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หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา
พุทธศักราช ๒๕๕๓

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

สํานักงานเขตพื
กงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ประกาศโรงเรียนบานเตาบา
เรื่อง ใหใชหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
.............................................................
เพือ่ ใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับสภาพความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิชาการ เปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของบุคคล สังคมไทย ผูเ รียน มีศักยภาพในการแขงขัน
และรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลก ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความเปนไทยมีระเบียบวินัย
คํานึงถึงประโยชนสว นรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขเปนไปตามเจตนารมณมาตรา ๘๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีมติเห็น
ชอบใหใชหลักสูตรแกนกลางขึ้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใช
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังปรากฏแนบทายคําสัง่ นี้ แทน
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เงือ่ นไขและระยะเวลาการใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใหเปนไปดังนี้
๑. โรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรและโรงเรียนทีม่ ีความพรอม ตามรายชื่อที่กระทรวง
ศึกษาธิการ ประกาศ
๑) ปการศึกษา ๒๕๕๒ ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ในชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ ๔
๒) ปการศึกษา ๒๕๕๓ ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ในชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ ๒ และชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๔
และ ๕
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
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๓) ปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกชัน้ เรียน
ทัง้ นี้ปการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนบานเตาบาเปนโรงเรียนที่จะตองใชหลักสูตรแกนกลาง
ศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พรอมกันทุกระดับชั้น และไดจัดทําหลักสูตรโรงเรียนบาน
เตาบา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๓ จึงประกาศใชหลักสูตรโรงเรียนตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

.................................................
(นายถนอม บุญเรียน)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

.................................................
(นายวิทยา นนทนภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาบา

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
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คํานํา
กระทรวงศึกษาธิการ ไดพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ที่มคี วามเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
กระบวนการนําหลักสูตรไปสูก ารปฏิบัติในระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมีการ
กําหนดวิสยั ทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแตละระดับ
นอกจากนัน้ ไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นปไวใน
หลักสูตรแกนกลาง และเปดโอกาสใหสถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดตามความพรอม และจุดเนน
อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน เกณฑการจบการศึกษาแตละระดับและเอกสาร
แสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และมีความชัดเจนตอการ
นําไปปฏิบัติ
จากเหตุผลที่กลาวมา โรงเรียนบานเตาบา สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามหาสารคาม
เขต ๒ จึงไดจัดทําหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ขึ้น เพื่อกําหนดกรอบทิศทางในจัดการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ดานความรู และทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการดํารงชีวิต ในสังคมทีม่ กี าร
เปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดทีก่ ําหนดไวในเอกสารนี้ ชวยทําใหหนวยงานที่เกีย่ วของเห็นผลคาดหวังที่ตองการในการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถกันพัฒนาหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพ
และมีความเปนเอกภาพ อีกทัง้ ยังชวยใหเกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูและ
ชวยแกปญหาการเทียบโอนระหวางสถานศึกษา
ขอขอบคุณ ผูที่มีสว นรวมจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ บุคลากรของโรงเรียนบานเตาบา ชุมชน ตลอดจนผูปกครอง และ
นักเรียน ซึ่งชวยใหหลักสูตรมีความสมบูรณและเหมาะสมตอการจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน

(นายวิทยา นนทนภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาบา
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ความนํา
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนแผน แนวทาง หรือขอกําหนดของการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ที่จะใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ รียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานทีก่ ําหนด มุง พัฒนา
ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ โดยมุง หวังให
มีความสมบูรณ ทัง้ ดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา อีกทั้งมีความรูและทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการ
ดํารงชีวิต และมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล เพื่อการแขงขันในยุคปจจุบัน
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบไปดวย สาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลาง สาระความรูที่
เกี่ยวของกับชุมชนทองถิน่ และสาระสําคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพิม่ เติม โดยจัดเปนสาระการเรียนรู
รายวิชาพืน้ ฐานตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติม จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเปนรายปในระดับประถมศึกษาและกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ความสําคัญ
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีความสําคัญในการพัฒนาผูเ รียน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วดั และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กาํ หนดไว เปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษา
ครู ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการจัดมวลประสบการณใหแกผูเรียน
ไดพัฒนาใหบรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาติ นอกเหนือจากการใชเปน
แนวทาง หรือขอกําหนดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหบรรลุ ตามจุดหมายของการจัดการ
ศึกษาแลว หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่จัดทําขึ้นยังเปนหลักสูตรที่มีจุดมุงหมายใหครอบครัว
ชุมชน องคกรในทองถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีแนวทาง
สําคัญที่สถานศึกษากําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
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๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุง พัฒนาใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน
ในการเรียนรูเปรียบเสมือนเปนวิธีสรางกําลังใจ และเราใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหมากที่สุด
มีความรูสงู สุด ผูเรียนทุกคนมีความเขมแข็ง มีความสนใจ มีประสบการณและความมั่นใจ เรียนและ
ทํางานอยางเปนอิสระและรวมใจกัน มีทกั ษะในการอานออกเขียนได คิดเลขเปน รูขอมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสาร สงเสริมจิตใจที่อยากรูอยากเห็น และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล
๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและ
วัฒนธรรม พัฒนาหลักการในการจําแนกระหวางถูกและผิด เขาใจ และศรัทธาในความเชื่อของตน
ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียน และชวยให
เปนพลเมืองทีม่ ีความรับผิดชอบ สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรมขึ้น มีความเสมอภาค พัฒนา
ความตระหนัก เขาใจ และยอมรับสภาพแวดลอมที่ตนดํารงชีวิตอยู ยึดมั่นในขอตกลงรวมกันตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับสวนตน ระดับทองถิ่น และระดับชาติ สรางใหผูเรียนมีความพรอมในการ
เปนผูบริโภคทีต่ ัดสินใจแบบมีขอมูล เปนอิสระ และมีความรับผิดชอบ

ลักษณะของหลักสูตรโรงเรียน
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาผูเ รียนในระดับประถม
ศึกษา โดยยึดองคประกอบสําคัญ ๓ สวนคือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ สาระการเรียนรูท องถิ่น และสาระสําคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม เปนกรอบในการจัด
ทํารายละเอียดเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานทีก่ าํ หนด เหมาะสมกับสภาพชุมชน
และทองถิน่ และจุดเนนของสถานศึกษา หลักสูตรโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตรดังนี้
๑. เปนหลักสูตรเฉพาะ ของโรงเรียนบานเตาบาสําหรับจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยจัดระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑-๖)
๒. มีความเปนเอกภาพ หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนหลักสูตรของสถานศึกษา สําหรับใหผสู อน
นําไปจัดการเรียนรูไดอยางหลากหลาย โดยกําหนดให
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
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๒.๑ มีสาระการเรียนรูทสี่ ถานศึกษาใชเปนหลักเพื่อสรางพืน้ ฐานการคิด การเรียนรู
และการแกปญ
 หา ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
๒.๒ มีสาระการเรียนรูท ี่เสริมสรางความเปนมนุษย ศักยภาพการคิดและการทํางาน
ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ
๒.๓ มีสาระการเรียนรูเพิ่มเติม โดยจัดทําเปนรายวิชาเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม
และสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียน สาระการเรียนรูท อ งถิ่น ความตองการของผูเ รียน และบริบท
ของสถานศึกษา
๒.๔ มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียน ทัง้ ดานรางกาย จิตใจ สติปญญา
อารมณ และสังคม เสริมสรางการเรียนรูน อกจากสาระการเรียนรู ๘ กลุม และการพัฒนาตนตาม
ศักยภาพ
๒.๕ มีการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ที่สอดคลองกับมาตรฐานระดับตาง ๆ
เพื่อเปนเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรู
และจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. มีมาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน หลักสูตร
โรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานเปนตัวกําหนดเกีย่ วกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เพื่อ
เปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกําหนดมาตรฐานไวดงั นี้
๓.๑ มาตรฐานหลักสูตร เปนมาตรฐานดานผูเรียนผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา
อันเกิดจากการไดรับการอบรมสั่งสอน ตามโครงสรางของหลักสูตรทั้งหมด เปนแนวทางในการตรวจ
สอบคุณภาพโดยรวม ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาตองใชสาํ หรับ
การประเมินตนเองเพื่อจัดทํารายงานประจําปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา นอกจาก
นี้ยงั เปนแนวทางในการกําหนดแนวปฏิบัตใิ นการสงเสริม กํากับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ
เพื่อใหไดตามมาตรฐานที่กาํ หนด
๓.๒ มีตัวชีว้ ดั ชั้นปเปนเปาหมายระบุสงิ่ ทีน่ ักเรียนพึงรูและปฏิบัติ รวมทัง้ คุณลักษณะ
ของผูเ รียนในแตละระดับชัน้ ซึ่งสะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรู มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเปน
รูปธรรมนําไปใชในการกําหนดเนือ้ หา จัดทําหนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอนและเปนเกณฑสําคัญ
สําหรับการวัดประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียน ตรวจสอบพัฒนาการผูเรียน ความรู ทักษะ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
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กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค เปนหลักในการเทียบโอนความรู และ
ประสบการณจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
๓.๓ มีความเปนสากล ความเปนสากลของหลักสูตรสถานศึกษา คือ มุงใหผูเรียนมี
ความรูความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดลอม ภูมิปญญา
ทองถิน่ มีคุณลักษณะทีจ่ ําเปนในการอยูในสังคมไดแก ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ การตรงตอ
เวลา การเสียสละ การเอื้อเฟอ โดยอยูบนพืน้ ฐานของความพอดี ระหวางการเปนผูนาํ และผูต าม
การทํางานเปนทีม และการทํางานตามลําพัง การแขงขัน การรูจักพอ และการรวมมือกันเพื่อสังคม
วิทยาการสมัยใหมและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น การรับวัฒนธรรมตางประเทศ และการอนุรักษวฒ
ั นธรรม
ไทยการฝกฝนทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะทีเ่ ปนองครวม
๔. มีความยืดหยุน หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบาเปนหลักสูตรที่
สถานศึกษาจัดทํารายละเอียดตางๆ ขึน้ เอง โดยยึดโครงสรางหลักทีก่ ําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนขอบขายการจัดทําจึงทําใหหลักสูตรของสถานศึกษา
มีความยืดหยุน หลากหลาย สอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของทองถิน่ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผูเรียน
๕. การวัดและประเมินผล เนนหลักการพื้นฐานสองประการ คือการประเมินเพื่อพัฒนา
ผูเรียน และเพื่อตัดสินผลการเรียน โดยผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชีว้ ัด เพือ่ ให
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเ รียน
เปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับ ไมวา จะเปนระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความ
กาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมให
ผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ

วิสัยทัศน
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความ
สมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลกยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีความรูและทักษะ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติทจี่ ําเปนตอการศึกษา ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ บนพืน้ ฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ

สมรรถนะของผูเ รียน
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่ น
ขอมูลขาวสาร และประสบการณ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการ
เจรจาตอรอง เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวย
หลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวธิ กี ารสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผล
กระทบที่มีตอตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห
การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวจิ ารณญาณและการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองค
ความรูหรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแกปญ
 หา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ
ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพืน้ ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธ และการเปลีย่ นแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรู
มาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไป
ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการ
อยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอนั ดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ
ขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดลอม
และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี
ดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการ
เรียนรู การสือ่ สารการทํางาน การแกปญ
 หาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวนิ ัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
๗. รักความเปนไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รายวิชาเพิม่ เติม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ป.๑

ป.๒

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๑๒๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๔๐
๑๒๐

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๑๒๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๔๐
๑๒๐

เวลาเรียน
ป.๓ ป.๔
๒๐๐ ๑๖๐
๒๐๐ ๑๖๐
๘๐
๘๐
๑๒๐ ๑๒๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๔๐ ๘๔๐
๑๒๐ ๑๒๐
ปละ ๔๐ ชั่วโมง
๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ป

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

ป.๕

ป.๖

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๑๒๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐
๑๒๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๑๒๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐
๑๒๐

๗

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๑
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ๑
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
รายวิชาเพิม่ เติม
ท ๑๑๒๐๑ การอาน ๑
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๘

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร ๒
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร ๒
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๒
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร ๒
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒
รายวิชาเพิม่ เติม
ท ๑๒๒๐๑ การอาน ๒
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๙

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร ๓
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร ๓
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๓
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร ๓
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
รายวิชาเพิม่ เติม
ท ๑๓๒๐๑ การอาน ๓
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๑๐

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร ๔
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร ๔
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ๔
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร ๔
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔
รายวิชาเพิม่ เติม
ง ๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร ๑
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๑๑

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร ๕
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร ๕
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร ๕
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
รายวิชาเพิม่ เติม
ง ๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร ๒
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๑๒

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร ๖
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร ๖
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ๖
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร ๖
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖
รายวิชาเพิม่ เติม
ง ๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร ๓
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๑๓

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรูส ขุ ศึกษาและพลศึกษา
สุขภาพ หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางกาย ทางจิต ทาง
สังคม และทางปญญาหรือจิตวิญญาณ สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเปนเรื่องสําคัญ เพราะเกี่ยวโยงกับ
ทุกมิติของชีวติ ทุกคนควรจะไดเรียนรูเรื่องสุขภาพ เพือ่ จะไดมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติ
คุณธรรม และคานิยมทีเ่ หมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย อันจะสงผลให
สังคมโดยรวมมีคุณภาพ

พันธกิจกลุม สาระการเรียนรูส ขุ ศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาเปนการศึกษาดานสุขภาพที่มเี ปาหมาย เพื่อการดํารงสุขภาพการ
สรางเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหยงั่ ยืน
สุขศึกษา มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาพฤติกรรมดานความรู เจตคติ คุณธรรม คานิยมและ
การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคูไปดวยกัน
พลศึกษา มุงเนนใหผูเรียนใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกมและ
กีฬา เปนเครือ่ งมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา รวมทั้ง
สมรรถภาพเพือ่ สุขภาพและกีฬา
สาระที่เปนกรอบเนื้อหา หรือขอบขายองคความรู ของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา ประกอบดวย
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ผูเรียนจะไดเรียนรูเรื่องธรรมชาติของการเจริญ
เติบโต และพัฒนาการของมนุษย ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต ความสัมพันธเชื่อมโยงในการ
ทํางานของระบบตางๆ ของรางกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อใหเจริญเติบโตและมีพฒ
ั นาการที่สมวัย
ชีวติ และครอบครัว ผูเรียนจะไดเรียนรูเรื่องคุณคาของตนเอง และครอบครัว การปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณความรูสึกทางเพศ การสรางและรักษาสัมพันธภาพ
กับผูอื่น สุขปฏิบัติทางเพศ และทักษะในการดําเนินชีวติ
การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผูเรียนไดเรียนรู
เรื่อง การเคลือ่ นไหวในรูปแบบตาง ๆ การเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทัง้ ประเภทบุคคล และ

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๔

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ประเภททีมอยางหลากหลาย ทั้งไทยและสากล การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และขอตกลงใน
การเขารวมกิจกรรมทางกาย และกีฬา และความมีนา้ํ ใจนักกีฬา
การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปองกันโรค ผูเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับหลัก
และวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ การสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
และการปองกันโรคทัง้ โรคติดตอและโรคไมติดตอ
ความปลอดภัยในชีวิต ผูเรียนจะเรียนรูเรื่อง การปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ
ทั้งความเสีย่ งตอสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใชยาและสารเสพติด รวมถึงแนว
ทางในการสรางเสริมความปลอดภัยในชีวิต

สมรรถนะสําคัญของผูเ รียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มุง ใหผูเรียนเกิดสมรรถนะที่สําคัญ ๕ ประการ
ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่ น
ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทัง้ การเจรจา
ตอรอง เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสาร ดวยหลัก
เหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ที่มีตอตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การ
คิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแกปญ
 หา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ
ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสม บนพืน้ ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา
ใชในการปองกันและแกไขปญหาและมีการตัดสินใจที่มปี ระสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตอตนเอง สังคม และสิง่ แวดลอม

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๕

โรงเรียนบานเตาบา
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๔. ความสามารถในการใชทกั ษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ
ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอ ยางตอเนื่อง การทํางาน และ
การอยูรวมกันในสังคม ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา และ
ความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทนั กับการเปลีย่ นแปลงของสังคมและสภาพแวด
ลอม และการรูจักหลีกเลีย่ งพฤติกรรมไมพึงประสงคทสี่ งผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี
ดานตางๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู
การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคณ
ุ ธรรม

สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระที่ ๑
มาตรฐาน
สาระที่ ๒
มาตรฐาน
สาระที่ ๓
มาตรฐาน
มาตรฐาน

