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รายวชิาพืน้ฐาน   
 

❑ พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา  80  ชัว่โมง 

❑ พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา  80  ชัว่โมง 

❑ พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา  80  ชัว่โมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 
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       ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                 เวลา  40  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………. 
   ศึกษาวเิคราะห์ธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์สามารถบอกลกัษณะหนา้ท่ี
ของอวยัวะภายนอกท่ีมีการเจริญเติบโตและพฒันาการตามวยั ตา หู คอ จมูก ผม มือ เทา้ เล็บ ผิวหนงั อวยัวะ
ในช่องปาก ล้ิน ฟัน เหงือก สามารถดูแลรักษาอวยัวะภายนอกให้ถูกสุขลกัษณะ เขา้ใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ครอบครัว เขา้ใจในเร่ืองเพศศึกษาและทกัษะในการด าเนินชีวติ ความรู้  ความเขา้ใจในเร่ืองสมาชิกใน
ครอบครัว ความรัก และการสร้างความผูกพนัของสมาชิกในครอบครัว ส่ิงท่ีช่ืนชอบและความภาคภูมิใจ 
เก่ียวกบัจุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง บอกลกัษณะความแตกต่างของเพศชาย เพศหญิง ร่างกาย อารมณ์ ลกัษณะ
นิสัย มีทกัษะในการเคล่ือนไหวกิจกรรมทางกาย การเล่นเกม กีฬา รู้จกัธรรมชาติของการเคล่ือนไหวทางกาย
ในชีวิตประจ าวนั แบบอยูก่บัท่ี แบบเคล่ือนท่ี และเกมเบ็ดเตล็ด กฎ กติกา ขอ้ตกลงในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
และสามารถปฏิบติัตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติ บอกลกัษณะอาการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง เช่น ปวด
ศีรษะ ตวัร้อน มีน ้ ามูก ปวดทอ้ง ผื่นคนั ฟกช ้ า รู้จกัป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง ส่ิงท่ีท าให้เกิดอนัตราย
ภายในบา้นและโรงเรียน อนัตรายจากการเล่น เขา้ใจถึงสาเหตุและการป้องกนั 
   โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการฝึกปฏิบติั ตรวจสอบ สืบคน้ขอ้มูล การอธิบาย การ
อภิปราย การเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และมี
ความสามารถในการตดัสินใจ 
   เกิดความเข้าใจในธรรมชาติ การเจริญเติบโต พฒันาการของมนุษย ์เห็นคุณค่าของตนเองและ
ครอบครัว เขา้ใจทกัษะในการเคล่ือนไหว การออกก าลงักาย การเล่นเกม กีฬาไทยและสากล     มีวนิยั เคารพ
สิทธิ กฎ กติกา มีน ้าใจเป็นนกักีฬา มีจิตวญิญาณในการแข่งขนั ช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา เห็นคุณค่า
ในการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ การใชย้าเสพติดและ
ความรุนแรง 

รหัสตัวช้ีวดั 
  พ 1.1  ป.1/1, ป.1/2    พ 2.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
  พ 3.1  ป.1/1, ป.1/2    พ 3.2  ป.1/1, ป.1/2 
  พ 4.1  ป.1/1, ป.1/2    พ 5.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  

