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ท ำไมต้องเรียนสุขศึกษำและพลศึกษำ 

สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย   ทางจิต  ทางสังคม  และทาง
ปัญญาหรือจิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องส าคัญ  เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควร
จะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพ่ือจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  มีเจตคติ   คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม   
รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย  อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ 
 
เรียนรู้อะไรในสุขศึกษำและพลศึกษำ 

สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพ่ือการด ารงสุขภาพ การสร้างเสริม
สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน 

สุขศึกษำ   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยมและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน  

พลศึกษำ   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกมและกีฬา  เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม   สติปัญญา  รวมทั้งสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพและกีฬา  
 สาระที่ เป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบด้วย 

 กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์   ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการท างานของระบบต่างๆ
ของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 

 ชีวิตและครอบครัว  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของตนเองและครอบครัว  การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ  การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน สุขปฏิบัติทาง
เพศ  และทักษะในการด าเนินชีวิต 

 กำรเคลื่อนไหว กำรออกก ำลังกำย กำรเล่นเกม กีฬำไทย และกีฬำสำกล  ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ   การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีมอย่าง
หลากหลายทั้งไทยและสากล   การปฏิบัติตามกฎ  กติกา ระเบียบ และข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย   
และกีฬา    และความมีน้ าใจนักกีฬา 

 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ สมรรถภำพ และกำรป้องกันโรค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการ
เลือกบริโภคอาหาร   ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ   การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  และการป้องกันโรค
ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

 ควำมปลอดภัยในชีวิต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ            ทั้ง
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด  รวมถึงแนวทางในการสร้าง
เสริมความปลอดภัยในชีวิต 
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 เข้าใจและเห็นความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่มีต่อสุขภาพ
และชีวิตในช่วงวัยต่าง ๆ 

 เข้าใจ  ยอมรับ  และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  ความรู้สึกทาง
เพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  และตัดสินใจแก้ปัญหาชีวิตด้วยวิธีการที่
เหมาะสม 

 เลือกกินอาหารที่เหมาะสม  ได้สัดส่วน ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย 
 มีทักษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ  เพ่ือน  ครอบครัว  ชุมชนและวัฒนธรรมที่มีต่อเจตคติ  

ค่านิยมเก่ียวกบัสุขภาพและชีวิต  และสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม 
 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ  การใช้ยา  

สารเสพติด  และความรุนแรง  รู้จักสร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่ตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน 
 เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทาง

กายเพ่ือสุขภาพ  โดยน าหลักการของทักษะกลไกมาใช้ได้อย่างปลอดภัย  สนุกสนาน  และปฏิบัติเป็นประจ า
สม่ าเสมอตามความถนัดและความสนใจ 

 แสดงความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การด ารงสุขภาพ  
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  การออกก าลังกายและการเล่นกีฬากับการมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 

 ส านึกในคุณค่า  ศักยภาพและความเป็นตัวของตัวเอง 
 ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  หน้าที่ความรับผิดชอบ  เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน   ให้ความร่วมมือใน

การแข่งขันกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ  ด้วยความมุ่งมั่นและมีน  าใจนักกีฬา จนประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายด้วยความชื่นชม และสนุกสนาน 
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 สามารถดูแลสุขภาพ  สร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  และพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา  สารเสพติด  และความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ 

 แสดงออกถึงความรัก  ความเอื ออาทร  ความเข้าใจในอิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน  สังคม  และ
วัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ  การด าเนินชีวิต  และวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 

 ออกก าลังกาย  เล่นกีฬา  เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพ         เพ่ือ
สุขภาพโดยน าหลักการของทักษะกลไกมาใช้ได้อย่างถูกต้อง  สม่ าเสมอด้วยความชื่นชมและสนุกสนาน 

 แสดงความรับผิดชอบ  ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิ  หลักความปลอดภัยใน
การเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  และเล่นกีฬาจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของตนเองและทีม 

 แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู  การเล่น  และการแข่งขัน  ด้วยความมีน  าใจนักกีฬาและ
น าไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพท่ีดี 

 วิเคราะห์และประเมินสุขภาพส่วนบุคคลเพ่ือก าหนดกลวิธีลดความเสี่ยง  สร้างเสริมสุขภาพ  
ด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรค  และการจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ถูกต้องและเหมาะสม 