สาระที่ ๔
มาตรฐาน
สาระที่ ๕
มาตรฐาน

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
พ ๑.๑ เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
ชีวติ และครอบครัว
พ ๒.๑ เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนิน
ชีวิต
การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
พ ๓.๑ เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา
พ ๓.๒ รักการออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจําอยาง
สม่ําเสมอ มีวนิ ัย เคารพสิทธิ กฎกติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แขงขัน และชืน่ ชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปองกันโรค
พ ๔.๑ เห็นคุณคาและมีทกั ษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกัน
โรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ความปลอดภัยในชีวิต
พ ๕.๑ ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช
ยา สารเสพติด และความรุนแรง

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
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คุณภาพผูเ รียน
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
[-] มีความรู และเขาใจในเรือ่ งการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ปจจัยทีม่ ีผล
ตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ วิธกี ารสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุมเพื่อน
[-] มีสุขนิสัยที่ดใี นเรื่องการกิน การพักผอนนอนหลับ การรักษาความสะอาดอวัยวะทุก
สวนของรางกาย การเลนและการออกกําลังกาย
[-] ปองกันตนเองจากพฤติกรรม ที่อาจนําไปสูการใชสารเสพติด การลวงละเมิดทางเพศ
และรูจักปฏิเสธในเรื่องที่ไมเหมาะสม
[-] ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองไดตามพัฒนาการแตละชวงอายุ มีทักษะการเคลือ่ น
ไหวขั้นพื้นฐานและมีสวนรวมในกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
และเกม ไดอยางสนุกสนาน และปลอดภัย
[-] มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร ของเลนของใชที่มผี ลดีตอสุขภาพ หลีกเลี่ยงและ
ปองกันตนเองจากอุบัติเหตุได
[-] ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมเมื่อมีปญหาทางอารมณ และปญหาสุขภาพ
[-] ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบขอตกลง คําแนะนํา และขัน้ ตอนตางๆ และใหความรวม
มือกับผูอื่นดวยความเต็มใจจนงานประสบความสําเร็จ
[-] ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผูอื่นในการเลนเปนกลุม
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
[-] เขาใจความสัมพันธเชื่อมโยงในการทํางานของระบบตางๆ ของรางกาย และรูจักดูแล
อวัยวะที่สาํ คัญของระบบนัน้ ๆ
[-] เขาใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม แรงขับทาง
เพศของชายหญิง เมื่อยางเขาสูวัยแรกรุนและวัยรุน สามารถปรับตัวและจัดการไดอยางเหมาะสม
[-] เขาใจและเห็นคุณคาของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุน และเปนสุข
[-] ภูมิใจและเห็นคุณคาในเพศของตน ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศไดถูกตองเหมาะสม
[-] ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและการเกิดโรค อุบัติเหตุ
ความรุนแรง สารเสพติดและการลวงละเมิดทางเพศ
[-] มีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน การควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน
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๑๗

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

[-] รูหลักการเคลื่อนไหว และสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมทางกาย เกม การละเลน
พื้นเมือง กีฬาไทย กีฬาสากลไดอยางปลอดภัยและสนุกสนาน มีนา้ํ ใจนักกีฬา โดยปฏิบัติตามกฎ
กติกา สิทธิ และหนาที่ของตนเอง จนงานสําเร็จลุลวง
[-] วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย เพื่อสุข
ภาพไดตามความเหมาะสมและความตองการเปนประจํา
[-] จัดการกับอารมณ ความเครียด และปญหาสุขภาพไดอยางเหมาะสม
[-] มีทักษะในการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสารเพื่อใชสรางเสริมสุขภาพ
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๑๘

โรงเรียนบานเตาบา
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ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ กนกลาง
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
มาตรฐาน พ ๑.๑ เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
ชั้น
ป.๑

ป.๒

ป.๓

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายลักษณะและหนาที่ของ
อวัยวะภายนอก

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] ลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอกที่มี
การเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย
- ตา หู คอ จมูก ผม มือ เทา เล็บ
ผิวหนัง ฯลฯ
- อวัยวะในชองปาก (ปาก ลิ้น ฟน เหงือก)
๒. อธิบายวิธดี ูแลรักษาอวัยวะ
[-] การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
ภายนอก
- ตา หู คอ จมูก ปาก ลิน้ ฟน ผม มือ
เทา เล็บ ผิวหนัง ฯลฯ
- อวัยวะในชองปาก (ปาก ลิน้ ฟน เหงือก)
๑. อธิบายลักษณะ และหนาที่ของ [-] ลักษณะ และหนาที่ของอวัยวะภายในที่มี
อวัยวะภายใน
การเจริญเติบโต และพัฒนาการไปตามวัย
(สมอง หัวใจ ตับ ไต ปอด ลําไส ฯลฯ)
๒. อธิบายวิธดี ูแลรักษาอวัยวะ
[-] การดูแลรักษาอวัยวะภายใน
ภายใน
- การระมัดระวังการกระแทก
- การออกกําลังกาย
- การกินอาหาร
๓. อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย [-] ธรรมชาติของชีวิตมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย
๑. อธิบายลักษณะและการเจริญ [-] ลักษณะการเจริญเติบโตของรางกายมนุษย
เติบโตของรางกายมนุษย
ที่มีความแตกตางกันในแตละบุคคล
- ลักษณะรูปราง
- น้าํ หนัก
- สวนสูง
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๑๙

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ตัวชี้วัด
๒. เปรียบเทียบการเจริญเติบโต
ของตนเองกับเกณฑมาตรฐาน
๓. ระบุปจจัยที่มีผลตอการเจริญ
เติบโต

ป.๔

๑. อธิบายการเจริญเติบโต และ
พัฒนาการของรางกายและจิตใจ
ตามวัย
๒. อธิบายความสําคัญของกลาม
เนื้อ กระดูก และขอ ที่มีผลตอ
สุขภาพ การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการ
๓. อธิบายวิธดี ูแลกลามเนื้อ
กระดูก และขอ ใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ
๑. อธิบายความสําคัญของระบบ
ยอยอาหาร และระบบขับถายทีม่ ี
ผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ
๒. อธิบายวิธดี ูแลระบบยอยอาหาร
และระบบขับถายใหทาํ งาน
ตามปกติ
๑. อธิบายความสําคัญของระบบ
สืบพันธุ ระบบไหลเวียนโลหิตและ
ระบบหายใจ ที่มีผลตอสุขภาพ
การเจริญเติบโต และพัฒนาการ

ป.๕

ป.๖

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] เกณฑมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็ก
ไทย
[-] ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต
- อาหาร
- การออกกําลังกาย
- การพักผอน
[-] การเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกาย
และจิตใจตามวัย (ในชวงอายุ ๙-๑๒ ป)
[-] ความสําคัญของกลามเนื้อ กระดูกและขอ
ที่มีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการ
[-] วิธีดูแลรักษากลามเนื้อ กระดูก และขอให
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
[-] ความสําคัญของระบบยอยอาหารและ
ระบบขับถายที่มีผลตอสุขภาพ การเจริญ
เติบโต และพัฒนาการ
[-] วิธีดูแลรักษาระบบยอยอาหาร และระบบ
ขับถายใหทาํ งานตามปกติ
[-] ความสําคัญของระบบสืบพันธุ ระบบ
ไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจทีม่ ีผลตอ
สุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๐

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ตัวชี้วัด
๒. อธิบายวิธกี ารดูแลรักษาระบบ
สืบพันธุ ระบบไหลเวียนโลหิต
และระบบหายใจใหทาํ งานตาม
ปกติ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ ระบบไหล
เวียนโลหิต และระบบหายใจใหทาํ งานตาม
ปกติ

สาระที่ ๒ ชีวติ และครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑ เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนิน
ชีวิต
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วัด
๑. ระบุสมาชิกในครอบครัวและ
ความรักความผูกพันของสมาชิกที่มี
ตอกัน
๒. บอกสิ่งที่ชนื่ ชอบและภาคภูมิใจ
ในตนเอง
๓. บอกลักษณะความแตกตาง
ระหวางเพศชาย และเพศหญิง

ป.๒

๑. ระบุบทบาทหนาที่ของตนเอง
และสมาชิกในครอบครัว

๒. บอกความสําคัญของเพือ่ น

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] สมาชิกในครอบครัว
[-] ความรักความผูกพันของสมาชิกใน
ครอบครัว
[-] สิ่งที่ชนื่ ชอบและความภาคภูมิใจ
ในตนเอง (จุดเดน จุดดอยของตนเอง)
[-] ลักษณะความแตกตางของเพศชาย เพศ
หญิง
- รางกาย
- อารมณ
- ลักษณะนิสัย
[-] บทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว
- ตนเอง
- พอ แม
- พี่นอง
- ญาติ
[-] ความสําคัญของเพื่อน (เชน พูดคุย
ปรึกษา เลน ฯลฯ)
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๒๑

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ตัวชี้วัด
๓. ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ
เพศ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ
- ความเปนสุภาพบุรุษ
- ความเปนสุภาพสตรี
[-] ความภาคภูมิใจในเพศหญิง หรือเพศชาย

๔. อธิบายความภาคภูมิใจใน
ความเปนเพศหญิงหรือเพศชาย
๑. อธิบายความสําคัญ และความ [-] ความสําคัญของครอบครัว ความแตกตาง
แตกตางของครอบครัวที่มีตอตนเอง ของแตละครอบครัว
- เศรษฐกิจ
- สังคม
- การศึกษา
๒. อธิบายวิธสี รางสัมพันธภาพใน [-] วิธีการสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและ
ครอบครัวและกลุมเพื่อน
กลุมเพื่อน
๓. บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ [-] พฤติกรรมที่นาํ ไปสูการลวงละเมิดทางเพศ
นําไปสูการลวงละเมิดทางเพศ
(การแตงกาย การเที่ยวกลางคืน การคบเพื่อน
การเสพสารเสพติด ฯลฯ)
[-] วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทีน่ ําไปสูการลวง
ละเมิดทางเพศ (ทักษะปฏิเสธและอื่น ๆ )
๑. อธิบายคุณลักษณะของความ [-] คุณลักษณะของความเปนเพื่อนและสมาชิก
เปนเพื่อนและสมาชิกที่ดีของ
ที่ดีของครอบครัว
ครอบครัว
๒. แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ [-] พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตาม
เพศของตนตามวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย
๓. การปฏิเสธการกระทําทีเ่ ปน
[-] วิธีการปฏิเสธการกระทําที่เปนอันตรายและ
อันตรายและไมเหมาะสมเรือ่ งเพศ ไมเหมาะสมในเรื่องเพศ
๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ [-] การเปลี่ยนแปลงทางเพศ การดูแลตนเอง
และปฏิบัติตนไดเหมาะสม
[-] การวางตัวเหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรม
ไทย

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๒

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๖

ตัวชี้วัด
๒. อธิบายความสําคัญของการมี
ครอบครัวที่อบอุนตามวัฒนธรรม
ไทย
๓. ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงคและ
ไมพึงประสงค ในการแกไขปญหา
ความขัดแยงในครอบครัวและกลุม
เพื่อน
๑. อธิบายความสําคัญของการ
สรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอื่น

๒. วิเคราะหพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
นําไปสูการมีเพศสัมพันธ การติด
เชื้อเอดส และการตั้งครรภกอนวัย
อันควร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] ลักษณะของครอบครัวทีอ่ บอุนตาม
วัฒนธรรมไทย (ครอบครัวขยาย การนับถือ
ญาติ)
[-] พฤติกรรมที่พงึ ประสงคและไมพึงประสงค
ในการแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัว

[-] ความสําคัญของการสรางและรักษา
สัมพันธภาพกับผูอื่น
[-] ปจจัยที่ชว ยใหการทํางานกลุมประสบ
ความสําเร็จ
- ความสามารถสวนบุคคล
- บทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม
- การยอมรับความคิดเห็น และความ
แตกตางระหวางบุคคล
- ความรับผิดชอบ
[-] พฤติกรรมเสี่ยงที่นาํ ไปสูการมีเพศสัมพันธ
การติดเชื้อเอดส และการตั้งครรภกอนวัย
อันควร

สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑ เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. เคลื่อนไหวรางกายขณะอยูกับที่ [-] ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวรางกายใน
เคลื่อนที่ และใชอุปกรณประกอบ ชีวติ ประจําวัน

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๓

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๒

ป.๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- แบบอยูกับที่ เชน นัง่ ยืน กมเงย เอียง
ซาย ขวา เคลือ่ นไหวขอมือ ขอเทา แขน ขา
- แบบเคลื่อนที่ เชน เดิน วิ่ง กระโดด กลิ้ง
ตัว
- แบบใชอุปกรณประกอบ เชน จับ โยน เตะ
เคาะ
๒. เลนเกมเบ็ดเตล็ด และเขารวม [-] กิจกรรมทางกายที่ใชในการเคลื่อนไหวตาม
กิจกรรมทางกายที่ใชการเคลื่อน
ธรรมชาติ
ไหวตามธรรมชาติ
- การเลนเกมเบ็ดเตล็ด
๑. ควบคุมการเคลื่อนไหวรางกาย [-] ลักษณะและวิธีการของการเคลื่อนไหวราง
ขณะอยูกับที่ เคลื่อนที่ และใช
กาย แบบอยูก ับที่ เชน กระโดด บิดตัว ดึง
อุปกรณประกอบ
ผลัก แบบเคลื่อนที่ เชน กระโดดเขยง กาว
ชิดกาว วิ่งตามทิศทางที่กาํ หนด และแบบใช
อุปกรณประกอบ เชน คีบ ขวาง ตี
๒. เลมเกมเบ็ดเตล็ดและเขารวม [-] การเลนเกมเบ็ดเตล็ด และเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมทางกายทีว่ ิธีเลน อาศัยการ ทางกายทีว่ ิธีเลนอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องตน
เคลื่อนไหวเบือ้ งตนทั้งแบบอยูกับที่ ทั้งแบบอยูก ับที่ เคลื่อนที่ และใชอุปกรณ
เคลื่อนที่ และใชอุปกรณประกอบ ประกอบ
๑. ควบคุมการเคลื่อนไหวรางกาย [-] การเคลื่อนไหวรางกายแบบอยูกับที่ เชน
ขณะอยูกับที่ เคลื่อนที่ และใช
ยอยืด เขยง พับตัว เคลื่อนไหวลําตัว การ
อุปกรณประกอบอยางมีทิศทาง
เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เชน เดินตอเทา เดิน
ถอย-หลัง กระโจน และแบบใชอุปกรณ
ประกอบโดยมีการบังคับทิศทาง เชน ดีด
ขวาง โยน และรับ
[-] วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวรางกายแบบ
ตางๆ อยางมีทิศทาง

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๔

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๔

ป.๕

ตัวชี้วัด
๒. เคลื่อนไหวรางกายที่ใชทักษะ
การเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง
ในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด
๑. ควบคุมตนเองเมื่อใชทกั ษะการ
เคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได
ทั้งแบบอยูก ับที่ เคลื่อนที่ และใช
อุปกรณประกอบ
๒. ฝกกายบริหารทามือเปลา
ประกอบจังหวะ
๓. เลนเกมเลียนแบบและกิจกรรม
แบบผลัด
๔. เลนกีฬาพืน้ ฐานไดอยางนอย ๑
ชนิด
๑. จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบ
ผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อ
ใชทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่
กําหนด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] กิจกรรมทางกายที่ใชทักษะการเคลื่อนไหว
แบบบังคับทิศทาง ในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด
[-] การเคลื่อนไหวรางกายแบบผสมผสานทั้ง
แบบอยูกับที่ เชน กระโดดหมุนตัว กระโดด
เหยียดตัว แบบเคลื่อนที่ เชน ซิกแซ็ก วิ่ง
เปลี่ยนทิศทาง ควบมา และแบบใชอุปกรณ
ประกอบ เชน บอล เชือก
[-] กายบริหารทามือเปลาประกอบจังหวะ
[-] เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด

[-] กีฬาพื้นฐาน เชน แชรบอล แฮนดบอล
หวงขามตาขาย
[-] การจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวรางกาย แบบ
ผสมผสาน และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทัง้
แบบอยูกับที่ เคลื่อนที่และใชอุปกรณประกอบ
ตามแบบที่กาํ หนด เชน การฝกกายบริหาร
ยืดหยุน ขั้นพื้นฐาน เปนตน
๒. เลมเกมนําไปสูกีฬาที่เลือกและ [-] เกมนําไปสูกีฬาและกิจกรรมแบบผลัดที่มี
กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด การตี เขีย่ รับ-สงสิ่งของ ขวาง และวิ่ง
๓. ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่อง [-] การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช
การรับแรง การใชแรง และความ แรงและความสมดุล
สมดุล
๔. แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติ [-] ทักษะกลไกที่สง ผลตอการปฏิบัติกิจกรรม
กิจกรรมทางกายและเลนกีฬา
ทางกายและเลนกีฬา