รวมทั้งหมด  14  ตัวช้ีวดั 
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         ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                 เวลา  40  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………. 
   ศึกษาวิเคราะห์ลกัษณะและหน้าท่ีของอวยัวะภายในท่ีมีการเจริญเติบโตและพฒันาการไปตามวยั อนัมี
สมอง หัวใจ ตบั ไต ปอด กระเพาะอาหาร ล าไส้ การดูแลรักษาอวยัวะภายใน ระมดัระวงัการกระแทก การออก
ก าลงักาย การกินอาหาร ธรรมชาติของชีวิตมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนตาย เรียนรู้บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัว
ตนเอง พ่อ แม่ พี่ นอ้ง ญาติ บอกความส าคญัของเพื่อน เช่น พูด คุย ปรึกษา เล่น มีความเขา้ใจลกัษณะและวิธีการ
เคล่ือนไหวร่างกาย แบบอยูก่บัท่ี เช่น กระโดด บิดตวั ดึง ผลกั แบบเคล่ือนท่ี เช่น กระโดดเขยง่ กา้วชิดกา้ว วิ่งตาม
ทิศทางท่ีก าหนด และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น คีบ ขวา้ง ตี เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเขา้ร่วมกิจกรรมทางกาย ท่ี
วิธีเล่นอาศยัการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ แบบอยูก่บัท่ี เคล่ือนท่ีและใช้อุปกรณ์ประกอบ การออกก าลงักายตอ้งอยูใ่น
กฎ กติกา ขอ้ตกลงในการเล่นเป็นกลุ่ม รู้ถึงประโยชน์ของการออกก าลงักายและการเล่นเกม บอกลกัษณะของการ
มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีความสุข มีความปลอดภยั เลือกกินอาหารท่ีมีประโยชน์ ระบุของ
เล่นของใช้ท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ วิธีป้องกนัการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากของมีคม แมลงสัตวก์ดัต่อย หกลม้ รู้วิธี
ปฏิบติัตนเม่ือเจ็บป่วย การป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง อุบติัเหตุทางน ้ าและทางบก สาเหตุท่ีเกิดและวิธี
ป้องกัน รู้ช่ือยาสามญัประจ าบ้าน การใช้ตามความจ าเป็น ระบุโทษของสารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว 
สัญลกัษณ์และป้ายเตือนของส่ิงของ หรือสถานท่ีท่ีเป็นอนัตราย สาเหตุของการเกิดอคัคีภยั อนัตรายและการ
ป้องกนัอคัคีภยั 
   โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการฝึกปฏิบัติ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล การอธิบาย การ
อภิปราย การเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และมีความสามารถ
ในการตดัสินใจ 
   เห็นคุณค่าและเขา้ใจในธรรมชาติของการเจริญเติบโต พฒันาการของมนุษย ์เห็นความส าคญัของตนเอง
และครอบครัว เขา้ใจทกัษะในการเคล่ือนไหว การออกก าลงักาย การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล มีวินัย เคารพ
สิทธิ กฎ กติกา มีน ้ าใจเป็นนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั ช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา เห็นคุณค่าใน
การสร้างเสริมสุขภาพ บอกการป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาเสพติดและ
พฤติกรรมความรุนแรง 

รหัสตัวช้ีวดั :    พ 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 พ 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 พ 3.1 ป.2/1, ป.2/2 
              พ 3.2  ป.2/1, ป.2/2      พ 4.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
              พ 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป2./4, ป.2/5                   รวมทั้งหมด 20 ตัวช้ีวดั 
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   ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                  เวลา  40  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………. 

   ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษยท่ี์มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล 
ลกัษณะรูปร่าง น ้าหนกั ส่วนสูง เกณฑม์าตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต 
อาหาร การออกก าลงักาย การพกัผอ่น ความส าคญัและความแตกต่างของครอบครัวท่ีมีต่อตนเอง การสร้าง
สัมพนัธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน วิธีหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การ
เคล่ือนไหวร่างกายขณะอยูก่บัท่ี เคล่ือนท่ี และใชอุ้ปกรณ์ประกอบอยา่งมีทิศทาง กิจกรรมทางกายท่ีใชท้กัษะ
การเคล่ือนไหวแบบบงัคบัทิศทาง ในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ตอ้งมีแนวทางเลือกออกก าลงักาย การละเล่น
พื้นเมือง และเกมท่ีเหมาะสมกบัจุดเด่น จุดด้อย และข้อจ ากัดของแต่ละบุคคล ปฏิบติัตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลงของการออกก าลงักาย การเล่นเกม การละเล่นพื้นเมือง การติดต่อและวิธีป้องกนัการแพร่กระจาย
ของโรค อาหารหลกั 5 หมู่ การเลือกกินอาหารท่ีหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม การแปรงฟัน
ให้สะอาดอย่างถูกวิธี การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายไดต้ามค าแนะน า วิธีปฏิบติัตนเพื่อความปลอดภยั
จากอุบติัเหตุภายในบา้น โรงเรียนและการเดินทาง การขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ เม่ือเกิด
เหตุร้ายและอุบติัเหตุ วธีิปฐมพยาบาลเม่ือบาดเจบ็จากการเล่น 
  โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ สามารถฝึกปฏิบติั ตรวจสอบ สืบคน้ขอ้มูล การอธิบาย การอภิปราย 
การเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และมีความสามารถใน
การตดัสินใจ 
  เห็นคุณค่าและเขา้ใจในธรรมชาติของการเจริญเติบโต พฒันาการของมนุษย ์เห็นความส าคญัของ
ครอบครัว เขา้ใจทกัษะการเคล่ือนไหว การออกก าลงักาย การเล่นกีฬาไทยและสากล มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ 
กติกา มีน ้ าใจเป็นนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั เห็นคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถป้องกนั
และหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ การใชย้าเสพติดและพฤติกรรมความรุนแรง 

รหัสตัวช้ีวดั 
  พ 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3    พ 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
  พ 3.1  ป.3/1, ป.3/2     พ 3.2  ป.3/1, ป.3/2 
  พ 4.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5   พ 5.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 

รวมทั้งหมด 18 ตัวช้ีวดั 
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พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                 เวลา  80  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………. 

   ศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติการเจริญเติบโตและพฒันาการของร่างกายและจิตใจตามวยั สามารถบอก
ความส าคญัของกลา้มเน้ือ กระดูก และขอ้ท่ีมีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพฒันาการ วธีิดูแลกลา้มเน้ือ 
กระดูกและข้อต่อให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัเพศของตนตามวฒันธรรมไทย สามารถมีทกัษะวิธีปฏิเสธการกระท าท่ี
เป็นอนัตรายและไม่เหมาะสมในเร่ืองเพศ ทกัษะการเคล่ือนไหวในลกัษณะผสมผสานไดท้ั้งแบบอยู่กบัท่ี 
เคล่ือนท่ี และใช้อุปกรณ์ประกอบ กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจงัหวะ เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบ
ผลดั กีฬาพื้นฐาน การออกก าลงักาย เล่นเกมและกีฬาท่ีตนเองชอบ การวิเคราะห์ผลการพฒันาการของตนเอง
ตามตวัอยา่งและแบบปฏิบติัของผูอ่ื้น ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบัสุขภาพ สภาวะอารมณ์ความรู้สึก
ท่ีมีผลต่อสุขภาพ รู้และเขา้ใจฉลากอาหารและผลิตภณัฑ์สุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค ปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกาย ตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การใช้ยาอยา่งถูกวิธี รู้และเขา้ใจวิธีการปฐมพยาบาลเม่ือ
ไดรั้บอนัตรายจากการใชย้าผิด สารเคมี แมลงสัตวก์ดัต่อย การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา อธิบายถึงผลเสียของ
การสูบบุหร่ีและด่ืมสุราท่ีมีผลต่อสุขภาพและการป้องกนั 
   โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการฝึกปฏิบติั ตรวจสอบ สืบคน้ข้อมูล การอธิบาย ก าร
อภิปราย การเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และมี
ความสามารถในการตดัสินใจ 
   เห็นคุณค่าและเขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต พฒันาการของมนุษย ์เห็นความส าคญัของ
ครอบครัว เขา้ใจลกัษณะการเคล่ือนไหว การออกก าลงักาย การเล่นกีฬาไทยและสากล มีวนิยั เคารพสิทธิ กฎ 
กติกา มีน ้ าใจเป็นนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั ช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา เห็นคุณค่าในการ
สร้างเสริมสุขภาพ สามารถป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ และพฤติกรรมรุนแรง 

รหัสตัวช้ีวดั   
 พ 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3     พ 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
 พ 3.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4    พ 3.2  ป.4/1, ป.4/2   
  พ 4.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, 4/4                 พ 5.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3   

 รวมทั้งหมด  19  ตัวช้ีวดั 
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    ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 

 
 

พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                   เวลา  80  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………. 

  การศึกษาระบบยอ่ยอาหาร และระบบขบัถ่ายท่ีมีผลต่อสุขภาพ วิธีดูแลระบบยอ่ยอาหารและระบบ
ขบัถ่ายใหท้  างานตามปกติ  การเปล่ียนแปลงทางเพศและปฏิบติัไดเ้หมาะสม  ความเขา้ใจลกัษณะครอบครัวท่ี
อบอุ่นตามวฒันธรรมไทย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ การแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ใน
ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน การเคล่ือนไหวแบบผสมผสานและควบคุมตนเอง ทกัษะการเคล่ือนไหวตามแบบท่ี
ก าหนด เกมน าไปสู่กีฬาท่ีเลือกและกิจกรรมการเคล่ือนไหวแบบผลดั การรับแรง การใชแ้รงและความสมดุล 
ทกัษะกลไกในการปฏิบติักิจกรรมทางกาย  การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีม 
หลกัการและกิจกรรมนนัทนาการ การเล่นเกมท่ีใชท้กัษะการคิดและตดัสินใจ การประยุกตว์ิธีปฏิบติัในการ
เล่นกีฬาอยา่งหลากหลายและมีน ้ าใจเป็นนกักีฬา กฎ กติกาในการเล่นกีฬา วิธีรุกและวิธีป้องกนัในการเล่น
กีฬาไทยและสากล  สิทธิและความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการเล่นเกมกีฬา ความส าคญัของการปฏิบติัตน
ตามสุขบญัญติัแห่งชาติ แหล่งและวิธีคน้หาขอ้มูลข่าวสารทางสุขภาพ การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารและ
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ การปฏิบติัตนในการป้องกนัโรค  การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการปรับปรุง
สมรรถภาพทางกาย  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชส้ารเสพติด  ผลกระทบของการใชย้าและสารเสพติดท่ีมีผล
ต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ปฏิบติัตนเพื่อความปลอดภยัในการใช้ยา และหลีกเล่ียงต่อ
สารเสพติด การปฏิบติัเพื่อป้องกนัอนัตรายจากการเล่นกีฬา 
   โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการฝึกปฏิบติั ตรวจสอบ สืบคน้ขอ้มูล การอธิบาย การ
อภิปราย การเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และมี
ความสามารถในการตดัสินใจ  
   เห็นคุณค่าของการเจริญเติบโต พฒันาการของมนุษย ์เห็นคุณค่าของตนเองและครอบครัว เขา้ใจ
ทกัษะในการเคล่ือนไหว การออกก าลงักาย การเล่นกีฬาไทยและสากล มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน ้ าใจ
เป็นนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั ช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา เห็นคุณค่าในการสร้างเสริม
สุขภาพ สามารถป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ การใชส้ารเสพติดและความรุนแรง 
รหัสตัวช้ีวดั : 