 ใช้กระบวนการทางประชาสังคม  สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย  และมีวิถีชีวิตที่ดี 



 

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้  
สำระท่ี  1      กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์ 

มาตรฐาน พ 1.1   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

สำระท่ี  2      ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน  พ 2.1   เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

สำระท่ี  3  กำรเคลื่อนไหว กำรออกก ำลังกำย กำรเล่นเกม  กีฬำไทย  และกีฬำสำกล 

มาตรฐาน  พ 3.1   เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

มาตรฐาน  พ 3.2   รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  มีวินัย  
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน   และชื่นชมในสุนทรียภาพ
ของการกีฬา 

สำระท่ี  4      กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  สมรรถภำพและกำรป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการ

สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
สำระท่ี  5      ควำมปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาสารเสพติด 

และความรุนแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี  1      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

มาตรฐาน พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.1 1. อธิบายความส าคัญของระบบประสาท  
และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ  การ
เจริญเติบโต  และพัฒนาการของวัยรุ่น 

  ความส าคัญของระบบประสาท   และระบบต่อมไร้
ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และพัฒนาการ
ของวัยรุ่น 

 2. อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาท  
และระบบต่อมไร้ท่อให้ท างานตามปกติ 

  วิธีดูแลรักษาระบบประสาท    และระบบต่อมไร้ท่อ 
ให้ท างานตามปกติ 

 3.  วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทาง
ร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 

  การวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโต   

ตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่เก่ียวข้อง 

 4.   แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้
เจริญเติบโตสมวัย 

  แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 

 

สาระท่ี  2     ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม. 1 1. อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์  และ
พัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม 

  การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และ

พัฒนาการทางเพศ 

-  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  

และพัฒนาการทางเพศ 

-  การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

ร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ 

-  การเบี่ยงเบนทางเพศ 

 2. แสดงทักษะการปฏิเสธเพ่ือป้องกัน
ตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

  ทักษะปฏิเสธเพ่ือป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

 

 

 

 



สาระท่ี 3     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ 3.1   เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม. 1 1. เพ่ิมพูนความสามารถของตน  ตาม
หลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและ
ทักษะพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะการ
เล่นกีฬา 

    หลักการเพ่ิมพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ใช้
ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐาน 
ที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 

 2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภท
บุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพ้ืนฐานตามชนิด
กีฬา  อย่างละ 1 ชนิด 

    การเลน่กีฬาไทย  และกีฬาสากลที่เลือก เช่น  กรีฑา
ประเภทลู่และลาน  บาสเกตบอล  กระบี่    
เทเบิลเทนนิส  เทนนิส  ว่ายน้ า   

 3. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 
กิจกรรมและน าหลักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 

    การน าความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไป
ใช้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับวชิาอ่ืน 

มำตรฐำน พ 3.2   รักการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   
มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชม  ใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม. 1 1. อธิบายความส าคัญของการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา   จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
2. ออกก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬา
ตามความถนัด  ความสนใจอย่างเต็ม
ความสามารถ  พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่น
ของตนและผู้อ่ืน 

    ความส าคัญของการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  
จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
    การออกก าลังกาย เช่น กายบริหาร 
แบบต่างๆ  เต้นแอโรบิก  โยคะ  ร ามวยจีน   
    การเล่นกีฬาไทย  และกีฬาสากล   
ทั้งประเภทบุคคลและทีม 
    การประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผู้อื่น 

 3. ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงตาม
ชนิดกีฬาที่เลือกเล่น 

    กฎ  กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬาที่

เลือกเล่น 

 4. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่น
กีฬาที่เลือกและน าไปใช้ในการเล่นอย่างเป็น
ระบบ 

    รูปแบบ  วิธีการรุกและป้องกันในการเล่นกีฬาที่

เลือก 

 5. ร่วมมือในการเล่นกีฬา  และการท างาน
เป็นทีมอย่างสนุกสนาน 

    การเล่น การแข่งขันกีฬา และการท างานเป็นทีม 



ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

 6. วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับความ
แตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับ
ผู้อื่น 

   การยอมรับความสามารถและความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา 

 

สำระท่ี 4    กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  สมรรถภำพและกำรป้องกันโรค 