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๕

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชั้น

ตัวชี้วัด
๕. เลนกีฬาไทย และกีฬาสากล
ประเภทบุคคลและประเภททีมได
อยางละ ๑ ชนิด
๖. อธิบายหลักการ และเขารวม
กิจกรรมนันทนาการอยางนอย ๑
กิจกรรม

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] การเลนกีฬาไทย เชน ตะกรอวง วิ่งชักธง
และกีฬาสากล เชน กรีฑาประเภทลู แบดมิน
ตัน เปตอง ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วายน้าํ
[-] หลักการและกิจกรรมนันทนาการ

ป.๖

๑. แสดงทักษะการเคลื่อนไหวรวม
กับผูอื่นในลักษณะแบบผลัด และ
แบบผสมผสานไดตามลําดับทั้ง
แบบอยูกับที่ เคลื่อนที่ และใช
อุปกรณประกอบ และเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
๒. จําแนกหลักการเคลื่อนไหวใน
เรื่อง การรับแรง การใชแรง และ
ความสมดุลในการเคลื่อนไหว
รางกายในการเลนเกม เลนกีฬา
และนําผลมาปรับปรุง เพิ่มพูนวิธี
ปฏิบัติของตนและผูอื่น
๓. เลนกีฬาไทยกีฬาสากลประเภท
บุคคลและประเภททีมไดอยางละ ๑
ชนิด

[-] การเคลื่อนไหวรวมกับผูอนื่ แบบผลัดใน
ลักษณะผสมผสานในการรวมกิจกรรมทางกาย
เชน กิจกรรมแบบผลัด กายบริหารประกอบ
เพลง ยืดหยุน ขั้นพืน้ ฐานที่ใชทาตอเนื่อง และ
การตอตัวทางาย ๆ

๔. ใชทักษะกลไก เพื่อปรับปรุง
เพิ่มพูนความสามารถของตนและ
ผูอื่นในการเลนกีฬา

[-] การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช
แรง และความสมดุลกับการพัฒนาทักษะ
การเคลื่อนไหว ในการเลนเกม และกีฬา

[-] การเลนกีฬาไทยกีฬาสากล ประเภทบุคคล
และประเภททีม เชน กรีฑาประเภทลู และ
ลาน เปตอง วายน้ํา เทเบิลเทนนิส วอลเลย
บอล ฟุตบอล ตะกรอวง
[-] การใชขอมูลดานทักษะกลไกเพื่อปรับปรุง
และเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกาย และเลนกีฬา

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๖

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ตัวชี้วัด
๕. รวมกิจกรรมนันทนาการอยาง
นอย ๑ กิจกรรม แลวนําความรู
และหลักการที่ไดไปใชเปนฐาน
การศึกษาหาความรูเรื่องอืน่ ๆ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] การนําความรูและหลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใชเปนฐานการศึกษาหาความรู

มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจําอยาง
สม่ําเสมอ มีวนิ ัย เคารพสิทธิ กฎกติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แขงขัน และชืน่ ชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
ชั้น
ป.๑

ป.๒

ป.๓

ตัวชี้วัด
๑. ออกกําลังกายและเลนเกมตาม
คําแนะนํา อยางสนุกสนาน
ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ขอตกลง
ในการเลนเกมตามคําแนะนํา
๑. ออกกําลังกาย และเลนเกม ได
ดวยตนเองอยางสนุกสนาน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] การออกกําลังกาย และการเลนเกม
เบ็ดเตล็ด
[-] กฎกติกา ขอตกลงในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด

[-] การออกกําลังกาย และเลนเกมเบ็ดเตล็ด
[-] ประโยชนของการออกกําลังกายและการ
เลนเกม
๒. ปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอตกลง [-] กฎ กติกา ขอตกลงในการเลนเกมเปนกลุม
ในการเลนเกมเปนกลุม
๑. เลือกออกกําลังกาย การละเลน [-] แนวทางการเลือกออกกําลังกาย การละเลน
พื้นเมือง และเลนเกม ที่เหมาะสม พื้นเมืองและเลนเกมที่เหมาะสมกับจุดเดน
กับจุดเดน จุดดอย และขอจํากัด จุดดอยและขอจํากัดของแตละบุคคล
ของตนเอง
๒. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และขอ [-] การออกกําลังกาย เกม และการละเลน
ตกลงของการออกกําลังกาย การ พื้นเมือง
เลนเกม การละเลนพื้นเมืองไดดวย [-] กฎ กติกาและขอตกลงในการออกกําลัง
ตนเอง
กาย การเลนเกม และการละเลนพื้นเมือง

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๗

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น
ป.๔

ตัวชี้วัด
๑. ออกกําลังกาย เลนเกม กีฬาที่
ตนเองชอบและมีความสามารถใน
การวิเคราะหผลพัฒนาการของตน
เองตามตัวอยาง และแบบปฏิบัติ
ของผูอื่น

๒. ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลน
กีฬาพืน้ ฐาน ตามชนิดกีฬาที่เลน
ป.๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] การออกกําลังกาย เลนเกม ตามความชอบ
ของตนเองและเลนกีฬาพืน้ ฐานรวมกับผูอ ื่น
[-] การวิเคราะหผลพัฒนาการของตนเองใน
การออกกําลังกาย เลนเกมและเลนกีฬา ตาม
ตัวอยางและแบบปฏิบัติของผูอื่น
[-] คุณคาของการออกกําลังกาย เลนเกมและ
เลนกีฬาที่มีตอ สุขภาพ
[-] การปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลนกีฬา
พื้นฐาน ตามชนิดกีฬาที่เลน

๑. ออกกําลังกายอยางมีรูปแบบ
เลนเกมที่ใชทกั ษะการคิด และ
ตัดสินใจ

[-] หลักการและรูปแบบการออกกําลังกาย
[-] การออกกําลังกาย และการเลนเกม เชน
เกมเบ็ดเตล็ด เกมเลียนแบบ เกมนํา และ
การละเลนพืน้ เมือง
๒. เลนกีฬาทีต่ นเองชอบอยางสม่าํ [-] การเลนกีฬาไทย และกีฬาสากล ประเภท
เสมอ โดยสรางทางเลือกในวิธี
บุคคลและทีมที่เหมาะสมกับวัยอยางสม่าํ เสมอ
ปฏิบัติของตนเองอยางหลากหลาย [-] การสรางทางเลือกในวิธปี ฏิบัติในการเลน
และมีน้ําใจนักกีฬา
กีฬาอยางหลากหลาย และมีน้ําใจนักกีฬา
๓. ปฏิบัติตามกฎกติกา การเลน [-] กฎ กติกาในการเลนเกม กีฬาไทยและกีฬา
เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ตาม สากลตามชนิดกีฬาที่เลน
ชนิดกีฬาที่เลน
[-] วิธีการรุกและวิธีปองกันในการเลนกีฬาไทย
และกีฬาสากลที่เลน
๔. ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง [-] สิทธิของตนเองและผูอนื่ ในการเลนเกมและ
ไมละเมิดสิทธิผูอื่นและยอมรับใน กีฬา
ความแตกตางระหวางบุคคล ใน [-] ความแตกตางระหวางบุคคลในการเลนเกม
การเลนเกม และกีฬาไทย กีฬา
และกีฬา
สากล

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๘

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น
ป.๖

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายประโยชนและหลักการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
สมรรถภาพทางกายและการสราง
เสริมบุคลิกภาพ
๒. เลนเกมที่ใชทักษะการวางแผน
และสามารถเพิ่มพูนทักษะการออก
กําลังกายและเคลื่อนไหวอยางเปน
ระบบ
๓. เลนกีฬาทีต่ นเองชืน่ ชอบและ
สามารถประเมินทักษะการเลนของ
ตนเปนประจํา
๔. ปฏิบัติตามกฎ กติกา ตาม
ชนิดกีฬาที่เลนโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของตนเองและผูอนื่
๕. จําแนกกลวิธีการรุกการปองกัน
และนําไปใชในการเลนกีฬา
๖. เลนเกม และกีฬา ดวยความ
สามัคคีและมีน้ําใจนักกีฬา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] ประโยชนและหลักการออกกําลังกายเพือ่
สุขภาพ สมรรถภาพทางกายและการสราง
เสริมบุคลิกภาพ
[-] การเลนเกมที่ใชทกั ษะการวางแผน
[-] การเพิ่มพูนทักษะการออกกําลังกายและ
การเคลื่อนไหวอยางเปนระบบ
[-] การเลนกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม
ที่ชื่นชอบ
[-] การประเมินทักษะการเลนกีฬาของตน
[-] กฎ กติกาในการเลนกีฬาไทย กีฬาสากล
ตามชนิดกีฬาที่เลน
[-] กลวิธีการรุก การปองกันในการเลนกีฬา
[-] การสรางความสามัคคีและความมีนา้ํ ใจ
นักกีฬาในการเลนเกมและกีฬา

สาระที่ ๔ การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปองกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณคาและมีทกั ษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกัน
โรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วัด
๑. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ
แหงชาติตามคําแนะนํา

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๙

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๒

ตัวชี้วัด
๒. ปฏิบัติตนตามคําแนะนําเมื่อมี
อาการเจ็บปวย
๑. บอกลักษณะของการมีสุขภาพ
ดี

๒. เลือกกินอาหารที่มีประโยชน
๓. ระบุของใชและของเลนที่มี
ผลเสียตอสุขภาพ
๔. อธิบายอาการ และวิธีปอ งกัน
การเจ็บปวย การบาดเจ็บ ที่อาจ
เกิดขึ้น

ป.๓

๕. ปฏิบัติตามคําแนะนําเมือ่ มี
อาการเจ็บปวยและบาดเจ็บ
๑. อธิบายการติดตอและวิธีการ
ปองกัน การแพรกระจายของโรค
๒. จําแนกอาหารหลัก ๕ หมู
๓. เลือกกินอาหารทีห่ ลากหลาย
ครบ ๕ หมู ในสัดสวนที่เหมาะสม

๔. แสดงการแปรงฟนใหสะอาด
อยางถูกวิธี

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บปวยที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง
[-] ลักษณะของการมีสุขภาพดี
- รางกายแข็งแรง
- จิตใจ ราเริง แจมใส
- มีความสุข
- มีความปลอดภัย
[-] อาหารที่มปี ระโยชนและไมมีประโยชน
[-] ของใชและของเลนที่มีผลเสียตอสุขภาพ
[-] อาการและวิธีปองกันการเจ็บปวย
- ตาแดง ทองเสีย ฯลฯ
[-] อาการและวิธีปองกันการบาดเจ็บ
- ถูกของมีคม แมลงสัตวกัดตอย หกลม
ฯลฯ
[-] วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยและบาดเจ็บ
[-] การติดตอ และวิธกี ารปองกันการแพร
กระจายของโรค
[-] อาหารหลัก ๕ หมู
[-] การเลือกกินอาหารทีเ่ หมาะสม
- ความหลากหลายของชนิดอาหารในแตละ
หมู
- สัดสวนและปริมาณของอาหาร (ตามธง
โภชนาการ)
[-] การแปรงฟนใหสะอาดอยางถูกวิธี (ครอบ
คลุมบริเวณขอบเหงือกและคอฟน)

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๐

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
๕. สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย
ไดตามคําแนะนํา

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ
- วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- วิธีการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
โดยการออกกําลังกาย การพักผอน และ
กิจกรรมนันทนาการ
๑. อธิบายความสัมพันธระหวาง [-] ความสัมพันธระหวางสิง่ แวดลอมกับ
สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ
สุขภาพ
[-] การจัดสิ่งแวดลอมที่ถกู สุขลักษณะและ
เอื้อตอสุขภาพ
๒. อธิบายสภาวะอารมณ ความ [-] สภาวะอารมณและความรูสึก เชน โกรธ
รูสึกที่มีผลตอสุขภาพ
หงุดหงิด เครียด เกลียด เสียใจ เศราใจ
วิตกกังวล กลัว กาวราว อิจฉา ริษยา เบื่อ
หนาย ทอแท ดีใจ ชอบใจ รัก ชืน่ ชม สนุก
สุขสบาย
[-] ผลทีม่ ีตอสุขภาพ
ทางบวก : สดชื่น ยิ้มแยม แจมใส ราเริง
ฯลฯ
ทางลบ : ปวดศีรษะ ปวดทอง เบื่ออาหาร
ออนเพลีย ฯลฯ
๓. วิเคราะหขอ มูลบนฉลากอาหาร [-] การวิเคราะหขอมูลบนฉลากอาหารและ
และผลิตภัณฑสุขภาพ เพือ่ การ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เลือกบริโภค
๔. ทดสอบ ปรับปรุงสมรรถภาพ [-] การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ทางกายตามผลการตรวจสอบ
[-] การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผล
สมรรถภาพทางกาย
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๑

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น
ป.๕

ป.๖

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
๑. แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติแหงชาติ
๒. คนหาขอมูลขาวสารเพือ่ ใช
สรางเสริมสุขภาพ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] ความสําคัญของการปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติแหงชาติ
[-] แหลงและวิธีคนหาขอมูลขาวสารทาง
สุขภาพ
[-] การใชขอมูลขาวสารในการสรางเสริม
สุขภาพ
๓. วิเคราะหสื่อโฆษณาในการ
[-] การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และ
สุขภาพ (อาหาร เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑดูแล
ผลิตภัณฑสุขภาพอยางมีเหตุผล
สุขภาพในชองปาก ฯลฯ)
๔. ปฏิบัติตนในการปองกันโรคที่ [-] การปฏิบัติตนในการปองกันโรคทีพ่ บบอย
พบบอยในชีวติ ประจําวัน
ในชีวิตประจําวัน
- ไขหวัด
- ไขเลือดออก
- โรคผิวหนัง
- ฟนผุและโรคปริทันต
๕. ทดสอบ ปรับปรุงสมรรถภาพ [-] การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ทางกายตามผลการทดสอบ
[-] การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผล
สมรรถภาพทางกาย
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๑. แสดงพฤติกรรมในการปองกัน [-] ความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
และแกไขปญหาสิง่ แวดลอมที่มีผล สุขภาพ
ตอสุขภาพ
[-] ปญหาของสิ่งแวดลอมทีม่ ีผลตอสุขภาพ
[-] การปองกันและแกไขปญหาสิง่ แวดลอมที่มี
ผลตอสุขภาพ
๒. วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจาก [-] โรคติดตอสําคัญที่ระบาดในปจจุบัน
การระบาดของโรคและเสนอแนว [-] ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค
ทางการปองกันโรคติดตอสําคัญที่ [-] การปองกันการระบาดของโรค
พบในประเทศไทย

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๒

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ตัวชี้วัด
๓. แสดงพฤติกรรมที่บงบอกถึง
ความรับผิดชอบตอสุขภาพของ
สวนรวม
๔. สรางเสริมปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพอยางตอเนื่อง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ตอสุขภาพของสวนรวม
[-] วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย
[-] การสรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทาง
กายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ ๕.๑ ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช
ยา สารเสพติด และความรุนแรง
ชั้น
ป.๑

ป.๒

ตัวชี้วัด
๑. ระบุสิ่งทีท่ าํ ใหเกิดอันตราย ที่
บาน โรงเรียน และการปองกัน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] สิ่งทีท่ ําใหเกิดอันตรายภายในบานและ
โรงเรียน
[-] การปองกันอันตรายภายในบานและ
โรงเรียน
๒. บอกสาเหตุและการปองกัน
[-] อันตรายจากการเลน
อันตรายที่เกิดจากการเลน
- สาเหตุที่ทาํ ใหเกิดอันตรายจากการเลน
- การปองกันอันตรายจากการเลน
๓. แสดงคําพูดหรือทาทางขอ
[-] การขอความชวยเหลือเมือ่ เกิดเหตุรายที่
ความชวยเหลือจากผูอื่นเมื่อเกิด
บานและโรงเรียน
เหตุรายที่บานและโรงเรียน
- บุคคลที่ควรขอความชวยเหลือ
- คําพูดและทาทางการขอความชวยเหลือ
๒. ปฏิบัติตนเพื่อปองกันอุบตั ิเหตุที่ [-] อุบัติเหตุทางน้ํา และทางบก
อาจเกิดขึ้นทางน้าํ และทางบก
- สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ําและทางบก
- วิธีการปองกันอุบัติเหตุทางน้าํ และทางบก

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๓

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๓

ป.๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
๒. บอกชื่อยาสามัญประจําบาน
และใชยาตามคําแนะนํา