 พ 1.1  ป.5/1, ป.5/2    พ 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3    
พ 3.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6       
พ 3.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4           พ 4.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5      

พ 5.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5                 รวมทั้งหมด   25   ตัวช้ีวดั 
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พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                เวลา  80  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………. 
   วิธีดูแลรักษาระบบสืบพนัธ์ุ  ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ระบบสืบพนัธ์ุ  การสร้างและ
รักษาสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น ปัจจยัท่ีช่วยให้การท างานกลุ่มประสบความส าเร็จ พฤติกรรมเส่ียงท่ีน าไปสู่การมี
เพศสัมพนัธ์ การติดเช้ือเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวยัอนัควร การเคล่ือนไหวแบบผลดัในลกัษณะผสมผสาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดต้ามล าดบัทั้งแบบอยู่กบัท่ีและเคล่ือนไหวโดยการใช้อุปกรณ์ประกอบ  การเคล่ือนไหวประกอบ
เพลง การเคล่ือนไหวในเร่ืองการรับแรง การใช้แรง และความสมดุลในการเคล่ือนไหวร่างกาย การเล่นเกม กีฬา
และน าผลมาปรับปรุง เพิ่มพูนวิธีปฏิบติัของตนเองและผูอ่ื้นในการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคลและ
ประเภท  การน าหลักการและความรู้ไปใช้ศึกษาหาความรู้ ประโยชน์และหลักการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
สมรรถภาพทางกาย การเคล่ือนไหวอย่างเป็นระบบ การเล่นเกม  การพฒันาทักษะการวางแผน การเล่นกีฬา
ประเภททีมและบุคคลท่ีช่ืนชอบ ปฏิบติัตามกฎ กติกาในการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล กลวิธีการรุก การป้องกนัใน
การเล่นกีฬา รู้และเขา้ใจการสร้างความสามคัคีและความมีน ้ าใจเป็นนกักีฬา ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผล
ต่อสุขภาพ  ผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของโรค และแนวทางป้องกนัโรคติดต่อท่ีพบในประเทศไทย ความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม สามารถเสริมสร้างและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง  
ผลกระทบจากความรุนแรงของภยัธรรมชาติท่ีมีต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม การปฏิบติัตนเพื่อความปลอดภยัจาก
ภยัธรรมชาติ สาเหตุของการติดสารเสพติดและชกัชวนใหผู้อ่ื้นหลีกเล่ียงสารเสพติด 
   โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการฝึกปฏิบัติ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล การอธิบาย การ
อภิปราย การเปรียบเทียบ เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิง    ท่ี เรียนรู้และมี
ความสามารถในการตดัสินใจ 
   เห็นคุณค่าของการเจริญเติบโต พฒันาการของมนุษย ์เห็นคุณค่าของตนเองและครอบครัว เขา้ใจทกัษะ
ในการเคล่ือนไหว การออกก าลงักาย การเล่นกีฬาไทยและสากล มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน ้ าใจเป็นนกักีฬา 
มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั ช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา เห็นคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถ
ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ การใชส้ารเสพติดและความรุนแรง 
รหัสตัวช้ีวดั  