มำตรฐำน พ 4.1    เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรค และการสร้าง

เสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม. 1 1. เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย   หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย 

 2. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการภาวะ
โภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

  ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ 

-  ภาวะการขาดสารอาหาร 

-  ภาวะโภชนาการเกิน 

 3. ควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

  เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย 

  วิธีการควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน 

 4. การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ 

  วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

  วิธีสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ 

     ทางกายตามผลการทดสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำระท่ี 5    ควำมปลอดภัยในชีวิต 

มำตรฐำน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยาสารเสพติด  

และความรุนแรง 

ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม. 1 1. แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 

  การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 
-  เป็นลม                -  บาดแผล 
-  ไฟไหม้               -  กระดูกหัก 
-  น้ าร้อนลวก  ฯลฯ 

 2. อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพ
ติดและการป้องกันการติดสารเสพติด 

    ลักษณะของผู้ติดสารเสพติด 
    อาการของผู้ติดสารเสพติด 
    การป้องกันการติดสารเสพติด 

 3. อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สาร
เสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ 

  ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรค  
และอุบัติเหตุ 

 4. แสดงวิธีการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด  ละ  
เลิกสารเสพติด     โดยใช้ทักษะต่าง ๆ  

     ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด  ละ  เลิกสาร
เสพติด 
-  ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
-  ทักษะการสื่อสาร 
-  ทักษะการตัดสินใจ 
-  ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี  1      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

มาตรฐาน พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม. 2 1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญาใน
วัยรุ่น 

  การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาในวัยรุ่น 

 2. ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย 
จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ใน
วัยรุ่น 

  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา 

- พันธุกรรม 

-  สิ่งแวดล้อม 

-  การอบรมเลี้ยงดู 

 

สำระท่ี  2     ชีวิตและครอบครัว 

มำตรฐำน พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม. 2 1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ  
เจตคติในเรื่องเพศ 

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ 

-  ครอบครัว              -  วฒันธรรม 

- เพ่ือน                      -  สือ่ 

 2.  วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิด
จากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

  ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัย

เรียน 

 3.  อธิบายวิธีป้องกันตนเองและ
หลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
เอดส์  และการตั้งครรภ์โดยไม่พึง
ประสงค์ 

    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

    โรคเอดส์ 

    การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 

 

 4.  อธิบายความส าคัญของความเสมอ
ภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่าง
เหมาะสม 

    ความส าคัญของความเสมอภาคทางเพศ 
    การวางตัวต่อเพศตรงข้าม 
    ปัญหาทางเพศ 
    แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศ 
 

 



 

สำระท่ี 3     กำรเคลื่อนไหว  กำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นเกม  กีฬำไทย  และกีฬำสำกล 

มำตรฐำน พ 3.1   เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม. 2 1. น าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะ
กลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการ
เล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมา
สรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของ
ตนเอง 

  การน าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาสรุป
เป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเองในการเล่นกีฬา 

 2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล            
ทั้งประเภทบุคคลและทีมได้อย่างละ          
1 ชนิด   
 

    การเลน่กีฬาไทย  กีฬาสากลตามชนดิกีฬาที่เลือก เช่น 
กรีฑาประเภทลูแ่ละลาน  บาสเกตบอล  กระบี่  เทนนสิ  ตระ
กร้อลอดบ่วง  ฟุตซอล       ว่ายน้ า    เทควันโด 

 3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่น
กีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

    ประสิทธภิาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเลน่
กีฬาและกิจกรรมในชีวติประจ าวัน 

 4. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 
1 กิจกรรม และน าความรู้และหลักการที่
ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเป็น
ระบบ 

    การน าประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมนันทนาการไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 



มำตรฐำน พ 3.2   รักการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

มีวินัย เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชม  

ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม. 2 1. อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทาง
กาย จิตใจ  อารมณ์ สังคมและ 
สติปัญญา  ที่เกิดจากการออกก าลังกาย 

และเล่นกีฬาเป็นประจ าจนเป็นวิถีชีวิต 

    สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา จากการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา

อย่างสม่ าเสมอจนเป็นวิถีชีวิต 

    การสร้างวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  โดยการออกก าลังกาย