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] ยาสามัญประจําบาน
- ชื่อยาสามัญประจําบาน
- การใชยาตามความจําเปนและลักษณะ
อาการ
๓. ระบุโทษของสารเสพติด สาร [-] สารเสพติดและสารอันตรายใกลตัว
อันตรายใกลตวั และวิธกี ารปองกัน
- โทษของสารเสพติด และสารอันตรายใกล
ตัว
- วิธีปองกัน
๔. ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ และ [-] สัญลักษณและปายเตือนของสิ่งของหรือ
ปายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่ สถานทีท่ ี่เปนอันตราย
เปนอันตราย
- ความหมายของสัญลักษณและปายเตือน
๕. อธิบายสาเหตุ อันตราย วิธี
[-] อัคคีภัย
ปองกันอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ
- สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย
- อันตรายซึง่ ไดรับจากการเกิดอัคคีภัย
- การปองกันอัคคีภัย และการหนีไฟ
๑. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย [-] วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
จากอุบัติเหตุในบาน โรงเรียน และ อุบัติเหตุในบาน โรงเรียนและการเดินทาง
การเดินทาง
๒. แสดงวิธีขอความชวยเหลือจาก [-] การขอความชวยเหลือจากบุคคลและแหลง
บุคคล และแหลงตาง ๆ เมือ่ เกิด ตางๆ เมื่อเกิดเหตุรายหรืออุบัติเหตุ
เหตุราย หรืออุบัติเหตุ
๓. แสดงวิธีปฐมพยาบาล เมื่อ
[-] การบาดเจ็บจากการเลน
บาดเจ็บจากการเลน
- ลักษณะของการบาดเจ็บ
- วิธีปฐมพยาบาล (บาดเจ็บ หามเลือด
ฯลฯ)
๑. อธิบายความสําคัญของการใช [-] ความสําคัญของการใชยา
ยาและใชยาอยางถูกวิธี
[-] หลักการใชยา

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๔

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
๒. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อไดรับ [-] วิธีปฐมพยาบาล
อันตรายจากการใชยาผิด สารเคมี
- การใชยาผิด
แมลงสัตวกัดตอยและการบาดเจ็บ
- สารเคมี
จากการเลนกีฬา
- แมลงสัตวกัดตอย
- การบาดเจ็บจากการเลนกีฬา
๓. วิเคราะหผลเสียของการสูบบุหรี่ [-] ผลเสียของการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และ
และการดื่มสุรา ที่มีตอสุขภาพและ การปองกัน
การปองกัน
๑. วิเคราะหปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอ [-] ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการใชสารเสพติด
การใชสารเสพติด
(สุรา บุหรี่ ยาบา สารระเหย ฯลฯ)
- ครอบครัว สังคม เพื่อน
- คานิยม ความเชื่อ
- ปญหาสุขภาพ
- สื่อ ฯลฯ
๒. วิเคราะหผลกระทบของการใช [-] ผลกระทบของการใชยาและสารเสพติดที่มี
ยา และสารเสพติด ที่มีผลตอ
ตอรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
สติปญญา
และสติปญญา
๓. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย [-] การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
จากการใชยาและหลีกเลีย่ งสารเสพ การใชยา
ติด
[-] การหลีกเลีย่ งสารเสพติด
๔. วิเคราะหอทิ ธิพลของสื่อที่มีตอ
พฤติกรรมสุขภาพ
๕. ปฏิบัติตนเพื่อปองกันอันตราย
จากการเลนกีฬา

[-] อิทธิพลของสื่อที่มีตอพฤติกรรม สุขภาพ
(อินเทอรเน็ต เกม ฯลฯ)
[-] การปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายจากการเลน
กีฬา

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๕

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น
ป.๖

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
๑. วิเคราะหผลกระทบจากความ
รุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีตอ
รางกาย จิตใจ และสังคม

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] ภัยธรรมชาติ
- ลักษณะของภัยธรรมชาติ
- ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรม
ชาติที่มีตอรางกาย จิตใจ และสังคม
๒. ระบุวิธีปฏิบัติตน เพื่อความ
[-] การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัย
ปลอดภัยจากธรรมชาติ
ธรรมชาติ
๓. วิเคราะหสาเหตุของการติดสาร [-] สาเหตุของการติดสารเสพติด
เสพติด ชักชวนใหผูอนื่ หลีกเลี่ยง [-] ทักษะการสื่อสารใหผูอื่นหลีกเลี่ยงสารเสพ
สารเสพติด
ติด

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๖

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชีว้ ดั /มาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
พ ๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (๑๕ ตัวชีว้ ัด)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

อธิบายลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอก (พ ๑.๑ ป.๑/๑)
อธิบายวิธดี ูแลรักษาอวัยวะภายนอก (พ ๑.๑ ป.๑/๒)
ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกทีม่ ีตอกัน (พ ๒.๑ ป.๑/๑)
บอกสิ่งที่ชนื่ ชอบและภาคภูมิใจในตนเอง (พ ๒.๑ ป.๑/๒)
บอกลักษณะความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิง (พ ๒.๑ ป.๑/๓)
เคลื่อนไหวรางกายขณะอยูกับที่ เคลือ่ นที่ และใชอปุ กรณประกอบ (พ ๓.๑ ป.๑/๑)
เลนเกมเบ็ดเตล็ดและเขารวมกิจกรรมทางกายที่ใชการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ (พ ๓.๑ ป.๑/
๒)
๘. ออกกําลังกาย และเลนเกมตามคําแนะนําอยางสนุกสนาน (พ ๓.๒ ป.๑/๑)
๙. ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ขอตกลงในการเลนเกมตามคําแนะนํา (พ ๓.๒ ป.๑/๒)
๑๐. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติตามคําแนะนํา (พ ๔.๑ ป.๑/๑)
๑๑. บอกอาการเจ็บปวยทีเ่ กิดขึ้นกับตนเอง (พ ๔.๑ ป.๑/๒)
๑๒. ปฏิบัติตนตามคําแนะนําเมื่อมีอาการเจ็บปวย (พ ๔.๑ ป.๑/๓)
๑๓. ระบุสงิ่ ทีท่ ําใหเกิดอันตรายที่บา น โรงเรียน และการปองกัน (พ ๕.๑ ป.๑/๑)
๑๔. บอกสาเหตุและการปองกันอันตรายที่เกิดจากการเลน (พ ๕.๑ ป.๑/๒)
๑๕. แสดงคําพูดหรือทาทางขอความชวยเหลือจากผูอื่นเมื่อเกิดเหตุรายที่บา นและโรงเรียน (พ ๕.๑
ป.๑/๓)

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๗

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
พ ๑๒๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (๒๑ ตัวชี้วัด)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

อธิบายลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายใน (พ ๑.๑ ป.๒/๑)
อธิบายวิธดี ูแลรักษาอวัยวะภายใน (พ ๑.๑ ป.๒/๒)
อธิบายธรรมชาติของชีวติ มนุษย (พ ๑.๑ ป.๒/๓)
ระบุบทบาทหนาที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว (พ ๒.๑ ป.๒/๑)
บอกความสําคัญของเพือ่ น (พ ๒.๑ ป.๒/๒)
ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ (พ ๒.๑ ป.๒/๓)
อธิบายความภาคภูมิใจในความเปนเพศหญิงหรือเพศชาย (พ ๒.๑ ป.๒/๔)
ควบคุมการเคลื่อนไหวรางกายขณะอยูกับที่ เคลื่อนที่ และใชอปุ กรณประกอบ (พ ๓.๑ ป.๒/๑)
เลมเกมเบ็ดเตล็ดและเขารวมกิจกรรมทางกายทีว่ ิธีเลน อาศัยการเคลื่อนไหวเบือ้ งตน ทัง้ แบบ
อยูกับที่ เคลื่อนที่ และใชอุปกรณประกอบ (พ ๓.๑ ป.๒/๒)
๑๐. ออกกําลังกาย 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. อธิบายอาการและวิธีปอ งกันการเจ็บปวย การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น (พ ๔.๑ ป.๒/๔)
๑๖. ปฏิบัติตามคําแนะนําเมื่อมีอาการเจ็บปวยและบาดเจ็บ (พ ๔.๑ ป.๒/๕)
๑๗. ปฏิบัติตนในการปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ําและทางบก (พ ๕.๑ ป.๒/๑)
๑๘. บอกชื่อยาสามัญประจําบานและใชยาตามคําแนะนํา (พ ๕.๑ ป.๒/๒)
๑๙. ระบุโทษของสารเสพติด สารอันตรายใกลตัวและวิธีการปองกัน (พ ๕.๑ ป.๒/๓)
๒๐. ปฏิบัติตนตามสัญลักษณและปายเตือนของสิ่งของหรือสถานทีท่ ี่เปนอันตราย (พ ๕.๑ ป.๒/๔)
๒๑. อธิบายสาเหตุ อันตราย วิธีปองกันอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ (พ ๕.๑ ป.๒/๕)

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๘

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
พ ๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ (๑๘ ตัวชีว้ ัด)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของรางกายมนุษย (พ ๑.๑ ป.๓/๑)
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑมาตรฐาน (พ ๑.๑ ป.๓/๒)
ระบุปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต (พ ๑.๑ ป.๓/๓)
อธิบายความสําคัญและความแตกตางของครอบครัวที่มีตอตนเอง (พ ๒.๑ ป.๓/๑)
อธิบายวิธสี รางสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุมเพื่อน (พ ๒.๑ ป.๓/๒)
บอกวิธหี ลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นาํ ไปสูการลวงละเมิดทางเพศ (พ ๒.๑ ป.๓/๓)
ควบคุมการเคลื่อนไหวรางกาย ขณะอยูกับที่ เคลือ่ นที่และใชอปุ กรณประกอบอยางมีทิศทาง
(พ ๓.๑ ป.๓/๑)
๘. เคลื่อนไหวรางกายที่ใชทักษะการเคลือ่ นไหวแบบบังคับทิศทางในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด (พ ๓.๑
ป.๓/๒)
๙. เลือกออกกําลังกาย การละเลนพืน้ เมือง และเลนเกมที่เหมาะสมกับจุดเดนจุดดอยและขอจํากัด
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. จําแนกอาหารหลัก ๕ หมู (พ ๔.๑ ป.๓/๒)
๑๓. เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ ๕ หมู ในสัดสวนที่เหมาะสม (พ ๔.๑ ป.๓/๓)
๑๔. แสดงการแปรงฟนใหสะอาดอยางถูกวิธี (พ ๔.๑ ป.๓/๔)
๑๕. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายไดตามคําแนะนํา (พ ๔.๑ ป.๓/๕)
๑๖. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบาน โรงเรียน และการเดินทาง (พ ๕.๑ ป.๓/๑)
๑๗. แสดงวิธขี อความชวยเหลือจากบุคคลและแหลงตาง ๆ เมื่อเกิดเหตุราย หรืออุบัติเหตุ (พ ๕.๑
ป.๓/๒)
๑๘. แสดงวิธปี ฐมพยาบาล เมื่อบาดเจ็บจากการเลน (พ ๕.๑ ป.๓/๓ )

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๙

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
พ ๑๔๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (๑๙ ตัวชีว้ ัด)
๑. อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกายและจิตใจตามวัย (พ ๑.๑ ป.๔/๑)
๒. อธิบายความสําคัญของกลามเนื้อ กระดูก และขอที่มีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการ (พ ๑.๑ ป.๔/๒)
๓. อธิบายวิธดี ูแลกลามเนื้อ กระดูก และขอ ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (พ ๑.๑ ป.๔/๓)
๔. อธิบายคุณลักษณะของความเปนเพือ่ นและสมาชิกที่ดีของครอบครัว (พ ๒.๑ ป.๔/๑)
๕. แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย (พ ๒.๑ ป.๔/๒)
๖. ยกตัวอยางวิธกี ารปฏิเสธการกระทําทีเ่ ปนอันตรายและไมเหมาะสมในเรื่องเพศ (พ ๒.๑ ป.๔/๓)
๗. ควบคุมตนเองเมื่อใชทกั ษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได ทั้งแบบอยูกับที่ เคลื่อนที่
และใชอุปกรณประกอบ (พ ๓.๑ ป.๔/๑)
๘. เลนฝกกายบริหารทามือเปลาประกอบจังหวะ (พ ๓.๑ ป.๔/๒)
๙. เลนเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด (พ ๓.๑ ป.๔/๓)
๑๐. เลนกีฬาพื้นฐานไดอยางนอย ๑ ชนิด (พ ๓.๑ ป.๔/๔)
๑๑. ออกกําลังกาย เลนเกม และกีฬาทีต่ นเองชอบและมีความสามารถในการวิเคราะหผลพัฒนา
การของตนเองตามตัวอยางและแบบปฏิบัติของผูอื่น (พ ๓.๒ ป.๔/๑)
๑๒. ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนกีฬาพืน้ ฐาน ตามชนิดกีฬาทีเ่ ลน (พ ๓.๒ ป.๔/๒)
๑๓. อธิบายความสัมพันธระหวางสิง่ แวดลอมกับสุขภาพ (พ ๔.๑ ป.๔/๑)
๑๔. อธิบายสภาวะอารมณ ความรูสึกที่มีผลตอสุขภาพ (พ ๔.๑ ป.๔/๒)
๑๕. วิเคราะหขอมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค (พ ๔.๑ ป.๔/๓)
๑๖. ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย (พ ๔.๑
ป.๔/๔)
๑๗. อธิบายความสําคัญของการใชยาและใชยาอยางถูกวิธี (พ ๕.๑ ป.๔/๑)
๑๘. แสดงวิธปี ฐมพยาบาลเมื่อไดรับอันตรายจากการใชยาผิด สารเคมี แมลงสัตวกัดตอย และ
การบาดเจ็บจากการเลนกีฬา (พ ๕.๑ ป.๔/๒)
๑๙. วิเคราะหผลเสียของการสูบบุหรี่ และการดื่มสุราทีม่ ีตอสุขภาพและการปองกัน (พ ๕.๑ ป.๔/
๓)
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๐

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
พ ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ (๒๓ ตัวชีว้ ัด)
๑. อธิบายความสําคัญของระบบยอยอาหาร และระบบขับถายที่มีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ (พ ๑.๑ ป.๕/๑)
๒. อธิบายวิธดี ูแลระบบยอยอาหารและระบบขับถายใหทาํ งานตามปกติ (พ ๑.๑ ป.๕/๒)
๓. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศและปฏิบัติตนไดเหมาะสม (พ ๒.๑ ป.๕/๑)
๔. อธิบายความสําคัญของการมีครอบครัวที่อบอุน ตามวัฒนธรรมไทย (พ ๒.๑ ป.๕/๒)
๕. ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงคและไมพึงประสงคในการแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัว และ
กลุมเพื่อน (พ ๒.๑ ป.๕/๓)
๖. จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานและควบคุมตนเองเมื่อใชทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบ
ทีก่ ําหนด (พ ๓.๑ ป.๕/๑)
๗. เลมเกมนําไปสูกีฬาที่เลือกและกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด (พ ๓.๑ ป.๕/๒)
๘. ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใชแรง และความสมดุล (พ ๓.๑ ป.๕/๓)
๙. แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเลนกีฬา (พ ๓.๑ ป.๕/๔)
๑๐. เลนกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมไดอยางละ ๑ ชนิด (พ ๓.๑ ป.๕/
๕)
๑๑. ออกกําลังกายอยางมีรปู แบบ เลนเกมที่ใชทกั ษะการคิดและตัดสินใจ (พ ๓.๒ ป.๕/๑)
๑๒. เลนกีฬาที่ตนเองชอบอยางสม่ําเสมอ โดยสรางทางเลือกในวิธีปฏิบัติของตนเองอยางหลาก
หลาย และมีนา้ํ ใจนักกีฬา (พ ๓.๒ ป.๕/๒)
๑๓. ปฏิบัติตามกฎกติกา การเลนเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล ตามชนิดกีฬาทีเ่ ลน (พ ๓.๒ ป.๕/
๓)
๑๔. ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง ไมละเมิดสิทธิผูอนื่ และยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล
ในการเลนเกม และกีฬาไทย กีฬาสากล (พ ๓.๒ ป.๕/๔)
๑๕. แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสําคัญของการปฏิบัตติ นตามสุขบัญญัติแหงชาติ (พ ๔.๑ ป.๕/๑)
๑๖. คนหาขอมูลขาวสารเพื่อใชสรางเสริมสุขภาพ (พ ๔.๑ ป.๕/๒)
๑๗. วิเคราะหสื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพอยางมีเหตุผล (พ
๔.๑ ป.๕/๓)
๑๘. ปฏิบัติตนในการปองกันโรคทีพ่ บบอยในชีวิตประจําวัน (พ ๔.๑ ป.๕/๔)
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๑

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

๑๙. วิเคราะหปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการใชสารเสพติด (พ ๕.๑ ป.๕/๑)
๒๐. วิเคราะหผลกระทบของการใชยา และสารเสพติด ทีม่ ีผลตอรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และสติปญญา (พ ๕.๑ ป.๕/๒)
๒๑. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใชยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด (พ ๕.๑ ป.๕/๓)
๒๒. วิเคราะหอิทธิพลของสื่อที่มีตอพฤติกรรมสุขภาพ (พ ๕.๑ ป.๕/๔)
๒๓. ปฏิบัติตนเพื่อปองกันอันตรายจากการเลนกีฬา (พ ๕.๑ ป.๕/๕)