  พ 1.1  ป.6/1, ป.6/2         พ 2.1  ป.6/1, ป.6/2   
  พ 3.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5       พ 3.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6  
  พ 4.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4          พ 5.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3         

รวมทั้งหมด  22  ตัวช้ีวดั 
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รายวชิาพืน้ฐาน   
 สุขศึกษา 

  ❑ พ21101 สุขศึกษา 1      เวลา  20  ชัว่โมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

  ❑ พ21103 สุขศึกษา 2      เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5   หน่วยกิต 

❑ พ22101 สุขศึกษา 3      เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5   หน่วยกิต 

❑ พ22103 สุขศึกษา 4      เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 

❑ พ23101 สุขศึกษา 5      เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 

❑ พ23103  สุขศึกษา 6     เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต  
 พลศึกษา  

  ❑ พ21102  เทเบิลเทนนิส  เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 

  ❑ พ21104   แชร์บอล        เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5   หน่วยกิต 

❑ พ22102  กรีฑา             เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5   หน่วยกิต 

❑ พ22104  กระบ่ี             เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 

❑ พ22102  บาสเกตบอล  เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 

❑ พ22104  ตะกร้อ           เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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     ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ21101 สุขศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1                 เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5   หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
ศึกษา  วิเคราะห์  และอธิบายเก่ียวกบัความส าคญัของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อ

สุขภาพ  การเจริญเติบโต และพฒันาการของวยัรุ่น  วธีิการดูแลรักษาระบบประสาทและต่อมไร้ท่อใหท้  างาน
ตามปกติ  ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกบัเกณฑ์มาตรฐาน  วิธีปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง
ทางร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  และพฒันาการทางเพศอยา่งเหมาะสม  แสดงทกัษะการปฏิเสธเพื่อป้องกนัตนเอง
จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบร่วมมือ  สืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ และอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเขา้ใจ  ส านึกในคุณค่าและศกัยภาพของตนเอง  เพื่อให้สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าประสบการณ์
ไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินชีวติ 

 
ตัวช้ีวดั  
พ 1.1 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  

 พ 2.1 ม.1/1  ม.1/2 

รวมทั้งหมด   6   ตัวช้ีวดั 
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         ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ21103  สุขศึกษา           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2          เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
   ศึกษาและอธิบายถึงคุณค่าของอาหาร สามารถเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยัและมี
คุณค่าต่อร่างกาย การรับประทานให้เหมาะสมเพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย ดูแลร่างกายให้ร่างกาย
ไม่ให้ผอมหรืออว้นจนเกินไป ร่างกายมีน ้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเขา้ใจหลกัการออกก าลงั
กายและสร้างสมรรถภาพให้กับตนเอง เข้าใจและอธิบายแบบทดสอบสมรรถภาพ สามารถทดสอบ
สมรรถภาพให้กบักลุ่มหรือตนเองได ้และน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถภาพตามเกณฑ์ 
และแกไ้ขขอ้บกพร่องสมรรถภาพของตนเองได ้

อธิบายความหมายและปฏิบติัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัสามารถดูแล 
ช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีประสบอุบติัเหตุได ้

สามารถวิเคราะห์ลกัษณะผูติ้ดส่ิงเสพติด ระบุความแตกต่างระหว่างผูติ้ดส่ิงเสพติดและคนปกติ
สมบูรณ์ได ้บอกลกัษณะบุคคลท่ีมีโอกาสจะติดส่ิงเสพติดให้โทษได ้และบอกอนัตรายและโทษของส่ิงเสพ
ติดจนเห็นอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเอง และหาทางป้องกนัตนเองไม่ให้ติดส่ิงเสพติดได้รวมทั้งคน้หา
วธีิการ ชกัชวนและป้องกนัตนเองและบุคคลอ่ืนใหพ้น้จากภยัจากส่ิงเสพติดดงักล่าว 
 
ตัวช้ีวดั  
พ 4.1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 
พ5.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 

รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวดั 
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       ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ22101 สุขศึกษา           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1             เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาและอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวยัรุ่น 

และรู้ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา 

รู้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเร่ืองเพศ ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์ 
ในวยัเรียน โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ การตั้งครรภโ์ดยไม่พึงประสงค ์ความเสมอภาคทางเพศการวางตวัต่อ
เพศตรงขา้ม ปัญหาทางเพศ และแนวทางแกไ้ขปัญหาทางเพศ 

 