และเล่นกีฬาเป็นประจ า 

 2. เลือกเข้าร่วมกิจกรรม                    
การออกก าลังกาย  เล่นกีฬาตาม           
ความถนัดและความสนใจพร้อมทั้ง
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง 

    การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลทั้ง

ประเภทบุคคลและประเภททีม 

    การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาการร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายและ

เล่นกีฬา 

 3. มีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และ
ข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือก 

    วินัยในการฝึก  และการเล่นกีฬา  ตามกฎ  กติกาและ

ข้อตกลง 

 4. วางแผนการรุกและการป้องกันใน
การเล่นกีฬาที่เลือกและน าไปใช้ ในการ
เล่นอย่างเหมาะสมกับทีม 

    รูปแบบ  กลวิธีการรุก  การป้องกันในการเล่นกีฬาเป็น

ทีม 

   ประโยชน์ของการเล่นและการท างาน         เป็นทีม 

   หลักการให้ความร่วมมือในการเล่น          การแข่งขัน

กีฬาและการท างานเป็นทีม 

 5.  น าผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามา
สรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเองด้วย
ความมุ่งม่ัน 
  

    การพัฒนาวิธีเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง 

-  การเลือกวิธีเล่น 

-  การแก้ไขข้อบกพร่อง 

-  การเพ่ิมทักษะ 

    การสร้างแรงจูงใจและการสร้างความมุ่งมั่นในการเล่น

และแข่งขันกีฬา 
 

 

 

 



สำระท่ี 4    กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  สมรรถภำพและกำรป้องกันโรค 

มำตรฐำน พ 4.1    เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรค และการสร้าง

เสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม. 2 1. เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมี
เหตุผล 

  การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ 

 2. วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่
มีต่อสุขภาพ 

  ผลกระทบของเทคโนโลยี ที่มีต่อสุขภาพ 

 3. วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ 

  ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ 

 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะ
สมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

  ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

 5. อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของ
ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 

  ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

 6. เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการ
กับอารมณ์และความเครียด 

  วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด 

 7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย 

  การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำระท่ี 5    ควำมปลอดภัยในชีวิต 

มำตรฐำน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยาสารเสพติด  

และความรุนแรง 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม. 2 1. ระบุวิธีการ  ปัจจัยและแหล่งที่
ช่วยเหลือ  ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 

  วิธีการ ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือ   ฟื้นฟู 

ผู้ติดสารเสพติด 

 2. อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง 

  การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและ 

สถานการณ์เสี่ยง 

-  การมั่วสุม       

-  การทะเลาะวิวาท 

-  การเข้าไปในแหล่งอบายมุข 

-  การแข่งจักรยานยนต์บนท้องถนน  

     ฯลฯ 

 3. ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง
และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจ
น าไปสู่อันตราย 

  ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง (ทักษะปฏิเสธ  ทักษะ

การต่อรอง  ฯลฯ)  และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจ

น าไปสู่อันตราย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สำระท่ี  1      กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์ 

มำตรฐำน พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม. 3 1. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  
และสติปัญญา  แต่ละช่วง   ของชีวิต 

  การเปลี่ยนแปลง ด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม  และ
สติปัญญาในแต่ละวัย 
-  วัยทารก  -  วัยก่อนเรียน  -  วัยเรียน 
-  วัยรุ่น  -  วัยผู้ใหญ่  -  วัยสงูอายุ 

 2. วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวัง
ของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 

  อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
ของวัยรุ่น 

 3. วิเคราะห์ สื่อ  โฆษณา  ที่มีอิทธิพล
ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
วัยรุ่น 

  สื่อ โฆษณา  ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่น 
-  โทรทัศน์              -  วิทยุ 
-  สื่อสิ่งพิมพ์           -  อินเทอร์เน็ต    

 

สำระท่ี  2     ชีวิตและครอบครัว 

มำตรฐำน พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.3 1. อธิบายอนามัยแม่และเด็ก       การ
วางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนที่
เหมาะสม 

  องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ 
-  อนามัยแม่และเด็ก 
-  การวางแผนครอบครัว 

 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ตั้งครรภ์ 

  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 
-  แอลกอฮอล์ -  สารเสพติด 
-  บุหรี่ -  สภาพแวดล้อม 
-  การติดเชื้อ -  โรคที่เกิดจากภาวการณ์   
   ตั้งครรภ์ 