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๒

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
พ ๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ (๒๓ ตัวชีว้ ัด)
๑. อธิบายความสําคัญของระบบสืบพันธุ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ทีม่ ีผลตอสุขภาพ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ (พ ๑.๑ ป.๖/๑)
๒. อธิบายวิธกี ารดูแลรักษาระบบสืบพันธุ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจใหทํางานตามปกติ
(พ ๑.๑ ป.๖/๒)
๓. อธิบายความสําคัญของการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอนื่ (พ ๒.๑ ป.๖/๑)
๔. วิเคราะหพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนําไปสูก ารมีเพศสัมพันธ การติดเชื้อเอดส และการตั้งครรภกอน
วัยอันควร (พ ๒.๑ ป.๖/๒)
๕. แสดงทักษะการเคลื่อนไหวรวมกับผูอนื่ ในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสานไดตามลําดับทั้ง
แบบอยูกบั ที่ เคลื่อนที่ และใชอุปกรณประกอบ และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง (พ ๓.๑ ป.
๖/๑)
๖. จําแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใชแรง และความสมดุลในการเคลื่อนไหว
รางกายในการเลนเกม เลนกีฬา และนําผลมาปรับปรุง เพิ่มพูนวิธีปฏิบัติของตนและผูอนื่
(พ ๓.๑ ป.๖/๒)
๗. เลนกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมไดอยางละ ๑ ชนิด (พ ๓.๑ ป.๖/๓)
๘. ใชทักษะกลไกเพื่อปรับปรุงเพิ่มพูนความสามารถของตนและผูอื่นในการเลนกีฬา (พ ๓.๑ ป.๖/๔)
๙. รวมกิจกรรมนันทนาการอยางนอย ๑ กิจกรรม แลวนําความรูและหลักการที่ไดไปใชเปนฐาน
การศึกษาหาความรูเรื่องอื่น ๆ (พ ๓.๑ ป.๖/๕)
๑๐. อธิบายประโยชนและหลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และการสราง
เสริมบุคลิกภาพ (พ ๓.๒ ป.๖/๑)
๑๑. เลนเกมที่ใชทกั ษะการวางแผน และสามารถเพิ่มพูนทักษะการออกกําลังกายและเคลื่อนไหว
อยางเปนระบบ (พ ๓.๒ ป.๖/๒)
๑๒. เลนกีฬาที่ตนเองชื่นชอบและสามารถประเมินทักษะการเลนของตนเปนประจํา (พ ๓.๒ ป.๖/
๓)
๑๓. ปฏิบตั ิตามกฎ กติกา ตามชนิดกีฬาที่เลน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผูอนื่
(พ ๓.๒ ป.๖/๔)
๑๔. จําแนกกลวิธีการรุก การปองกัน และนําไปใชในการเลนกีฬา (พ ๓.๒ ป.๖/๕)
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๓

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

๑๕. เลนเกมและกีฬาดวยความสามัคคีและมีน้ําใจนักกีฬา (พ ๓.๒ ป.๖/๖)
๑๖. แสดงพฤติกรรมในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ (พ ๔.๑ ป.๖/๑)
๑๗. วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการปองกันโรคติดตอสําคัญ
ทีพ่ บในประเทศไทย (พ ๔.๑ ป.๖/๒)
๑๘. แสดงพฤติกรรมที่บงบอกถึงความรับผิดชอบตอสุขภาพของสวนรวม (พ ๔.๑ ป.๖/๓)
๑๙. สรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอยางตอเนื่อง (พ ๔.๑ ป.๖/๔)
๒๐. วิเคราะหผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีตอรางกาย จิตใจ และสังคม (พ ๕.๑
ป.๖/๑)
๒๑. ระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ (พ ๕.๑ ป.๖/๒)
๒๒. วิเคราะหสาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนใหผูอนื่ หลีกเลี่ยงสารเสพติด (พ ๕.๑ ป.๖/๓)

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๔

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

คําอธิบายรายวิชา
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
ศึกษาลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอกการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกของรางกาย
ครอบครัว สมาชิกในครอบครัว ความแตกตางระหวางเพศ การเคลื่อนไหวของรางกายแบบอยูก บั ที่
เคลื่อนที่และมีอุปกรณประกอบ เกมเบ็ดเตล็ด การออกกําลังกาย และเลนเกม ปฏิบัติตามกฎ
กติกาการเลนเกม** เกมและการละเลนพื้นบาน สุขบัญญัติแหงชาติ การเจ็บปวย และการปฏิบัติ
ตน เมื่อเกิดการเจ็บปวยกับตนเอง สิง่ ทีท่ ําใหเกิดอันตรายที่บา นและโรงเรียน การปองกันอันตราย
จากการละเลน การขอความชวยเหลือเมือ่ เกิดอันตรายกับตัวเอง
โดยการใชกระบวนการคิดวิเคราะห การสืบคนขอมูล การอภิปราย อธิบาย การจําแนก
เปรียบเทียบ การทดสอบ การปฏิบัติตน เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ ความสามารถ
ในการปฏิบัติตนและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวิธี ใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ปฏิบัติตนในการใช ทรัพยากรในทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
เห็นคุณคาของการนําความรูดา นสุขภาพรางกาย การออกกําลังกาย และเลนกีฬาไปใช
ในชีวิตประจําวัน เพื่อเปนบุคคลที่มีความสมบูรณ ทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติ
ปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึ ประสงค
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
หมายเหตุ **กีฬาและการละเลนพื้นบาน** คือ หลักสูตรสาระทองถิน่
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๕

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
ศึกษาลักษณะ และหนาที่ของอวัยวะภายใน การดูแลรักษาอวัยวะภายในของรางกาย
ครอบครัว สมาชิกในครอบครัว ความสําคัญของเพื่อน พฤติกรรมที่เหมาะสมเกีย่ วกับเพศ ความ
พึงพอใจในการเปนเพศหญิง ชาย การเคลื่อนไหวของรางกายแบบอยูกับที่ แบบเคลื่อนที่ และมี
อุปกรณประกอบ เกมเบ็ดเตล็ด การออกกําลังกายและเลนเกม ปฏิบัติตามกฎกติกาการเลนเกม
เปนกลุม **เกมและการละเลนพืน้ บาน** ลักษณะการมีสุขภาพที่ดี การเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน การปองกันการเจ็บปวย และการบาดเจ็บ การปองกันอุบัติเหตุทางน้าํ และทางบก ยา
สามัญประจําบาน โทษของสารเสพติด และสารอันตรายใกลตัว สัญลักษณปา ยเตือนอันตราย
อัคคีภัยและการปองกัน
จากการละเลน การขอความชวยเหลือเมือ่ เกิดอันตรายกับตัวเอง
โดยการใชกระบวนการคิดวิเคราะห การสืบคนขอมูล การอภิปราย อธิบาย การจําแนก
เปรียบเทียบ การทดสอบ การปฏิบัติตน เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ ความสามารถ
ในการปฏิบัติตนและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวิธี ใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ปฏิบัติตนในการใช ทรัพยากรในทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
เห็นคุณคาของการนําความรูดา นสุขภาพรางกาย การออกกําลังกาย และเลนกีฬาไปใช
ในชีวิตประจําวัน เพื่อเปนบุคคลที่มีความสมบูรณ ทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติ
ปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึ ประสงค
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
หมายเหตุ **กีฬาและการละเลนพื้นบาน** คือ หลักสูตรสาระทองถิน่
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๖

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
ศึกษาการเจริญเติบโตของรางกายมนุษย ปจจัยทีม่ ีผลตอการเจริญเติบโต เกณฑมาตร
ฐาน ความสําคัญและความแตกตางของครอบครัว การสรางสัมพันธภาพ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ที่นาํ ไปสูการถูกลวงละเมิดทางเพศ การเคลื่อนไหวของรางกายแบบบังคับทิศทาง และมีอุปกรณ
ประกอบ ** การเลนเกมเบ็ดเตล็ดและการละเลนพืน้ บาน** การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับราง
กายของตน โรคติดตอและการแพรกระจาย อาหารหลัก ๕ หมู การแปรงฟนทีถ่ ูกวิธี การเสริม
สรางสมรรถภาพทางกาย อุบัติเหตุ และความปลอดภัย การชวยเหลือผูไดรับอุบัติเหตุ การปฐม
พยาบาล
โดยการใชกระบวนการคิดวิเคราะห การสืบคนขอมูล การอภิปราย อธิบาย การจําแนก
เปรียบเทียบ การทดสอบ การปฏิบัติตน เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ ความสามารถ
ในการปฏิบัตติ นและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวธิ ี ใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ปฏิบัติตนในการใชทรัพยากรในทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
เห็นคุณคาของการ นําความรูด านสุขภาพรางกาย การออกกําลังกายและเลนกีฬาไปใช
ในชีวิตประจําวัน เพื่อเปนบุคคลที่มีความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา มี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ ึงประสงค และอยูร วมกับบุคคลอื่นในสังคมอยางมีความสุข
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
หมายเหตุ **กีฬาและการละเลนพื้นบาน** คือ หลักสูตรสาระทองถิน่
รวม ๑๘ ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๗

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย ความสําคัญ การดูแล กลามเนื้อ กระดูก
และขอตอ ครอบครัว เพศ การปฏิบัติตนตามประเพณีไทย ทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสม
ผสานและใชอปุ กรณประกอบ การกายบริหารประกอบจังหวะ เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด
กีฬาไทย กีฬาสากล ** กีฬาและการละเลนพืน้ บาน** กิจกรรมนันทนาการ การเลนกีฬา และการ
ออกกําลังกาย กฎกติกาขอตกลงของการเลนกีฬา สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ อารมณ ความรูสึก การ
เลือกบริโภคผลิตภัณฑ สมรรถภาพทางกาย ยา การปฐมพยาบาล บุหรี่ สุรา
โดยการใชกระบวนการคิดวิเคราะห การสืบคนขอมูล การอภิปราย อธิบาย การจําแนก
เปรียบเทียบ การทดสอบ การปฏิบตั ิตน เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ ความสามารถ
ในการปฏิบัตติ นและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวธิ ี ใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ปฏิบัติตนในการใชทรัพยากรในทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
เห็นคุณคาของการนําความรูดา นสุขภาพรางกาย การออกกําลังกาย และเลนกีฬา ไปใช
ในชีวิตประจําวัน เพื่อเปนบุคคลที่มีความสมบูรณ ทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติ
ปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึ ประสงค
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
หมายเหตุ **กีฬาและการละเลนพื้นบาน** คือ หลักสูตรสาระทองถิน่

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๘

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
ศึกษาระบบยอยอาหาร ขับถาย การดูแล รักษา การเปลี่ยนแปลงทางเพศ การดูแล
ตนเอง การปฏิบัติตัวทางเพศ ครอบครัว ตามวัฒนธรรมไทย ความขัดแยงในครอบครัว รูปแบบ
การเคลื่อนไหวของรางกาย เกมนําไปสูกฬี า กิจกรรมแบบผลัด ทักษะกลไกที่สงผลตอกิจกรรมทาง
กายและเลนกีฬา กีฬาไทย กีฬาสากล **กีฬาและการละเลนพื้นบาน** กิจกรรมนันทนาการ การ
เลนกีฬาและการออกกําลังกาย กฎกติกาขอตกลงของการเลนกีฬา สุขบัญญัติแหงชาติ การสราง
เสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพ การปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรค สมรรถภาพทางกาย สารเสพติด
ผลกระทบของการใชยาและสารเสพติด อันตรายจากการเลนกีฬา
โดยการใชกระบวนการคิดวิเคราะห การสืบคนขอมูล การอภิปราย อธิบาย การจําแนก
เปรียบเทียบ การทดสอบ การปฏิบัติตน เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ ความสามารถ
ในการปฏิบัตติ นและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวธิ ี ใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ปฏิบัติตนในการใช ทรัพยากรในทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
เห็นคุณคาของการนําความรูดา นสุขภาพรางกาย การออกกําลังกาย และเลนกีฬาไปใช
ในชีวิตประจําวัน เพื่อเปนบุคคลที่มีความสมบูรณ ทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติ
ปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึ ประสงค
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
หมายเหตุ **กีฬาและการละเลนพื้นบาน** คือ หลักสูตรสาระทองถิน่

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๙

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
ศึกษาระบบสืบพันธุ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ และการดูแลรักษา การสราง
สัมพันธภาพ พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ โรคเอดส การตั้งครรภ รูปแบบการเคลื่อนไหวของราง
กายแบบผลัดและแบบผสมผสาน การรับแรงการใชแรง ทักษะกลไกในการเลนกีฬา กีฬาไทยกีฬา
สากล ** กีฬาและการละเลนพืน้ บาน** กิจกรรมนันทนาการ การเลนกีฬา และการออกกําลังกาย
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กฎกติกาขอตกลงของการเลนกีฬา สิง่ แวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ
โรคติดตอ การระบาดของโรค สมรรถภาพทางกาย ภัยธรรมชาติ การปองกันยาเสพติด
โดยการใชกระบวนการคิดวิเคราะห การสืบคนขอมูล การอภิปราย อธิบาย การจําแนก
เปรียบเทียบ การทดสอบ การปฏิบัติตน เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ ความสามารถ
ในการปฏิบัตติ นและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจโดยสันติวธิ ี ใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ปฏิบัติตนในการใช ทรัพยากรในทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
เห็นคุณคาของการนําความรูดา นสุขภาพรางกาย การออกกําลังกาย และเลนกีฬาไปใช
ในชีวิตประจําวัน เพื่อเปนบุคคลที่มีความสมบูรณ ทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติ
ปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึ ประสงค และอยูร วมกับบุคคลอื่นในสังคมอยางมี
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
หมายเหตุ **กีฬาและการละเลนพื้นบาน** คือ หลักสูตรสาระทองถิน่

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๐

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

หนวยการเรียนรู
รหัสวิชา พ ๑๑๑๐๑ ชื่อวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ๑
หนวยการเรียนรู ๕ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

๒

ชื่อหนวยการเรียนรู

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๔๐ ชัว่ โมง
น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
พ ๑.๑ ป.๑/๑,
๕
๑๕
ป.๑/๒
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
- ลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอกที่มี
การเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย
- ตา หู คอ จมูก ผม มือ เทา เล็บ ผิวหนัง
ฯลฯ
- อวัยวะในชองปาก (ปาก ลิ้น ฟน เหงือก)
- การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
- ตา หู คอ จมูก ปาก ลิน้ ฟน ผม มือ เทา
เล็บ ผิวหนัง ฯลฯ
- อวัยวะในชองปาก (ปาก ลิน้ ฟน เหงือก)
ชีวิตและครอบครัว
พ ๒.๑ ป.๑/๑,
- สมาชิกในครอบครัว
ป.๑/๒, ป.๑/๓
- ความรักความผูกพันของสมาชิกใน
ครอบครัว
- สิ่งที่ชนื่ ชอบและความภาคภูมิใจ
ในตนเอง (จุดเดน จุดดอยของตนเอง)
- ลักษณะความแตกตางของเพศชาย-หญิง
- รางกาย
- อารมณ
- ลักษณะนิสัย

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕

๑๕

๕๑

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู
๓

๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

น้ําหนัก
เวลา/
ชื่อหนวยการเรียนรู
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
๔๐
การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม พ ๓.๑ ป.๑/๑, ๒๐
กีฬาไทย กีฬาสากล และกีฬาพื้นบาน (สาระ ป.๑/๒
ทองถิน่ )
พ ๓.๒ ป.๑/๑,
- ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวรางกายใน
ป.๑/๒
ชีวิตประจําวัน
- แบบอยูกับที่ เชน นัง่ ยืน กมเงย เอียง
ซาย ขวา เคลื่อนไหวขอมือ ขอเทา แขน ขา
- แบบเคลื่อนที่ เชน เดิน วิ่ง กระโดด กลิ้ง
ตัว
- แบบใชอุปกรณประกอบ เชน จับ โยน
เตะ เคาะ
- กิจกรรมทางกายที่ใชในการเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติ
- การเลนเกมเบ็ดเตล็ด วิง่ เปยว มอญซอนผา
- การออกกําลังกายและการเลนเกมเบ็ดเตล็ด
- กฎกติกา ขอตกลงในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด
การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการ
๑๕
พ ๔.๑ ป.๑/๑,
๕
ปองกันโรค
ป.๑/๒, ป.๑/๓
- การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ
- ลักษณะอาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับตนเอง
- ปวดศีรษะ
- ตัวรอน
- มีน้ํามูก
- ปวดทอง
- ผื่นคัน (หนังศีรษะ ผิวหนัง)
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๒

