูอ่ืน   ความรับผิดชอบตอสังคม  และซาบ 
ซึ้งในสิง่ที่ดีงามรอบตัว 
 
ธงโภชนาการ  (Nutrition Flag) 
                 เปนเครื่องมือที่ชวยอธิบายและทําความเขาใจโภชนบัญญติั  ๙  ประการ  เพื่อนาํไปสูการ
ปฏิบัติ  โดยกาํหนดเปนภาพ  “ธงปลายแหลม”  แสดงกลุมอาหาร  และสัดสวนการกินอาหารในแต
ละกลุมมากนอยตามพืน้ที่  สังเกตไดชัดเจนวา  ฐานใหญดานบนเนนใหกินมากและปลายธงขางลาง
บอกใหกนินอย ๆ  เทาทีจ่ําเปน  โดยมีฐานมาจากขอปฏิบัติการบริโภคอาหาร  เพื่อสุขภาพที่ดีของคน
ไทย  หรือโภชนบัญญัติ  ๙  ประการ  คือ 
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                       ๑.  กนิอาหารครบ  ๕  หมู  แตละหมูใหหลากหลายและหมัน่ดูแลน้ําหนกัตัว 
                       ๒  กนิขาวเปนอาหารหลกัสลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ 
                       ๓.  กินพืชผักใหมากและกนิผลไมเปนประจํา 
                       ๔.  กินปลา  เนื้อสัตวไมติดมัน  ไข  และถัว่เมล็ดแหงเปนประจํา 
                       ๕.  ด่ืมนมใหเหมาะสมตามวัย 
                       ๖.  กนิอาหารที่มีไขมันแตพอควร 
                       ๗.  หลีกเลีย่งการกนิอาหารรสหวานจัด  และเค็มจัด 
                       ๘.  กินอาหารที่สะอาด  ปราศจากการปนเปอน 
                       ๙.  งดหรือลดเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล 
 
น้ําใจนักกฬีา  (Spirit) 
                 เปนคุณธรรมประจําใจของการเลนรวมกนั  อยูรวมกนั  และมีชีวิตอยูรวมกนัในสงัคมได
อยางปกติสุขและมีประสิทธิภาพ  พฤติกรรมที่แสดงถึงความมนี้ําใจนักกฬีา  เชน  การมวีินยั  เคารพ
กฎกติกา  รูแพ   รูชนะ  รูอภัย 
 
บริการสุขภาพ  (Health  Service) 
                 บริการทางการแพทยและสาธารณสุขทั้งของรัฐและเอกชน 
 
ประชาสังคม  (Civil  Society) 
                 เครือขาย  กลุม  ชมรม  สมาคม  มูลนิธ ิ  สถาบนั  องคกร  หรือชุมชนที่มกีิจกรรม  การ
เคลื่อนไหวทางสังคม  เพื่อประโยชนรวมกนัของกลุม 
 
ผลิตภัณฑสุขภาพ  (Health  Products) 
                 ยา  เครื่องสําอาง  อาหารสําเรจ็รูป  เครื่องปรุงรสอาหาร  อาหารเสริม  วิตามนิ 
 
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  (Sex  Abuse) 
                 การประพฤติปฏิบัติใดๆ  ที่ไมเปนไปตามธรรมชาติทางเพศตนเอง  เชน  มีจิตใจรักชอบใน
เพศเดียวกัน  การแตงตัวหรือแสดงกิริยาเปนเพศตรงขาม 
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พฤติกรรมสุขภาพ  (Health  Behaviour) 
                 การปฏิบัติหรือกิจกรรมใด ๆ  ในดานการปองกัน  การสรางเสริม  การรกัษาและการฟนฟู
สุขภาพ  อันมผีลตอสภาวะทางสุขภาพของบุคคล 
 
พฤติกรรมเสี่ยง  (Risk  Behaviour) 
                 รูปแบบจําเพาะของพฤติกรรม  ไดรับการพิสูจนแลววา  มคีวามสัมพันธกับการเพิ่มโอกาส
ที่จะปวยจากโรคบางชนิดหรอืการเสื่อมสุขภาพมากขึ้น 
 