 3. วิเคราะห์สาเหตุ  และเสนอแนวทาง
ป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 

    สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว 
    แนวทางป้องกัน  แก้ไขความขัดแย้งใน 
      ครอบครัว 

 

 

 



สำระท่ี 3     กำรเคลื่อนไหว  กำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นเกม  กีฬำไทย  และกีฬำสำกล 

มำตรฐำน พ 3.1   เขา้ใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม. 3 1.   เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล            
ได้อย่างละ 1 ชนิดโดยใช้เทคนิค  ที่
เหมาะสมกับตนเองและทีม 

    เทคนิคและวธิีการเลน่  กีฬาไทยและกีฬาสากลที่เลือก  
เช่น กรีฑาประเภทลู่และลาน  วอลเลย์บอล  บาสเกตบอล  
ดาบสองมือ  เทนนิส  ตะกร้อข้ามตาข่าย  ฟุตบอล 

 2.   น าหลักการ  ความรู้และทักษะ ในการ
เคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นกม  
และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพ
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

   การน าหลักการ  ความรู ้ทกัษะในการเคลื่อนไหว  
กิจกรรมทางกาย  การเลน่เกม  การเล่นกีฬาไปใช้เปน็ระบบ
สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

 3.   ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 
กิจกรรมและน าหลักความรู้วิธีการไปขยาย
ผลการเรียนรู้ให้กับผู้อื่น 

    การจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้อ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มำตรฐำน พ 3.2   รักการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชม  ใน

สุนทรียภาพของการกีฬา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม. 3 1. มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วย
ความมีน้ าใจนักกีฬา 

    มารยาทในการเล่นและการดูกีฬาด้วยความมีน้ าใจ

นักกีฬา 

 2. ออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่าง
สม่ าเสมอและน าแนวคิดหลักการจากการ
เล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

   การออก าลังกายและการเล่นกีฬาประเภทบุคคล และ

ประเภททีม 

    การน าประสบการณ์  แนวคิดจากการ   ออกก าลังกาย

และเล่นกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 3. ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และ
ข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก
และน าแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของตนในสังคม 

    กฎ  กติกาและข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือกเล่น 

    การประยุกต์ประสบการณ์การปฏิบัติตามกฎ  กติกา  

ข้อตกลงในการเล่นกีฬาไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนใน

สังคม 

 4. จ าแนกกลวิธีการรุก การป้องกัน  และ
ใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือก
วิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม
สถานการณ์ของการเล่น 

    วิธีการประยุกต์ใช้กลวิธีการรุกและการป้องกันในการ

เล่นกีฬาได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 

 5. เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเอง
ที่เกิดจากการออกก าลังกาย และการเล่น
กีฬาเป็นประจ า 

  การพัฒนาสุขภาพตนเองที่เกิดจากการออกก าลังกาย

และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 



สำระท่ี 4    กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  สมรรถภำพและกำรป้องกันโรค 

มำตรฐำน พ 4.1    เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรค และการสร้าง

เสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม. 3 1. ก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับ
วัยต่าง ๆ โดยค านึงถึงความประหยัดและ
คุณค่าทางโภชนาการ 

  การก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ   

    วัยทารก  วัยเด็ก (วัยก่อนเรียน วัยเรียน)  วัยรุ่น  วัย

ผู้ใหญ่  วัยสูงอายุ  โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณค่า

ทางโภชนาการ 

 2. เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุ
ส าคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคน
ไทย 

  โรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยและการตาย

ของคนไทย   

โรคติดต่อ เช่น 

-  โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ 

-  โรคเอดส์ 

-  โรคไข้หวัดนก  

      ฯลฯ 

โรคไม่ติดต่อ เช่น 

-  โรคหัวใจ       

- โรคความดันโลหิตสูง 

-  เบาหวาน 

-  มะเร็ง  

       ฯลฯ 

 3. รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทาง 
แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

    ปัญหาสุขภาพในชุมชน 

    แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

 4. วางแผนและจัดเวลาในการออกก าลัง
กาย  การพักผ่อนและการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย 

   การวางแผนและจัดเวลาในการออกก าลังกาย  การ

พักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

 5. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และ
พัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  การทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบต่าง ๆ และการ

พัฒนาสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 

 

 



สำระท่ี 5    ควำมปลอดภัยในชีวิต 

มำตรฐำน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยาสารเสพติด  

และความรุนแรง 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม. 3 1. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยง
ที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน 

    ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 

    แนวทางการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

 2. หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวน
เพ่ือนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหา 

    ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง 

    วิธหีลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง 

 3. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรม
สุขภาพและความรุนแรง 

    อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความ

รุนแรง ( คลิปวิดีโอ  การทะเลาะวิวาท  อินเทอร์เน็ต  

เกม ฯลฯ ) 

 

 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการ
เกิดอุบัติเหตุ 

    ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 

 5. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 

   วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี  1      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

มาตรฐาน พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.4–
ม.6 

1. อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารง
ประสิทธิภาพการท างาน ของระบบอวัยวะ
ต่าง ๆ   

  กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบอวัยวะต่าง ๆ  
-  การท างานของระบบอวัยวะต่างๆ   
-  การสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพของอวัยวะ
ต่างๆ  ( อาหาร  การออกก าลังกาย  นันทนาการ  การ
ตรวจสุขภาพ ฯลฯ ) 

 2. วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว 

  การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว 

สำระท่ี  2     ชีวิตและครอบครัว 

มำตรฐำน พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

ชั้น ตัวชี้วัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.4–

ม.6 

1. วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน 

สังคม และวฒันธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ

และการด าเนนิชีวติ 

  อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มี

ต่อพฤติกรรมทางเพศ และการด าเนินชีวิต 

 2. วิเคราะห์ค่านิยมในเร่ืองเพศ  ตาม

วัฒนธรรมไทยและวฒันธรรม อ่ืน ๆ 

    ค่านิยมในเร่ืองเพศตามวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม

อ่ืน ๆ  

 3. เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน  

ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและ

ครอบครัว 

  แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่าง ๆ  ในการป้องกัน ลด

ความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเร่ืองเพศ  และครอบครัว 

-  ทักษะการสื่อสารและสร้างสมัพันธภาพ 

-  ทักษะการต่อรอง 

-  ทักษะการปฏิเสธ 

-  ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

-  ทักษะการตัดสนิใจ  และแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
 4. วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่

อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียน  หรือเยาวชนใน
ชุมชน  และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

  ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชน
ในชุมชน  
-  สาเหตุของความขัดแย้ง 
-  ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างนักเรียน หรือ
เยาวชนในชุมชน 
-  แนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดจากความขัดแย้งของ

นักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน 



 

สำระท่ี 3     กำรเคลื่อนไหว  กำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นเกม  กีฬำไทย  และกีฬำสำกล 

มำตรฐำน พ 3.1   เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.4–

ม.6 

1. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ  ในการเล่น
กีฬา   
 

    ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ 

ในการเล่นกีฬา 

   การวิเคราะห์ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหว

รปูแบบต่างๆ  ในการเล่นกีฬา   

 2. ใช้ความสามารถของตน             
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม  ค านึงถึงผล          
ที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม 

    การใช้ความสามารถของตนในการเล่นกีฬา  เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพของทีม  โดยค านึงถึง ผลที่เกิดต่อผู้อ่ืนและสังคม 

 3. เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภท
บุคคล / คู่  กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 
1 ชนิด   
 

    กีฬาประเภทบุคคล / คู่  ประเภททีม  เช่น        ฟุต

ซอล รักบี้ฟุตบอล  ยิมนาสติก  ลีลาศ        ซอฟท์บอล  

เทนนิส  เซปักตะกร้อ  มวยไทย  กระบี่กระบอง   พลอง  

ง้าว 

 4.  แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่าง

สร้างสรรค์ 

    การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ  

เชียร์ลีดเดอร์ 

 5.  เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอก

โรงเรียน และน าหลักการแนวคิด     ไป

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน

และสังคม 

    การน าหลักการและแนวคิดของกิจกรรมนันทนาการไป

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 



สำระท่ี 3     กำรเคลื่อนไหว  กำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นเกม  กีฬำไทย  และกีฬำสำกล 

มำตรฐำน พ 3.2   รักการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชม  ใน