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
- ฟกช้าํ ฯลฯ
- วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บปวยที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง
ความปลอดภัยในชีวิต
- สิ่งทีท่ ําใหเกิดอันตรายภายในบานและ
โรงเรียน
- การปองกันอันตรายภายในบานและ
โรงเรียน
- อันตรายจากการเลน
- สาเหตุที่ทาํ ใหเกิดอันตรายจากการเลน
- การปองกันอันตรายจากการเลน
- การขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุรายที่
บานและโรงเรียน
- บุคคลที่ควรขอความชวยเหลือ
- คําพูดและทาทางการขอความชวยเหลือ
รวม

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

พ ๕.๑ ป.๑/๑,
ป.๑/๒, ป.๑/๓

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

๕

๑๕

๔๐

๑๐๐

๕๓

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รหัสวิชา พ ๑๒๑๐๑ ชื่อวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ๒
หนวยการเรียนรู ๕ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
- ลักษณะ และหนาที่ของอวัยวะภายในที่มี
การเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย
(สมอง หัวใจ ตับ ไต ปอด กระเพาะอาหาร
ลําไส ฯลฯ)
- การดูแลรักษาอวัยวะภายใน
- การระมัดระวังการกระแทก
- การออกกําลังกาย
- การกินอาหาร
- ธรรมชาติของชีวิตมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย
ชีวิตและครอบครัว
- บทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว
- ตนเอง
- พอ แม
- พี่นอง
- ญาติ
- ความสําคัญของเพื่อน (เชน พูดคุย
ปรึกษา เลน ฯลฯ)
- พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ
- ความเปนสุภาพบุรุษ
- ความเปนสุภาพสตรี
- ความภาคภูมิใจในเพศหญิง หรือเพศชาย

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
เวลา ๔๐ ชัว่ โมง
น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
๕
๑๕
พ ๑.๑ ป.๒/๑,
ป.๒/๒, ป.๒/๓
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

พ ๒.๑ ป.๒/๑,
ป.๒/๒, ป.๒/๓,
ป.๒/๔

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕

๑๕

๕๔

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู
๓

๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

น้ําหนัก
เวลา/
ชื่อหนวยการเรียนรู
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม พ ๓.๑ ป.๒/๑, ๒๐
๔๐
กีฬาไทย กีฬาสากล และกีฬาพื้นบาน (สาระ ป.๒/๒
พ ๓.๒ ป.๒/๑,
ทองถิน่ )
ป.๒/๒
- ลักษณะและวิธีการของการเคลื่อนไหว
รางกาย แบบอยูกับที่ เชน กระโดด บิดตัว ดึง
ผลัก แบบเคลื่อนที่ เชน กระโดดเขยง กาวชิด
กาว วิ่งตามทิศทางที่กาํ หนด และแบบใช
อุปกรณประกอบ เชน คีบ ขวาง ตี
- การเลนเกมเบ็ดเตล็ด และเขารวมกิจกรรม
ทางกายทีว่ ิธีเลนอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องตน
ทั้งแบบอยูก ับที่ เคลื่อนที่ และใชอุปกรณ
ประกอบ
- การออกกําลังกาย และเลนเกมเบ็ดเตล็ด
ลิงชิงบอล รถไฟ
- ประโยชนของการออกกําลังกายและการ
เลนเกม
- กฎ กติกา ขอตกลงในการเลนเกมเปนกลุม
การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ
พ ๔.๑ ป.๒/๑,
๕
๑๕
และการปองกันโรค
ป.๒/๒, ป.๒/๓,
- ลักษณะของการมีสุขภาพดี
ป.๒/๔, ป.๒/๕
- รางกายแข็งแรง
- จิตใจ ราเริง แจมใส
- มีความสุข
- มีความปลอดภัย
- อาหารที่มปี ระโยชนและไมมีประโยชน
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๕

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

- ของใชและของเลนที่มีผลเสียตอสุขภาพ
- อาการและวิธีปองกันการเจ็บปวย
- ตาแดง ทองเสีย ฯลฯ
- อาการและวิธีปองกันการบาดเจ็บ
- ถูกของมีคม แมลงสัตวกัดตอย หกลม ฯลฯ
- วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยและบาดเจ็บ
ความปลอดภัยในชีวิต
พ ๕ ๑ ป.๒/๑,
- อุบัติเหตุทางน้าํ และทางบก
ป.๒/๒, ป.๒/๓,
- สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ําและทางบก
ป.๒/๔, ป.๒/๕
- วิธีการปองกันอุบัติเหตุทางน้าํ และทางบก
- ยาสามัญประจําบาน
- ชื่อยาสามัญประจําบาน
- การใชยาตามความจําเปนและลักษณะ
อาการ
- สารเสพติดและสารอันตรายใกลตัว
- โทษของสารเสพติดและสารอันตรายใกลตัว
- วิธีปองกัน
- สัญลักษณและปายเตือนของสิ่งของหรือ
สถานทีท่ ี่เปนอันตราย
- ความหมายของสัญลักษณและปายเตือน
- อัคคีภัย
- สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย
- อันตรายซึง่ ไดรับจากการเกิดอัคคีภัย
- การปองกันอัคคีภัย และการหนีไฟ
รวม

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

๕

๑๕

๔๐

๑๐๐
๕๖

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รหัสวิชา พ ๑๓๑๐๑ ชื่อวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ๓
หนวยการเรียนรู ๕ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

๒

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
เวลา ๔๐ ชัว่ โมง

น้ําหนัก
เวลา/
ชื่อหนวยการเรียนรู
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
๕
๑๕
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
พ ๑.๑ ป.๓/๑,
- ลักษณะการเจริญเติบโตของรางกายมนุษย ป.๓/๒, ป.๓/๓
ที่มีความแตกตางกันในแตละบุคคล
- ลักษณะรูปราง
- น้ําหนัก
- สวนสูง
- เกณฑมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็ก
- ปจจัยที่มผี ลตอการเจริญเติบโต
- อาหาร
- การออกกําลังกาย
- การพักผอน
ชีวิตและครอบครัว
๑๕
พ ๒.๑ ป.๓/๑,
๕
- ความสําคัญของครอบครัว ความแตกตาง ป.๓/๒, ป.๓/๓
ของแตละครอบครัว
- เศรษฐกิจ
- สังคม
- การศึกษา
- วิธีการสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและ
กลุมเพื่อน
- พฤติกรรมที่นาํ ไปสูการลวงละเมิดทางเพศ
(การแตงกาย การเที่ยวกลางคืน การคบเพื่อน
การเสพสารเสพติด ฯลฯ)
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๗

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๓

๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
- วิธีหลีกเลีย่ งพฤติกรรมที่นาํ ไปสูการลวง
ละเมิดทางเพศ (ทักษะปฏิเสธและอื่นๆ )
การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม
กีฬาไทย กีฬาสากล และกีฬาพื้นบาน (สาระ
ทองถิน่ )
- การเคลื่อนไหวรางกายแบบอยูกับที่ เชน
ยอยืด เขยง พับตัว เคลื่อนไหวลําตัว การ
เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เชน เดินตอเทา เดิน
ถอย-หลัง กระโจน แบบใชอุปกรณประกอบ
โดยมีการบังคับทิศทาง เชน ดีด ขวาง โยน
- วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวรางกายแบบ
ตางๆ อยางมีทิศทาง
- กิจกรรมทางกายที่ใชทกั ษะการเคลื่อนไหว
แบบบังคับทิศทาง ในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด
- แนวทางการเลือกออกกําลังกาย การละเลน
พื้นเมืองและเลนเกมที่เหมาะสมกับจุดเดน จุด
ดอยและขอจํากัดของแตละบุคคล ชักเยอ ปด
ตาตีหมอ
- การออกกําลังกาย เกม และการละเลน
พื้นเมือง
- กฎ กติกา และขอตกลงในการออกกําลัง
กาย การเลนเกม และการละเลนพื้นเมือง
การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปอง
กันโรค
- การติดตอและวิธีการปองกันการแพร

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

พ ๓.๑ ป.๓/๑,
ป.๓/๒
พ ๓.๒ ป.๓/๑,
ป.๓/๒

๒๐

๔๐

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

๕

๑๕

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๘

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

กระจายของโรค
- อาหารหลัก ๕ หมู
- การเลือกกินอาหารที่เหมาะสม
- ความหลากหลายของชนิดอาหารในแตละ
หมู
- สัดสวนและปริมาณของอาหาร (ตามธง
โภชนาการ)
- การแปรงฟนใหสะอาดอยางถูกวิธี
(ครอบคลุมบริเวณขอบเหงือกและคอฟน)
- การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ
- วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- วิธีการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
โดยการออกกําลังกาย การพักผอน และ
กิจกรรมนันทนาการ
ความปลอดภัยในชีวิต
พ ๕ ๑ ป.๓/๑,
- วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
ป.๓/๒, ป.๓/๓
อุบัติเหตุในบาน โรงเรียน และการเดินทาง
- การขอความชวยเหลือจากบุคคลและแหลง
ตางๆ เมื่อเกิดเหตุรายหรืออุบัติเหตุ
- การบาดเจ็บจากการเลน
- ลักษณะของการบาดเจ็บ
- วิธีปฐมพยาบาล (บาดเจ็บ หามเลือด ฯลฯ)
รวม

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

๕

๑๕

๔๐

๑๐๐

๕๙

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รหัสวิชา พ ๑๔๑๐๑ ชื่อวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ๔
หนวยการเรียนรู ๕ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

๒

๓

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
เวลา ๔๐ ชัว่ โมง

น้ําหนัก
เวลา/
ชื่อหนวยการเรียนรู
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
๕
๑๕
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
พ ๑.๑ ป.๔/๑,
- การเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกาย ป.๔/๒, ป.๔/๓
และจิตใจ ตามวัย (ในชวงอายุ ๙-๑๒ ป)
- ความสําคัญของกลามเนื้อ กระดูก และขอ
ที่มีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ
- วิธีดูแลรักษากลามเนื้อ กระดูก และขอให
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ชีวิตและครอบครัว
พ ๒.๑ ป.๔/๑,
๕
๑๕
- คุณลักษณะของความเปนเพื่อนและสมาชิก ป.๔/๒, ป.๔/๓
ที่ดีของครอบครัว
- พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตาม
วัฒนธรรมไทย
- วิธีการปฏิเสธการกระทําที่เปนอันตรายและ
ไมเหมาะสมในเรื่องเพศ
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม
กีฬาไทย กีฬาสากล และกีฬาพื้นบาน (สาระ
ทองถิน่ )
- การเคลื่อนไหวรางกายแบบผสมผสานทัง้
แบบอยูกับที่ เชน กระโดดหมุนตัว กระโดดเหยียดตัว แบบเคลื่อนที่ 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

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๐

๔๐

๖๐

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

เปลี่ยนทิศทาง ควบมา และแบบใชอุปกรณ
ประกอบ เชน บอล เชือก
- กายบริหารทามือเปลาประกอบจังหวะ
- เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด
- กีฬาพืน้ ฐาน เชน แชรบอล แฮนดบอล
หวงขามตาขาย และกีฬาพืน้ บาน วิง่ กะลา
เสือกินวัว
- การออกกําลังกาย เลนเกม ตามความชอบ
ของตนเองและเลนกีฬาพืน้ ฐานรวมกับผูอ ื่น
- การวิเคราะหผลพัฒนาการของตนเองใน
การออกกําลังกาย เลนเกมและเลนกีฬา ตาม
ตัวอยางและแบบปฏิบัติของผูอื่น
- คุณคาของการออกกําลังกาย เลนเกม และ
เลนกีฬา ที่มตี อสุขภาพ
- การปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลนกีฬา
พื้นฐาน ตามชนิดกีฬาที่เลน
การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการ
พ ๔.๑ ป.๔/๑,
ปองกันโรค
ป.๔/๒, ป.๔/๓,
- ความสัมพันธระหวางสิง่ แวดลอมกับ
ป.๔/๔
สุขภาพ
- การจัดสิ่งแวดลอมที่ถกู สุขลักษณะและ
เอื้อตอสุขภาพ
- สภาวะอารมณและความรูสึก เชน โกรธ
หงุดหงิด เครียด เกลียด เสียใจ เศราใจ วิตก
กังวล กลัว กาวราว อิจฉา ริษยา เบื่อหนาย

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

๕

๑๕

๖๑

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

ทอแท ดีใจ ชอบใจ รัก ชืน่ ชม สนุก สุขสบาย
- ผลที่มีตอสุขภาพ
ทางบวก : สดชื่น ยิ้มแยม แจมใส ราเริง ฯลฯ
ทางลบ : ปวดศีรษะ ปวดทอง เบื่ออาหาร
ออนเพลีย ฯลฯ
- การวิเคราะหขอมูลบนฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
- การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ความปลอดภัยในชีวิต
พ ๕.๑ ป.๔/๑,
- ความสําคัญของการใชยา
ป.๔/๒, ป.๔/๓
- หลักการใชยา
- วิธีปฐมพยาบาล
- การใชยาผิด
- สารเคมี
- แมลงสัตวกัดตอย
- การบาดเจ็บจากการเลนกีฬา
- ผลเสียของการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และ
การปองกัน
รวม

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

๕

๑๕

๔๐

๑๐๐

๖๒

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รหัสวิชา พ ๑๕๑๐๑ ชื่อวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ๕
หนวยการเรียนรู ๕ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

๒

๓

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เวลา ๔๐ ชัว่ โมง

น้ําหนัก
เวลา/
ชื่อหนวยการเรียนรู
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
พ ๑.๑ ป.๕/๑,
๕
๑๕
- ความสําคัญของระบบยอยอาหารและระบบ ป.๕/๒
ขับถายที่มีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการ
- วิธีดูแลรักษาระบบยอยอาหารและระบบ
ขับถายใหทาํ งานตามปกติ
ชีวิตและครอบครัว
พ ๒.๑ ป.๕/๑,
๕
๑๕
- การเปลี่ยนแปลงทางเพศ การดูแลตนเอง ป.๕/๒, ป.๕/๓
- การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒน
ธรรมไทย
- ลักษณะของครอบครัวทีอ่ บอุนตามวัฒน
ธรรมไทย (ครอบครัวขยาย การนับถือญาติ)
- พฤติกรรมที่พงึ ประสงคและไมพึงประสงค
ในการแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัว
การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม พ ๓.๑ ป.๕/๑, ๒๐
๔๐
กีฬาไทย กีฬาสากล และกีฬาพื้นบาน (สาระ ป.๕/๒, ป.๕/๓,
ทองถิน่ )
ป.๕/๔, ป.๕/๕
- การจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวรางกาย แบบ พ ๓.๒ ป.๕/๑,
ผสมผสาน และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทัง้ ป.๕/๒, ป.๕/๓,
แบบอยูกับที่ เคลื่อนที่ และใชอุปกรณประกอบ ป.๕/๔
ตามแบบที่กาํ หนด เชน การฝกกายบริหาร
ยืดหยุน ขั้นพื้นฐาน เปนตน
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๓

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

- เกมนําไปสูกีฬาและกิจกรรมแบบผลัดที่มี
การตี เขีย่ รับ-สงสิ่งของ ขวาง และวิ่ง
- การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใชแรง
และความสมดุล
- ทักษะกลไกที่สงผลตอการปฏิบัติกิจกรรม
ทางกายและเลนกีฬา
- การเลนกีฬาไทย เชน ตะกรอวง วิ่งชักธง
และกีฬาสากล เชน กรีฑาประเภทลู แบดมิน
ตัน เปตอง ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วายน้าํ
และกีฬาพืน้ บาน ชักเยอ วิง่ กระสอบ
- หลักการและกิจกรรมนันทนาการ
พ ๔.๑ ป.๕/๑,
การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการ
ป.๕/๒, ป.๕/๓,
ปองกันโรค
ป.๕/๔
- หลักการและรูปแบบการออกกําลังกาย
- การออกกําลังกาย และการเลนเกม เชน
เกมเบ็ดเตล็ด เกมเลียนแบบ เกมนํา และ
การละเลนพืน้ เมือง
- การเลนกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภท
บุคคลและทีมที่เหมาะสมกับวัยอยางสม่าํ เสมอ
- การสรางทางเลือกในวิธีปฏิบัติในการเลน
กีฬาอยางหลากหลาย และมีน้ําใจนักกีฬา
- กฎ กติกาในการเลนเกม กีฬาไทยและกีฬา
สากลตามชนิดกีฬาที่เลน
- วิธีการรุกและวิธีปองกันในการเลนกีฬาไทย
และกีฬาสากลที่เลน