พลังปญญา  (Empowerment) 
                 กระบวนการสรางเสริมศักยภาพแกบุคคลและชุมชน  ใหเปนผูสนใจใฝรู  และมีอํานาจใน
การคิด  การตดัสินใจ  การแกปญหาดวยชมุชนเองไดเปนสวนใหญ  นอกจากนั้นบุคคลและชุมชนยัง
สามารถควบคุมสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอปญหาสุขภาพใหอยูในสภาพที่เอือ้ตอการสรางเสริม
และพัฒนาสุขภาพ 
 
ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) 
                 การขาดสารอาหารทีจ่ําเปนตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเดก็ ทําใหมีผลกระทบ
ตอสุขภาพ 
 
ภาวะผูนํา  (Leadership) 
                 การมีคุณลักษณะในการเปนหัวหนา  สามารถชักชวนและชี้นาํสมาชกิในกลุมรวมมือรวม
ใจกันปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
 
ภูมิปญญาไทย  (Thai  Wisdom) 
                 สติปญญา  องคความรู  และคานิยมทีน่ํามาใชในการดําเนินชวีิตไดอยางเหมาะสม   เปน
มรดกทางวฒันธรรมที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ  ความรูแขนงตาง ๆ  ของบรรพชนไทย  นับแต
อดีต  สอดคลองกับวถิีชีวิต  ภูมิปญญาไทย  จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาชวีิตความเปนอยูของคน
ไทยทัง้ดานเศรษฐกิจ  สังคม 
                 ลักษณะของภูมปิญญาไทย  มีองคประกอบตอไปนี้ 
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                       ๑.  คติ   ความเชื่อ  ความคิด  หลักการที่เปนพืน้ฐานขององคความรูที่เกิดจากสั่งสม
ถายทอดกนัมา 
                       ๒.  ศิลปะ  วฒันธรรม  และขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
                       ๓.  การประกอบอาชีพในแตละทองถิน่ที่ไดรับการพฒันาใหเหมาะสมกับสมยั 
                       ๔.  แนวคิด  หลกัปฏิบัติ  และเทคโนโลยีสมัยใหมทีน่าํมาใชในชุมชน  ซึง่เปนอิทธพิล
ของความกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 
แรงขับทางเพศ  (Sex  Drive) 
                 แรงขับที่เกิดจากสัญชาตญาณทางเพศ 
 
ลวงละเมิดทางเพศ  (Sexual  Abuse) 
                 การใชคําพูด  การจับ  จูบ  ลูบ  คลํา และ/หรือรวมเพศ  โดยไมไดรับการยินยอมจากฝาย 
ตรงขาม  โดยเฉพาะกับผูเยาว 
 
สติ  (Conscious) 
                 ความรูสึกตวัอยูเสมอในการรับรูส่ิงตางๆ  การใหหลักการและเหตุผลในการปองกนัยับยั้ง 
ชั่งใจและควบคุมตนเองเพื่อไมใหคิดผิดทาง  ไมหลงลืม  ไมเครียด  ไมผิดพลาด  กอใหเกิดพฤติกรรม
ที่ถูกตองดีงาม 
 
สมรรถภาพกลไก  (Motor  Fitness)  หรือสมรรถภาพเชิงทกัษะปฏิบัติ  (Skill -  Related  Physical  
Fitness) 
                 ความสามารถของรางกาย ทีช่วยใหบุคคลสามารถประกอบกิจกรรมทางกาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเลนกฬีาไดดี  มอีงคประกอบ  ๖  ดาน  ดังนี ้
                       ๑.  ความคลอง  (Agility)  หมายถงึ  ความสามารถในการเปลีย่นทศิทางการเคลือ่น 
ที่ไดอยางรวดเร็วและสามารถควบคุมได 
                       ๒.  การทรงตวั  (Balance)  หมายถึง  ความสามารถในการรักษาดุลของรางกายเอา 
ไวได  ทัง้ในขณะอยูกับที่และเคลื่อนที ่
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                       ๓.  การประสานสัมพนัธ  (Co – ordination)  หมายถงึ  ความสามารถในการเคลื่อน 
ไหวไดอยางราบรื่น  กลมกลนื  และมีประสิทธิภาพ  ซึง่เปนการทํางานประสานสอดคลองกันระหวาง
ตา-มือ-เทา 
                       ๔.  พลังกลามเนื้อ  (Power)  หมายถงึ  ความสามารถของกลามเนื้อสวนหนึง่สวนใด
หรือหลาย ๆ  สวนของรางกายในการหดตัวเพื่อทํางานดวยความเร็วสงู  แรง  หรืองานที่ไดเปนผลรวม
ของความแข็งแรง  และความเร็วที่ใชในชวงระยะเวลานัน้ ๆ  เชน  การยืนอยูกับที่  กระโดด  การทุม
น้ําหนกั เปนตน 
                       ๕.  เวลาปฏกิิริยาตอบสนอง  (Reaction  time)  หมายถงึ  ระยะเวลาที่รางกายใชใน
การตอบสนองตอส่ิงเราตาง ๆ  เชน  แสง  เสียง  สัมผัส 
                       ๖.  ความเร็ว  (Speed)  หมายถงึ  ความสามารถในการเคลื่อนที่จากที่หนึ่ง  ไปยงัอีก
หนึง่ไดอยางรวดเร็ว 
 