สุนทรียภาพของการกีฬา 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.4– 

ม.6   

1. ออกก าลังกายและเล่นกีฬา                
ที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ าเสมอ  และ
ใช้ความสามารถของตนเองเพ่ิมศักยภาพ
ของทีม  ลดความเป็นตัวตน  ค านึงถึงผลที่
เกิดตอ่สังคม 

    การออกก าลังกายด้วยวิธีที่ชอบ   เช่น   

ฝึกกายบริหารแบบต่างๆ  ขี่จักรยาน   

การออกก าลังกายจากการท างาน 

ในชีวิตประจ าวัน  การร ากระบอง  ร ามวยจีน 

    การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและ 

ประเภททีม 

    การใช้ความสามารถของตนในการเพ่ิมศักยภาพของ

ทีมในการเล่นกีฬาและการเล่นโดยค านึงถึงประโยชน์ต่อ

สังคม 

    การวางแผนก าหนดกิจกรรมการออกก าลังกายและเล่น

กีฬา 

 2. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ  กฎ  
กติกา  กลวิธีต่างๆ  ในระหว่างการเล่น  
การแข่งขันกีฬากับผู้อ่ืนและน าไปสรุปเป็น
แนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ต่อเนื่อง 

    สิทธิ  กฎ กติกาการเล่นกีฬา 

    กลวิธี  หลักการรุก การป้องกันอย่างสร้างสรรค์ใน

การเล่นและแข่งขันกีฬา 

    การน าประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

 3. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู 
การเล่นและการแข่งขันกีฬา  ด้วยความมี
น้ าใจนักกีฬา  และน าไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาส  
จนเป็นบุคลิกภาพที่ดี 

    การปฏิบัติตนในเรื่องมารยาทในการดู การเล่น  การ

แข่งขัน  ความมีน้ าใจนักกีฬา  

    บุคลิกภาพที่ดี 

 4. ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา
อย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและ 
ความงามของการกีฬา 

   ความสุขที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและเล่น

กีฬา 

    คุณค่าและความงามของการกีฬา 
 

 

 

 



 

สำระท่ี 4    กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  สมรรถภำพและกำรป้องกันโรค 

มำตรฐำน พ 4.1    เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรค และการสร้าง

เสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.4– 

ม.6 

1. วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบ
ของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในชุมชน 

  บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคล           ที่มีต่อ

การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 

 2. วิเคราะห์ อิทธิพลของสื่อโฆษณา
เกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือการเลือกบริโภค 

   อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 

   แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย 

 3. ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค     สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภคและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

การคุ้มครองผู้บริโภค 

 4. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการ
ป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคน
ไทย 

    สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย เช่น โรค

จากการประกอบอาชีพ   

โรคทางพันธุกรรม  

    แนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย 

 5. วางแผนและปฏิบัติตามแผน        
การพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

  การวางแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว 

 6. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพของบุคคลในชุมชน 

  การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของ

บุคคลในชุมชน 

 7. วางแผนและปฏิบัติตามแผน        
การพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพ
กลไก 

    การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ

สมรรถภาพกลไก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำระที่ 5    ควำมปลอดภัยในชีวิต 

มำตรฐำน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยาสารเสพติด  

และความรุนแรง 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม.4–
ม.6 

1. มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการ
ใช้ยา  การใช้สารเสพติดและความรุนแรง  เพื่อ
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว  และสังคม 

    การจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา  
สารเสพติดและความรุนแรง 

 2. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการ
ครอบครอง  การใช้และการจ าหน่ายสารเสพติด 

    การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง  
การใช้และการจ าหน่ายสารเสพติด  (ตนเอง  ครอบครัว  
เศรษฐกิจ  สังคม) 
    โทษทางกฎหมายที่เกิดจากการครอบครอง  การใช้
และการจ าหน่ายสารเสพติด 

 3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ  หรือ
ความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทาง
ป้องกัน 

    ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของคนไทยและเสนอ
แนวทางปอ้งกัน 

 4. วางแผน ก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และ
สร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

  การวางแผน  ก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้าง
เสริมความปลอดภัยในชุมชน 

 5. มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัย
ในชุมชน 

  กิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

 6. ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง   

  ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อ
สุขภาพ 

 7. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี  วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