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

๕

๑๕

๖๔

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

- สิทธิของตนเองและผูอนื่ ในการเลนเกมและ
กีฬา
- ความแตกตางระหวางบุคคลในการเลนเกม
และกีฬา
ความปลอดภัยในชีวิต
พ ๕.๑ ป.๕/๑,
- ความสําคัญของการปฏิบัติตนตามสุข
ป.๕/๒, ป.๕/๓,
บัญญัติแหงชาติ
ป.๕/๔, ป.๕/๕
- แหลงและวิธีคนหาขอมูลขาวสารทาง
สุขภาพ
- การใชขอมูลขาวสารในการสรางเสริม
สุขภาพ
- การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ
สุขภาพ (อาหาร เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑดูแล
สุขภาพในชองปาก ฯลฯ)
- การปฏิบัติตนในการปองกันโรคที่พบบอยใน
ชีวิตประจําวัน ไขหวัด ไขเลือดออก โรคผิวหนัง
ฟนผุและโรคปริทันต ฯลฯ
- การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
รวม

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

๕

๑๕

๔๐

๑๐๐

๖๕

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รหัสวิชา พ ๑๖๑๐๑ ชื่อวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ๖
หนวยการเรียนรู ๕ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

๒

๓

ชื่อหนวยการเรียนรู
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
- ความสําคัญของระบบสืบพันธุ ระบบไหล
เวียนโลหิต และระบบหายใจที่มีผลตอสุขภาพ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
- วิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ ระบบไหลเวียน
โลหิต และระบบหายใจใหทํางานตามปกติ
ชีวิตและครอบครัว
- ความสําคัญของการสรางและรักษาสัมพันธ
ภาพกับผูอนื่
- ปจจัยที่ชว ยใหการทํางานกลุม ประสบความ
สําเร็จ
- ความสามารถสวนบุคคล
- บทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม
- การยอมรับความคิดเห็นและความแตกตาง
ระหวางบุคคล
- ความรับผิดชอบ
- พฤติกรรมเสี่ยงทีน่ ําไปสูการมีเพศสัมพันธ
การติดเชื้อเอดส และการตั้งครรภกอนวัย
อันควร
การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม
กีฬาไทย กีฬาสากล และกีฬาพื้นบาน (สาระ
ทองถิน่ )

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เวลา ๔๐ ชัว่ โมง
น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
พ ๑.๑ ป.๖/๑,
๕
๑๕
ป.๖/๒
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

พ ๒.๑ ป.๖/๑,
ป.๖/๒

๕

๑๕

พ ๓.๑ ป.๖/๑, ๔๐
ป.๖/๒, ป.๖/๓,
ป.๖/๔, ป.๖/๕

๔๐

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๖

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
- การเคลื่อนไหวรวมกับผูอ ื่นแบบผลัดใน
ลักษณะผสมผสาน ในการรวมกิจกรรมทางกาย
เชน กิจกรรมแบบผลัด กายบริหารประกอบ
เพลง ยืดหยุน ขั้นพืน้ ฐานที่ใชทาตอเนื่อง และ
การตอตัวทางาย ๆ
- การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใชแรง
และความสมดุลกับการพัฒนาทักษะการเคลื่อน
ไหวในการเลนเกมและกีฬา
- การเลนกีฬาไทยกีฬาสากล ประเภทบุคคล
และประเภททีม เชน กรีฑาประเภทลู และลาน
เปตอง วายน้าํ เทเบิลเทนนิส วอลเลยบอล
ฟุตบอล ตะกรอวง และกีฬาพืน้ บาน วิง่ ขาโถ
กเถก เรือบก
- การใชขอมูลดานทักษะกลไกเพื่อปรับปรุง
และเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติกจิ กรรม
ทางกาย และเลนกีฬา
- การนําความรูและหลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใชเปนฐานการศึกษาหาความรู
- ประโยชนและหลักการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ สมรรถภาพทางกายและการสรางเสริม
บุคลิกภาพ
- การเลนเกมที่ใชทกั ษะการวางแผน
- การเพิม่ พูนทักษะการออกกําลังกาย และ
การเคลื่อนไหวอยางเปนระบบ

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

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

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๗

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

- การเลนกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม
ที่ชื่นชอบ
- การประเมินทักษะการเลนกีฬาของตน
- กฎ กติกาในการเลนกีฬาไทย กีฬาสากล
ตามชนิดกีฬาที่เลน
- กลวิธีการรุก การปองกันในการเลนกีฬา
- การสรางความสามัคคีและความมีนา้ํ ใจ
นักกีฬาในการเลนเกมและกีฬา
การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการ
พ ๔.๑ ป.๖/๑,
ปองกันโรค
ป.๖/๒, ป.๖/๓,
- ความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
ป.๖/๔
สุขภาพ
- ปญหาของสิ่งแวดลอมทีม่ ีผลตอสุขภาพ
- การปองกันและแกไขปญหาสิง่ แวดลอมที่มี
ผลตอสุขภาพ
- โรคติดตอสําคัญที่ระบาดในปจจุบัน
- ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค
- การปองกันการระบาดของโรค
- พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ตอสุขภาพของสวนรวม
- วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- การสรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทาง
กายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

๕

๑๕

๖๘

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู
๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
ความปลอดภัยในชีวิต
- ภัยธรรมชาติ
- ลักษณะของภัยธรรมชาติ
- ผลกระทบจากความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติที่มีตอ รางกาย จิตใจ และสังคม
- การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ
- สาเหตุของการติดสารเสพติด
- ทักษะการสื่อสารใหผูอื่นหลีกเลี่ยงสารเสพ
ติด
รวม

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
พ ๕.๑ ป.๖/๑,
๕
๑๕
ป.๖/๒, ป.๖/๓
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๐

๑๐๐

๖๙

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ตองอยูบ นหลักการพื้นฐานสองประการ คือ
การประเมินเพื่อพัฒนาผูเ รียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน
ใหประสบผลสําเร็จ ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชีว้ ัด เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซึง่ เปนเปาหมายหลัก
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับ ไมวา จะเปนระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน โดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความ
สําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
และเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูแบงเปน ๔ ระดับไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู
ผูสอนดําเนินการเปนปกติ และสม่ําเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินอยาง
หลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมินชิน้
งาน/ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาส
ใหผูเรียนประเมินตนเอง เพือ่ นประเมินเพือ่ น ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีที่ไมผา นตัวชีว้ ัดใหมกี าร
สอนซอมเสริม การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพฒ
ั นาการความกาวหนาใน
การเรียนรู อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีสงิ่ ที่
จะตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนีย้ งั เปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุง
การเรียนการสอนของตนดวย ทั้งนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการประเมินที่สถานศึกษาดําเนินการ เพื่อตัดสิน
ผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเ รียนมีจุดพัฒนาในดานใด รวม
ทั้งสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๗๐