สมรรถภาพทางกาย  (Physical  Fitness) 
                 ความสามารถของระบบตาง ๆ  ของรางกาย  ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประ 
สิทธิผล  บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดีนั้น  จะสามารถประกอบกิจกรรมในชวีติประจําวนัไดอยาง
กระฉับกระเฉง  โดยไมเหนือ่ยลาจนเกนิไปและมีพลังงานสาํรองมากพอ  สําหรับกจิกรรมนันทนาการ
หรือกรณีฉุกเฉิน  ในปจจุบันนกัวิชาชีพดานสุขศึกษาและพลศึกษาไดเห็นพองตองกันวา  สมรรถภาพ
ทางกายสามารถจัดกลุมไดเปนสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (Health-Related Physical Fitness)   
และหรือสมรรถภาพกลไก  (Motor  Fitness)  สมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัติ  (Skill-Related  Physical  
Fitness) 
 
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  (Health – Related  Physical  Fitness) 
                 ความสามารถของระบบตาง ๆ  ในรางกาย  ประกอบดวย  ความสามารถเชิงสรีรวทิยา
ดานตาง ๆ  ที่ชวยปองกนับุคคลจากโรค  ทีม่ีสาเหตุจากภาวะการขาดการออกกาํลังกาย  นับเปน
ปจจุบันหรือตัวบงชี้สําคัญของการมีสุขภาพดี  ความสามารถหรือสมรรถนะเหลานี้  สามารถปรับปรุง
พัฒนา  และคงสภาพได  โดยการออกกําลงักายอยางสม่าํเสมอ  สมรรถภาพทางกาย  เพื่อสุขภาพมี
องคประกอบดังนี ้
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                       ๑.  องคประกอบของรางกาย  (Body Composition)  ตามปกติแลวในรางกายมนษุย
ประกอบดวย  กลามเนื้อ   กระดูก  ไขมัน  และสวนอืน่ ๆ   สวนของสมรรถภาพทางกายนัน้  หมายถึง  
สัดสวนปริมาณไขมันในรางกาย กับมวลรางกายที่ปราศจากไขมัน โดยการวัดออกมาเปนเปอรเซน็ต
ไขมัน (%  fat)  ดวยเครื่อง 
                       ๒. ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต (Cardiorespiratory Endurance) หมาย 
ถึง  สมรรถนะเชิงปฏิบัติของระบบไหลเวียนโลหิต  (หวัใจ  และหลอดเลือด)  และระบบหายใจในการ
ลําเลียงออกซเิจนไปยงัเซลลกลามเนื้อ  ทาํใหรางกายสามารถยืนหยดัที่จะทาํงานหรือออกกําลงักาย
ที่ใชกลามเนื้อมัดใหญเปนระยะเวลายาวนานได 
                       ๓.  ความออนตัวหรือความยืดหยุน  (Flexibility)  หมายถงึ  พิสัยของการเคลื่อนไหว
สูงสุดเทาที่จะทําไดของขอตอหรือกลุมขอตอ 
                       ๔.  ความทนทานหรือความอดทนของกลามเนื้อ  (Muscular Endurance)  หมายถงึ  
ความสามารถของกลามเนื้อมัดใดมัดหนึง่  หรือกลุมกลามเนื้อ  ในการหดตวัซ้ํา ๆ เพือ่ตานแรง  หรือ
ความสามารถในการคงสภาพการหดตัวครั้งเดียวไดเปนระยะเวลายาวนาน 
                       ๕. ความแขง็แรงของกลามเนื้อ (Muscular Strength) หมายถงึ ปริมาณสูงสุดของ
แรงที่กลามเนือ้มัดใดมัดหนึง่  หรือกลุมกลามเนื้อสามารถออกแรงตานทานได   ในชวงการหดตัว  ๑  
คร้ัง 
 