รหัสตัวช้ีวดั 
   พ 1.1  ม2/1, ม2/2 
   พ 2.1  ม2/1, ม2/2, ม2/3, ม2/4 

รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวดั 
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      ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ22103 สุขศึกษา                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2                เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาเลือกใชบ้ริการทางสุขภาพอยา่งมีเหตุผล  ผลของการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีต่อสุขภาพ  ความ

เจริญกา้วหนา้ทางการแพทยท่ี์สีผลต่อสุขภาพ  ความสัมพนัธ์ของภาวะสมดุลระหวา่งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ลกัษณะอาการเบ้ืองตน้ของผูมี้ปัญหาสุขภาพจิต  เสนอแนะวธีิปฏิบติัตนเพื่อจดัการกบัอารมณ์
และความเครียด  พฒันาสมรรถภาพทางกายตนเองใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด   

ระบุวธีิการปัจจยัและแหล่งท่ีช่วยเหลือฟ้ืนฟูผูติ้ดสารเสพติด  วธีิการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและ
สถานการณ์เส่ียง  ใชท้กัษะชีวติในการป้องกนัตนเอง  และหลีกเล่ียงสถานการณ์คบัคนัท่ีอาจน าไปสู่อนัตราย 

รหัสตัวช้ีวดั 
  พ 4.1  ม2/1 ม2/2 ม2/3 ม2/4   ม2/5  ม2/6  ม2/7 
  พ 5.1  ม2/1, ม2/2, ม2/3 

รวมทั้งหมด  10  ตัวช้ีวดั 
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       ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ23101 สุขศึกษา           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1                                   เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5  หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………………….. 

  ศึกษาการเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในแต่ละวยั  อิทธิพลและ
ความคาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงในวยัรุ่น  และส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ
พฒันาการของวยัรุ่น  องคป์ระกอบของอนามยัเจริญพนัธ์  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ ์ สาเหตุและ
แนวทางการป้องกนัการขดัแยง้ 

  โดยใชก้ระบวนการสืบคน้  วิเคราะห์  อภิปราย  น าเสนอและใช้บทบาทสมมุติ  เพื่อให้เกิดความรู้
ความเขา้ใจในการปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสม  ฝึกปฏิบติัการมีส่วนร่วม   

  มีค่านิยมทีดีในการดูแลสุขภาพตนเอง  มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความใฝ่เรียนรู้มีวินัย
มุ่งมัน่ในการท างาน เห็นคุณค่าและน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  

รหัสตัวช้ีวดั 
  พ 1.1  ม3/1, ม3/2, ม3/3    
  พ 2.1  ม3/1, ม3/2 

รวมทั้งหมด  5  ตัวช้ีวดั 
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        ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ23103 สุขศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2                             เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษาและก าหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยัต่าง ๆโรคท่ีเป็นสาเหตุส าคญัของการเจ็บป่วย

และการตายของคนไทย  ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาสุขภาพในชุมชนการวาง
แผนการออกก าลงักาย  การพกัผ่อนและการสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  ปัจจยั
เส่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ  ปัญหา แนวทางแก้ไขการใช้ความรุนแรง  อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรม
สุขภาพ  ความสัมพนัธ์ของการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต่์อสุขภาพ  และการเกิดอุบติัเหตุวธีิการฟ้ืนคืนชีพ
อย่างถูกวิธี  โดยใช้กระบวนการสืบคน้  วิเคราะห์  อภิปราย  น าเสนอ  ใช้บทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบติั  การมี
ส่วนร่วม   

 เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตนไดอ้ย่างเหมาะสม  มีค่านิยมท่ีดีในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง  เห็นคุณค่าและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  เกิดทกัษะในการออกก าลงักาย  เล่นกีฬาไทยกีฬา
สากล  มีค่านิยมท่ีดี  มีวนิยัใฝ่เรียนรู้  และความเป็นผูน้ า   

 

รหัสตัวช้ีวดั    
พ 4.1  ม3/1, ม3/2, ม3/3, ม3/4, ม3/5 
 พ 5.1  ม3/1, ม3/2, ม3/3, ม3/4, ม3/5 

รวมทั้งหมด  10  ตัวช้ีวดั 
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                                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา 
                     โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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       ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ21102  เทเบิลเทนนิส         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1                         เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาความส าคญัของการออกก าลงักาย การเล่นกีฬาเพื่อให้สุขภาพดี หลกัการเพิ่มพูนความสามารถ

ในการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทกัษะกลไก และทกัษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่การพฒันาทกัษะการเล่นกีฬาการน าความรู้
และหลกัการของกิจกรรม นนัทนาการไปใชเ้ช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัวชิาอ่ืน 