สุขบัญญัติแหงชาติ  (National  Health  Disciplines) 
                 ขอกําหนดทีเ่ด็กและเยาวชน  ตลอดจนประชาชนทัว่ไป  พึงปฏิบัติอยางสม่าํเสมอจนเปน
สุขนิสัย  เพื่อใหมีสุขภาพดทีัง้รางกาย  จิตใจ  และสังคม  ซึง่กําหนดไว  ๑๐  ประการ ดังนี ้
                       ๑.  ดูแลรักษารางกายและของใชใหสะอาด 
                       ๒.  รักษาฟนใหแข็งแรงและแปรงฟนทกุวันอยางถูกตอง 
                       ๓.  ลางมือใหสะอาดกอนกินอาหารและหลังการขับถาย 
                       ๔.  กินอาหารสุก  สะอาด  ปราศจากสารอันตราย  หลกีเลี่ยงอาหารรสจัด  สีฉูดฉาด 
                       ๕.  งดบุหร่ี  สุรา  สารเสพติด  การพนนั  และการสาํสอนทางเพศ 
                       ๖.  สรางความสัมพันธในครอบครัวใหอบอุน 
                       ๗.  ปองกนัอบัุติภัยดวยการไมประมาท 
                       ๘.  ออกกําลงักายสม่ําเสมอและตรวจสุขภาพประจําป 
                       ๙.  ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ 
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                       ๑๐.  มีสํานกึตอสวนรวม  รวมสรางสรรคสังคม 
 
สุขภาพ  (Health) 
                 สุขภาวะ  (Well – Being  หรือ  Wellness)  ที่สมบูรณและเชื่อมโยงกนัเปนองครวมอยาง
สมดุลทั้งมิติทางจิตวิญญาณ  (มโนธรรม)  ทางสังคม  ทางกาย  และทางจิต  ซึง่มิไดหมายถึงเฉพาะ
ความไมพิการและความไมมโีรคเทานั้น 
 
สุนทรียภาพของการเคลื่อนไหว  (Movement  Aesthetic) 
                 ศิลปะและความงดงามของทวงทาในการเคลื่อนไหวรางกายในอิริยาบถตาง ๆ  ซึง่เปนผล
มาจากความคิดสรางสรรคในการออกแบบทาทางการเคลื่อนไหวและการฝกฝนจนเกิดความชาํนาญ  
สามารถแสดงออกมาเปนความกลมกลืนและตอเนื่อง 
 
แอโรบิก  (Aerobic) 
                 กระบวนการสรางพลงังานแบบตองใชอากาศ  ซึ่งในทีน่ี ้ หมายถงึ  ออกซิเจน  (Aerobic -
energe  delivery)  ในการสรางพลงังานของกลามเนื้อ  เพื่อทาํงานหรือเคลื่อนไหวนั้น  กลามเนือ้จะ
มีวิธีการ  ๓  แบบที่จะไดพลงังานมา 
                 แบบที่  ๑  เปนการใชพลงังานที่มีสํารองอยูในกลามเนื้อซึ่งใชไดในเวลาไมเกนิ  ๓  วนิาท ี
                 แบบที่  ๒  การสังเคราะหพลงังาน  โดยไมใชออกซิเจน  (Anaerobic  energy  delivery)  
ซึ่งใชไดไมเกิน  ๑๐  วนิาท ี
                 แบบที่  ๓  การสังเคราะหสารพลังงาน  โดยใชออกซิเจน  ซึ่งใชพลงังานไดระยะเวลานาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