ฝึกปฏิบติัทกัษะพื้นฐานกีฬาเทเบิลเทนนิส ทกัษะการจบัไม  ้การตีลูกหน้ามือ การตีลูกหลงัมือการ           
เสริฟ การับลูกเสริฟ การเล่นเกม กิจกรรมนนัทนาการ เกิดการเรียนรู้ กฎ กติกา มารยาทการเล่น การเป็นผูดู้ท่ี
ดี ความปลอดภยัในการเล่น รู้จกัการวางแผนการเล่นอยา่งเป็นระบบ ร่วมมือกนัเล่นเป็นทีมอยา่งสนุกสนาน 

เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย เห็นคุณค่า ประโยชน์รัก 
การออกก าลงักาย การเล่นเกม และกีฬา มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน ้าใจนกักีฬา ยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีจิตวิญญาณในการแข่งขนัและช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา น าไปปฏิบติัเป็นประจ า
อยา่งสม ่าเสมอ 

 
รหัสตัวช้ีวดั 

พ 3.1  ม1/1, ม1/2, ม1/3,  
พ3.2   ม1/1, ม1/2, ม1/3, ม1/4, ม1/5, ม1/6 

รวมทั้งหมด  9  ตัวช้ีวดั 
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                                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา 
                     โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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       ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ21104   แชร์บอล             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2                           เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษา อธิบายและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิ กฎ กติกา ทกัษะในการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ กายบริหาร

แบบต่างๆ กลวธีิต่างๆ ในระหวา่งการเล่นและการแข่งขนักีฬาแชร์บอล รวมทั้งแสดงออกถึงการมีมารยาทใน
การดู ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาแชร์บอล       

โดยการออกก าลงักายและเล่นกีฬาแชร์บอลการใชค้วามสามารถของตนเองเพิ่มศกัยภาพของทีมการ
วางแผนก าหนดกิจกรรมการออกก าลงักายและเล่นกีฬา กลวิธี หลกัการรุก การป้องกนั อยา่งสร้างสรรค์ ใน
การเล่นและแข่งขนักีฬาแชร์บอล  ท่ีเหมาะสมกบัตนเองอยา่งสม ่าเสมอ การปฏิบติัตนในเร่ืองมารยาทในการ
ดู การเล่น การแข่งขนั ความมีน ้าใจนกักีฬาและค านึงถึงประโยชน์ต่อสังคม คุณค่าและความงามของการกีฬา 

เพื่อการน าประสบการณ์จากการเล่นกีฬาและน าไปสู่การประยุกต์การออกก าลังกายไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั เพื่อพฒันาบุคลิกภาพท่ีดีและมีความสุขท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา 
 
รหัสตวัช้ีวดั 

พ 3.1  ม3/1, ม3/2, ม3/3 
พ3.2   ม3/1, ม3/2, ม3/3, ม3/4 

รวมทั้งหมด  9  ตัวช้ีวดั 
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                                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา 
                     โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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        ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ22102  กรีฑา                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1                         เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาการน าผลการปฏิบติัตนเก่ียวกบัทกัษะกลไกและทกัษะการเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬา 

จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายมาสรุปเป็นวิธีทีเหมาะสมในบริบทของตนเอง ในการเล่นกีฬา ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั การน าประสบการณ์จาก
การร่วมกิจกรรมนันทนาการไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั สาเหตุการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากการออกก าลงักายและเล่นกีฬาอยา่งสม ่าเสมอจนเป็นวถีิชีวติ 

ฝึกปฏิบติัทกัษะพื้นฐานกรีฑา ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักรีฑา การอบอุ่นร่างกาย การเร่ิมตน้ออกวิ่งการ
วิง่และการวิ่งผา่นเส้นชยั การวิ่งระยะสั้น การวิง่ระยะกลาง การวิ่งระยะไกล การวิง่ผลดั การวิ่งกระโดดไกล 
การวิง่เขยง่-กา้ว-กระโดด การทุ่มน ้าหนกั การขวา้งจกัรและการพุง่แหลน 

เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย เห็นคุณค่า ประโยชน์รักการ
ออกก าลงักาย การเล่นเกม รูปแบบการรุก การป้องกนั การท างานเป็นทีม และกีฬามีวินัย เคารพสิทธิกฎ 
กติกา มีน ้ าใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนัและช่ืนชมในความสุนทรียภาพของการกีฬา น าไปปฏิบติั
เป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ 

 

รหัสตัวช้ีวดั 
พ 3.1  ม2/1, ม2/2, ม2/3, ม2/4 
 พ3.2   ม2/1, ม2/2, ม2/3, ม2/4,, ม2/5 
 

รวมทั้งหมด  9  ตัวช้ีวดั 
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                     โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 

147 

       ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ22104  กระบ่ี                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี2                          เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาการน าผลการปฏิบติัตนเก่ียวกบัทกัษะกลไกและทกัษะการเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาจาก

แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายมาสรุปเป็นวิธีทีเหมาะสมในบริบทของตนเอง ในการเล่นกีฬา ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั การน าประสบการณ์จากการ
ร่วมกิจกรรมนนัทนาการไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั สาเหตุการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา จากการออกก าลงักายและเล่นกีฬาอยา่งสม ่าเสมอจนเป็นวถีิชีวติ  

ฝึกปฏิบติัทกัษะพื้นฐานกีฬากระบ่ี ประวติัความเป็นมา ประโยชน์ของกระบ่ี อุปกรณ์ และการดูแล
รักษา ระเบียบประเพณี มารยาท และความปลอดภยัในการเล่นกระบ่ี วิธีการเล่นและทกัษะการร าอยู่กบัท่ี 
ทกัษะการร าแล้วเดินไปมา ทกัษะการต่อสู้เบ้ืองตน้ ทกัษะการต่อสู้ ท่าพลิกแพลง และการแข่งขนักระบ่ี 
เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย เห็นคุณค่า ประโยชน์  

รักการออกก าลงักาย การเล่นเกม รูปแบบการรุก การป้องกนั การท างานเป็นทีม และกีฬา มีวินัย 
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน ้าใจนกักีฬา มีจิตวญิญาณในการแข่งขนัและช่ืนชมในความสุนทรียภาพของการกีฬา
น าไปปฏิบติัเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ 
รหัสตัวช้ีวดั 

พ 3.1  ม2/1, ม2/2, ม2/3, ม2/4 
พ3.2   ม2/1, ม2/2, ม2/3, ม2/4, ม2/5 

รวมทั้งหมด  8  ตัวช้ีวดั 
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        ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ22102  บาสเกตบอล       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1                         เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาเทคนิคและวิธีการเล่น กีฬา ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักีฬาบาสเกตบอล หลกัการ การน าความรู้ 

ทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม การเล่นกีฬาไปใชเ้ป็นระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 

ฝึกปฏิบติัทกัษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ทกัษะการเคล่ือนไหว 
การทรงตวั การวิ่ง การกระโดด การหยุด การหมุนตวั การรับส่งลูก การเล้ียงลูก การหลอกล่อ การยิงประตู 
การเล่นทีม และการแข่งขนั 

เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย เห็นคุณค่า ประโยชน์รักการ
ออกก าลงักาย การเล่นเกม รูปแบบการรุก การป้องกนั การท างานเป็นทีม และกีฬา มีวินัย เคารพ สิทธิ กฎ 
กติกา มีน ้ าใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนัและช่ืนชมในความสุนทรียภาพของการกีฬาน าไปปฏิบติั
เป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ 

 
รหัสตัวช้ีวดั 

พ 3.1  ม5/1, ม5/2, ม5/3, ม5/4,ม5/5 
พ3.2   ม5/1, ม5/2, ม5/3, ม5/4 

รวมทั้งหมด  9  ตัวช้ีวดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                                                                                                          
                                                                                    

                                                                                                     กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา 
                     โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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       ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

พ22104  ตะกร้อ                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี  2                        เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาเทคนิคและวิธีการเล่น กีฬา การน าความรู้ ทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกายการเล่น

เกม การเล่นกีฬาไปใชเ้ป็นระบบสร้างเสริมสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง 
ฝึกปฏิบติัทกัษะพื้นฐานกีฬาตะกร้อ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักีฬาตะกร้อ การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง

กาย ทกัษะการเคล่ือนไหว ทกัษะการเล่นตะกร้อ กฎ กติกา มารยาท การเล่นทีมและการแข่งขนั 
เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย เห็นคุณค่า ประโยชน์รักการ

ออกก าลงักาย การเล่นเกม รูปแบบการรุก การป้องกนั การท างานเป็นทีม และกีฬา มีวินัย เคารพสิทธิ  กฎ 
กติกา มีน ้ าใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนัและช่ืนชมในความสุนทรียภาพของการกีฬา น าไปปฏิบติั
เป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ 

 
รหัสตัวช้ีวดั 

พ 3.1  ม3/1, ม3/2, ม3/3 
พ3.2   ม5/1, ม5/2, ม5/3, ม5/4,ม5/5 

รวมทั้งหมด  8 ตัวช้ีวดั 
 
 