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

วิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง
และชุมชน
๓. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพื่อใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
ดําเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทํา และดําเนินการ
โดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากนี้
ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษา
๔. การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐาน
การเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียน
ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
เขารับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาระดับตาง ๆ
เพื่อใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศ
ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษา ที่จะตองจัดระบบดูแล
ชวยเหลือ ปรับปรุง แกไข สงเสริม สนับสนุน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน
ความแตกตางระหวางบุคคล ที่จาํ แนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนทัว่ ไป
กลุมผูเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา กลุมผูเรียนทีม่ ีปญหา
ดานวินัย และพฤติกรรม กลุม ผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มปี ญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
กลุมพิการทางรางกาย และสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษา
ในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทนั ทวงที เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความ
สําเร็จในการเรียน
สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา ตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติทเี่ ปน
ขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติ
รวมกัน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
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เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน
๑. การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน
๑.๑ การตัดสินผลการเรียน ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การ
อาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนัน้ ผูสอนตอง
คํานึงถึงการพัฒนาผูเ รียนแตละคนเปนหลักและตองเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่องในแตละภาคเรียน รวมทัง้ สอนซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ
๑) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทัง้ หมด
๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑทสี่ ถานศึกษา
กําหนด
๓) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
๔) ผูเ รียนตองไดรับการประเมิน มีผลการประเมินผานตามเกณฑท่สี ถานศึกษา
กําหนดในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน การพิจารณาเลื่อนชัน้ ในระดับประถมศึกษา ถาผูเรียนมีขอบกพรองเล็กนอยและสถานศึกษา
พิจารณาเห็นวาสามารถพัฒนา และสอนซอมเสริมได ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผอนผัน
ใหเลื่อนชัน้ ได แตหากผูเรียนไมผานรายวิชาจํานวนมาก และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียน
ในระดับชั้นทีส่ ูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชัน้ ได ทั้งนี้ใหคาํ นึงถึงวุฒิ
ภาวะ และความรู ความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ
๑.๒ การใหระดับผลการเรียน การตัดสินใหระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษา
สามารถใหระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียน เปนตัวเลข ตัวอักษร รอยละ
และที่ใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ใหระดับผลการประเมินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จะตองพิจารณาทัง้ เวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัตกิ ิจกรรมและผลงานของผูเรียน ใหผลการเขา
รวมกิจกรรมเปนผาน และไมผาน
๑.๓ การรายงานผลการเรียน การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสาร ใหผูปกครอง
และผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน ซึง่ สถานศึกษาตองสรุปผลการประเมิน และ
จัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเปนระยะๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง การรายงาน
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ผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียน ที่สะทอนมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู
๒. เกณฑการจบการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเกณฑกลางสําหรับการจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ดังนี้
๒.๑ ผูเ รียนเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน จํานวน ๘๘๐ ชัว่ โมงตอป และรายวิชา/กิจกรรม
เพิ่มเติม จํานวน ๔๐ ชั่วโมงตอป และมีผลการประเมินรายวิชาพืน้ ฐานผานทุกรายวิชา
๒.๒ ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพืน้ ฐาน และผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
๒.๓ ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในระดับผานเกณฑการ
ประเมินตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
๒.๔ ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
๒.๕ ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
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บรรณานุกรม
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อภิธานศัพท
กลไกของรางกายที่ใชในการเคลื่อนไหว (Body Mechanism)
กระบวนการตามธรรมชาติในการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย ตามลักษณะโครง
สราง หนาที่ และการทํางานรวมกันของขอตอ กลามเนื้อ กระดูก และระบบประสาทที่เกี่ยวของ
ภายใตขอบขาย เงื่อนไข หลักการ และปจจัยดานชีวกลศาสตรที่มีผลตอการเคลื่อนไหว เชน ความ
มั่นคง (Stability) ระบบคาน (Leverage) การเคลื่อน (Motion) และแรง (Force)
การเคลื่อนไหวเฉพาะอยาง (Specialized Movement)
การผสมผสานกัน ระหวางทักษะยอยของทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานตาง ๆ การออก
กําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬาตางๆ ซึ่งมีความจําเปนสําหรับกิจกรรมทางกาย เชน การ
ขวางลูกซอฟทบอลตองอาศัยการผสมผสานของทักษะการสไลด (การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่) การ
ขวาง (การเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ) การบิดตัว (การเคลือ่ นไหวแบบไมเคลื่อนที่) ทักษะที่
ทําบางอยางยิง่ มีความซับซอน และตองใชการผสมผสานของทักษะการเคลื่อนไหวพืน้ ฐานหลาย ๆ
ทักษะรวมกัน
การเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวัน (Daily Movement)
รูปแบบ หรือทักษะการเคลือ่ นไหวรางกาย ในอิริยาบถตาง ๆ ที่บคุ คลทั่วไปใชในการ
ดําเนินชีวิต ไมวาเพื่อการประกอบกิจวัตรประจําวัน การทํางาน การเดินทางหรือกิจกรรมอื่นๆ เชน
การยืน กม นั่ง เดิน วิง่ โหนรถเมล ยกของหนัก ปนปาย กระโดดลงจากที่สงู ฯลฯ
การเคลื่อนไหวพืน้ ฐาน (Fundamental Movements)
ทักษะการเคลื่อนไหวรางกายที่จําเปนสําหรับชีวิต และการดําเนินชีวิตของมนุษย ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนทักษะที่มีการพัฒนาในชวงวัยเด็ก และจะเปน
พื้นฐานสําหรับการประกอบกิจกรรมตาง ๆ เมื่อเจริญวัยสูงขึน้ ตลอดจนเปนพื้นฐานของการมีความ
สามารถในการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอยางยิง่ ในการเลนกีฬา การออกกําลังกาย และการประกอบ
กิจกรรมนันทนาการ การเคลื่อนไหวพื้นฐาน สามารถแบงออกไดเปน ๓ ประเภท คือ
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๑. การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ (Locomotor Movement) หมายถึง ทักษะการ
เคลื่อนไหว ทีใ่ ชในการเคลื่อนรางกายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ไดแก การเดิน การวิ่ง การกระโดด
สลับเทา การกระโจน การสไลด และการวิ่งควบมา ฯลฯ หรือการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง เชน การ
กระโดด ทักษะการเคลื่อนไหวเหลานี้เปนพืน้ ฐานของการทํางานประสานสัมพันธทางกลไก แบบไม
ซับซอน และเปนการเคลื่อนไหวรางกายทีใ่ ชกลามเนื้อมัดใหญ
๒. การเคลื่อนไหวแบบอยูกับที่ (Nonlocomotor Movement) หมายถึง ทักษะการ
เคลื่อนไหวที่ปฏิบัติโดยรางกายไมมีการเคลื่อนที่ของรางกาย ตัวอยาง เชน การกม การเหยียด การ
ผลักและดัน การบิดตัว การโยกตัว การไกวตัว และการทรงตัว เปนตน
๓. การเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ (Manipulative Movement) เปนทักษะการ
เคลื่อนไหวที่มกี ารบังคับหรือควบคุมวัตถุ ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวของกับการใชมือและเทา แตสวนอืน่ ๆ
ของรางกายก็สามารถใชได เชน การขวาง การตี การเตะ การรับ เปนตน
การจัดการกับอารมณและความเครียด (Emotion and Stress Management)
วิธคี วบคุมอารมณความเครียดและความคับของใจ ที่ไมเปนอันตรายตอตนเองและผูอื่น
แลวลงมือปฏิบัติอยางเหมาะสม เชน ทําสมาธิ เลนกีฬา การรวมกิจกรรม นันทนาการ การคลาย
กลามเนื้อ (muscle relaxation)
การชวยฟน คืนชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation = CPR)
การชวยชีวิตเบือ้ งตนกอนสงตอใหแพทย ในกรณีผูปวยหัวใจหยุดเตน โดยการนวดหัวใจ
และผายปอดไปพรอม ๆ กัน
การดูแลเบื้องตน (First Care)
การใหการดูแลสุขภาพผูปวยในระยะพักฟน และ/หรือการปฐมพยาบาล
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development)
การพัฒนาที่เปนองครวมของความเปนมนุษยตามแนวทางของพระธรรมปฏก (ประยุทธ
ปยุตโต) เปนการพัฒนาที่เปนบูรณาการ คือ ทําใหเกิดเปนองครวมหมายความวาองคประกอบทั้ง
หลายที่เกี่ยวของ จะตองประสานกันครบทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ และ
มีดุลยภาพ สอดคลองกับกฎเกณฑของธรรมชาติ
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การละเลนพืน้ เมือง (Folk Plays)
กิจกรรมเลนดั้งเดิมของคนในชุมชนแตละทองถิ่น ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของการดําเนินชีวิตหรือ
วิถีชีวิตเพื่อเปนการผอนคลายอารมณ ความเครียด และสรางเสริมใหมีกาํ ลังกายแข็งแรง สติปญ
 ญา
ดี จิตใจเบิกบานสนุกสนาน อันกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน และเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม
เชน กิจกรรมการเลนของชุมชนทองถิน่ วิ่งเปย ว ชักเยอ ขี่มา สงเมือง ตีจับ มอญซอนผา รีๆ ขาว
สาร วิ่งกระสอบ สะบา กระบี่กระบอง มวยไทย ตะกรอวง ตะกรอลอดบวง
กิจกรรมเขาจังหวะ (Rhythmic Activities)
การแสดงออกของรางกายโดยการเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายใหเขากับอัตราความ
ชา-เร็วของตัวโนต
กิจกรรมนันทนาการ (Recreation Activities)
กิจกรรมที่บุคคลไดเลือกทําหรือเขารวมดวยความสมัครใจในเวลาวาง และผลที่ไดรับเปน
ความพึงพอใจ ไมเปนภัยตอสังคม
กิจกรรมรับน้ําหนักตนเอง (Weight Bearing Activities)
กิจกรรมการออกกําลังกายทีม่ ีการเคลื่อนไหวบนพืน้ เชน การเดิน การวิง่ การกระโดด
เชือก ยิมนาสติก การเตนรําหรือการเตนแอโรบิก โดยกลามเนื้อสวนที่รับน้าํ หนักตองออกแรงกระทํา
กับน้าํ หนักของตนเองในขณะปฏิบัติกิจกรรม
กีฬาไทย (Thai Sports)
กีฬาที่มีพนื้ ฐานเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิน่ และสังคมไทย เชน กระบี่
กระบอง มวยไทย ตะกรอ
กีฬาสากล (International Sports)
กีฬาที่เปนที่ยอมรับจากมวลสมาชิกขององคกรกีฬาระดับนานาชาติใหเปนชนิดกีฬาบรรจุ
อยูในเกมการแขงขัน เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล เทนนิส แบดมินตัน
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เกณฑสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Reference)
คามาตรฐานที่ไดกําหนดขึ้น (จากการศึกษาวิจยั และกระบวนการสถิติ) เพื่อเปนดัชนี
สําหรับประเมินเปรียบเทียบวาบุคคลที่ไดรับคะแนน หรือคาตัวเลข (เวลา จํานวน ครั้ง น้าํ หนัก
ฯลฯ) จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายแตละรายการทดสอบนั้น มีสมรรถภาพทางกายตามองค
ประกอบดังกลาวอยูในระดับคุณภาพใด โดยทัว่ ไปแลวนิยมจัดทําเกณฑใน ๒ ลักษณะ คือ
๑. เกณฑปกติ (Norm Reference) เปนเกณฑที่จัดทําจากการศึกษากลุมประชากร
ที่จําแนกตามกลุมเพศและวัยเปนหลัก สวนใหญแลวจะจัดทําในลักษณะของเปอรเซ็นไทล
๒. เกณฑมาตรฐาน (Criterion Reference) เปนระดับคะแนน หรือคามาตรฐานที่
กําหนดไวลว งหนาสําหรับแตละราย การทดสอบเพื่อเปนเกณฑการตัดสินวาบุคคลที่รับการทดสอบ
มีสมรรถภาพ หรือความสามารถผานตามเกณฑที่ไดกาํ หนดไวหรือไม มิไดเปนการเปรียบเทียบกับ
บุคคลอื่น ๆ
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (Movement Concepts)
ความสัมพันธระหวางขนาด จังหวะ เวลา พืน้ ที่ และทิศทางในการเคลื่อนไหวรางกาย
ความเขาใจถึงความเกี่ยวของเชื่อมโยง และความพอเหมาะพอดีระหวางขนาดของแรงที่
ใช ในการเคลื่อนไหวรางกายหรือวัตถุ ดวยหวงเวลา จังหวะและทิศทางที่เหมาะสมภายใตขอจํากัด
ของพื้นทีท่ ี่มีอยู และสามารถแปรความเขาใจดังกลาวทั้งหมดไปสูการปฏิบัติ การเคลื่อนไหวในการ
เลนหรือแขงขันกีฬา
ความเสีย่ งตอสุขภาพ (Health Risk)
การประพฤติปฏิบัติที่อาจนําไปสูการเกิดอันตรายตอชีวติ และสุขภาพของตนเองและผูอื่น
เชน การขับรถเร็ว การกินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ความสําสอนทางเพศ การมีน้ําหนักตัวเกิน การขาด
การออกกําลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การใชยาและสารเสพติด
คานิยมทางสังคม (Health Value)
คุณสมบัติของสิ่งใดก็ตาม ซึง่ ทําใหสิ่งนั้นเปนประโยชนนาสนใจ สิง่ ที่บคุ คลยึดถือในการ
ตัดสินใจและกําหนดการกระทําของตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
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คุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ความรับรูหรือเขาใจของปจเจกบุคคลที่มีตอ สถานภาพชีวิตของตนเอง ภายใตบริบทของ
ระบบวัฒนธรรม และคานิยมที่เขาใชชีวติ อยู และมีความเชื่อมโยงกับจุดมุงหมาย ความคาดหวัง
มาตรฐาน รวมทัง้ ความกังวลสนใจที่เขามีตอสิ่งตาง ๆ คุณภาพชีวติ เปนมโนคติที่มีขอบเขตกวาง
ขวาง ครอบคลุมเรื่องตางๆ ที่สลับซับซอน ไดแก สุขภาพทางกาย สภาวะทางจิต ระดับความเปน
ตัวของตัวเอง ความสัมพันธตางๆ ทางสังคม ความเชือ่ สวนบุคคล และสัมพันธภาพที่ดีตอสิ่งแวด
ลอม
จิตวิญญาณในการแขงขัน (Competitive Spiritual)
ความมุง มัน่ การทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ความรู ความสามารถในการแขงขัน และ
รวมมืออยางสันติเต็มความสามารถ เพื่อใหไดมาซึ่งผลที่ตนเองตองการ
ทักษะชีวิต (Life Skills)
เปนคุณลักษณะ หรือความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา (Psychosocial Competence)
และเปนความสามารถทางสติปญญาที่ทกุ คนจําเปนตองใชในการเผชิญสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาขึ้นไดดวยการฝก และกระทําซ้าํ ๆ ใหเกิด
ความคลองแคลว เคยชิน จนเปนลักษณะนิสัย ประกอบดวยทักษะตางๆ ดังนี้ คือ การรูจักตนเอง
เขาใจตนเองและเห็นคุณคาของตนเอง การรูจักคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดสรางสรรค การรูจัก
คิดตัดสินใจและแกปญหา การรูจักแสวงหาและใชขอมูลความรู การสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ
กับผูอื่น การจัดการกับอารมณและความเครียด การปรับตัวทามกลางการเปลี่ยนแปลง การตั้งเปา
หมาย การวางแผนและดําเนินการตามแผน ความเห็นใจผูอื่น ความรับผิดชอบตอสังคม และซาบ
ซึ้งในสิง่ ที่ดงี ามรอบตัว
ธงโภชนาการ (Nutrition Flag)
เปนเครื่องมือที่ชว ยอธิบายและทําความเขาใจโภชนบัญญัติ ๙ ประการ เพื่อนําไปสูก าร
ปฏิบัติ โดยกําหนดเปนภาพ “ธงปลายแหลม” แสดงกลุมอาหาร และสัดสวนการกินอาหารในแต
ละกลุมมากนอยตามพืน้ ที่ สังเกตไดชัดเจนวา ฐานใหญดานบนเนนใหกินมากและปลายธงขางลาง
บอกใหกนิ นอย ๆ เทาทีจ่ ําเปน โดยมีฐานมาจากขอปฏิบัติการบริโภคอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคน
ไทย หรือโภชนบัญญัติ ๙ ประการ คือ
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๑. กินอาหารครบ ๕ หมู แตละหมูใหหลากหลายและหมัน่ ดูแลน้ําหนักตัว
๒ กินขาวเปนอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ
๓. กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา
๔. กินปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข และถัว่ เมล็ดแหงเปนประจํา
๕. ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย
๖. กินอาหารที่มีไขมันแตพอควร
๗. หลีกเลีย่ งการกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด
๘. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปอน
๙. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล
น้ําใจนักกีฬา (Spirit)
เปนคุณธรรมประจําใจของการเลนรวมกัน อยูรวมกัน และมีชีวิตอยูรว มกันในสังคมได
อยางปกติสุขและมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมที่แสดงถึงความมีน้ําใจนักกีฬา เชน การมีวินยั เคารพ
กฎกติกา รูแพ รูชนะ รูอภัย
บริการสุขภาพ (Health Service)
บริการทางการแพทยและสาธารณสุขทั้งของรัฐและเอกชน
ประชาสังคม (Civil Society)
เครือขาย กลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบัน องคกร หรือชุมชนที่มกี ิจกรรม การ
เคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อประโยชนรว มกันของกลุม
ผลิตภัณฑสุขภาพ (Health Products)
ยา เครื่องสําอาง อาหารสําเร็จรูป เครื่องปรุงรสอาหาร อาหารเสริม วิตามิน
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ (Sex Abuse)
การประพฤติปฏิบัติใดๆ ที่ไมเปนไปตามธรรมชาติทางเพศตนเอง เชน มีจิตใจรักชอบใน
เพศเดียวกัน การแตงตัวหรือแสดงกิริยาเปนเพศตรงขาม
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พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behaviour)
การปฏิบัติหรือกิจกรรมใด ๆ ในดานการปองกัน การสรางเสริม การรักษาและการฟนฟู
สุขภาพ อันมีผลตอสภาวะทางสุขภาพของบุคคล
พฤติกรรมเสี่ยง (Risk Behaviour)
รูปแบบจําเพาะของพฤติกรรม ไดรับการพิสจู นแลววา มีความสัมพันธกับการเพิ่มโอกาส
ที่จะปวยจากโรคบางชนิดหรือการเสื่อมสุขภาพมากขึ้น
พลังปญญา (Empowerment)
กระบวนการสรางเสริมศักยภาพแกบุคคลและชุมชน ใหเปนผูสนใจใฝรู และมีอํานาจใน
การคิด การตัดสินใจ การแกปญหาดวยชุมชนเองไดเปนสวนใหญ นอกจากนั้นบุคคลและชุมชนยัง
สามารถควบคุมสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอปญหาสุขภาพใหอยูในสภาพที่เอือ้ ตอการสรางเสริม
และพัฒนาสุขภาพ
ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition)
การขาดสารอาหารทีจ่ ําเปนตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ทําใหมีผลกระทบ
ตอสุขภาพ
ภาวะผูน ํา (Leadership)
การมีคุณลักษณะในการเปนหัวหนา สามารถชักชวนและชี้นาํ สมาชิกในกลุมรวมมือรวม
ใจกันปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ภูมิปญญาไทย (Thai Wisdom)
สติปญญา องคความรู และคานิยมทีน่ ํามาใชในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม เปน
มรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ ความรูแขนงตาง ๆ ของบรรพชนไทย นับแต
อดีต สอดคลองกับวิถีชีวิต ภูมิปญญาไทย จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของคน
ไทยทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม
ลักษณะของภูมปิ ญญาไทย มีองคประกอบตอไปนี้
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๑. คติ ความเชื่อ ความคิด หลักการที่เปนพืน้ ฐานขององคความรูที่เกิดจากสั่งสม
ถายทอดกันมา
๒. ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
๓. การประกอบอาชีพในแตละทองถิน่ ที่ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับสมัย
๔. แนวคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหมทนี่ าํ มาใชในชุมชน ซึง่ เปนอิทธิพล
ของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แรงขับทางเพศ (Sex Drive)
แรงขับที่เกิดจากสัญชาตญาณทางเพศ
ลวงละเมิดทางเพศ (Sexual Abuse)
การใชคําพูด การจับ จูบ ลูบ คลํา และ/หรือรวมเพศ โดยไมไดรับการยินยอมจากฝาย
ตรงขาม โดยเฉพาะกับผูเยาว
สติ (Conscious)
ความรูสึกตัวอยูเ สมอในการรับรูสิ่งตางๆ การใหหลักการและเหตุผลในการปองกันยับยั้ง
ชั่งใจและควบคุมตนเองเพื่อไมใหคิดผิดทาง ไมหลงลืม ไมเครียด ไมผิดพลาด กอใหเกิดพฤติกรรม
ที่ถูกตองดีงาม
สมรรถภาพกลไก (Motor Fitness) หรือสมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบตั ิ (Skill - Related Physical
Fitness)
ความสามารถของรางกาย ทีช่ วยใหบุคคลสามารถประกอบกิจกรรมทางกาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเลนกีฬาไดดี มีองคประกอบ ๖ ดาน ดังนี้
๑. ความคลอง (Agility) หมายถึง ความสามารถในการเปลีย่ นทิศทางการเคลือ่ น
ที่ไดอยางรวดเร็วและสามารถควบคุมได
๒. การทรงตัว (Balance) หมายถึง ความสามารถในการรักษาดุลของรางกายเอา
ไวได ทัง้ ในขณะอยูกับที่และเคลื่อนที่
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๓. การประสานสัมพันธ (Co – ordination) หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อน
ไหวไดอยางราบรื่น กลมกลืน และมีประสิทธิภาพ ซึง่ เปนการทํางานประสานสอดคลองกันระหวาง
ตา-มือ-เทา
๔. พลังกลามเนื้อ (Power) หมายถึง ความสามารถของกลามเนื้อสวนหนึง่ สวนใด
หรือหลาย ๆ สวนของรางกายในการหดตัวเพื่อทํางานดวยความเร็วสูง แรง หรืองานที่ไดเปนผลรวม
ของความแข็งแรง และความเร็วที่ใชในชวงระยะเวลานัน้ ๆ เชน การยืนอยูกับที่ กระโดด การทุม
น้ําหนัก เปนตน
๕. เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction time) หมายถึง ระยะเวลาที่รางกายใชใน
การตอบสนองตอสิ่งเราตาง ๆ เชน แสง เสียง สัมผัส
๖. ความเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนที่จากที่หนึ่ง ไปยังอีก
หนึง่ ไดอยางรวดเร็ว
สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness)
ความสามารถของระบบตาง ๆ ของรางกาย ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประ
สิทธิผล บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดีนั้น จะสามารถประกอบกิจกรรมในชีวติ ประจําวันไดอยาง
กระฉับกระเฉง โดยไมเหนือ่ ยลาจนเกินไปและมีพลังงานสํารองมากพอ สําหรับกิจกรรมนันทนาการ
หรือกรณีฉุกเฉิน ในปจจุบนั นักวิชาชีพดานสุขศึกษาและพลศึกษาไดเห็นพองตองกันวา สมรรถภาพ
ทางกายสามารถจัดกลุมไดเปนสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (Health-Related Physical Fitness)
และหรือสมรรถภาพกลไก (Motor Fitness) สมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัติ (Skill-Related Physical
Fitness)
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (Health – Related Physical Fitness)
ความสามารถของระบบตาง ๆ ในรางกาย ประกอบดวย ความสามารถเชิงสรีรวิทยา
ดานตาง ๆ ที่ชวยปองกันบุคคลจากโรค ทีม่ ีสาเหตุจากภาวะการขาดการออกกําลังกาย นับเปน
ปจจุบันหรือตัวบงชี้สาํ คัญของการมีสุขภาพดี ความสามารถหรือสมรรถนะเหลานี้ สามารถปรับปรุง
พัฒนา และคงสภาพได โดยการออกกําลังกายอยางสม่าํ เสมอ สมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพมี
องคประกอบดังนี้
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๑. องคประกอบของรางกาย (Body Composition) ตามปกติแลวในรางกายมนุษย
ประกอบดวย กลามเนื้อ กระดูก ไขมัน และสวนอืน่ ๆ สวนของสมรรถภาพทางกายนัน้ หมายถึง
สัดสวนปริมาณไขมันในรางกาย กับมวลรางกายที่ปราศจากไขมัน โดยการวัดออกมาเปนเปอรเซ็นต
ไขมัน (% fat) ดวยเครื่อง
๒. ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต (Cardiorespiratory Endurance) หมาย
ถึง สมรรถนะเชิงปฏิบัติของระบบไหลเวียนโลหิต (หัวใจ และหลอดเลือด) และระบบหายใจในการ
ลําเลียงออกซิเจนไปยังเซลลกลามเนื้อ ทําใหรางกายสามารถยืนหยัดที่จะทํางานหรือออกกําลังกาย
ที่ใชกลามเนื้อมัดใหญเปนระยะเวลายาวนานได
๓. ความออนตัวหรือความยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง พิสยั ของการเคลื่อนไหว
สูงสุดเทาที่จะทําไดของขอตอหรือกลุมขอตอ
๔. ความทนทานหรือความอดทนของกลามเนื้อ (Muscular Endurance) หมายถึง
ความสามารถของกลามเนื้อมัดใดมัดหนึง่ หรือกลุมกลามเนื้อ ในการหดตัวซ้ํา ๆ เพือ่ ตานแรง หรือ
ความสามารถในการคงสภาพการหดตัวครั้งเดียวไดเปนระยะเวลายาวนาน
๕. ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Muscular Strength) หมายถึง ปริมาณสูงสุดของ
แรงที่กลามเนือ้ มัดใดมัดหนึง่ หรือกลุมกลามเนื้อสามารถออกแรงตานทานได ในชวงการหดตัว ๑
ครั้ง
สุขบัญญัติแหงชาติ (National Health Disciplines)
ขอกําหนดทีเ่ ด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป พึงปฏิบัติอยางสม่าํ เสมอจนเปน
สุขนิสัย เพื่อใหมีสุขภาพดีทงั้ รางกาย จิตใจ และสังคม ซึง่ กําหนดไว ๑๐ ประการ ดังนี้
๑. ดูแลรักษารางกายและของใชใหสะอาด
๒. รักษาฟนใหแข็งแรงและแปรงฟนทุกวันอยางถูกตอง
๓. ลางมือใหสะอาดกอนกินอาหารและหลังการขับถาย
๔. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด
๕. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสําสอนทางเพศ
๖. สรางความสัมพันธในครอบครัวใหอบอุน
๗. ปองกันอุบัติภัยดวยการไมประมาท
๘. ออกกําลังกายสม่ําเสมอและตรวจสุขภาพประจําป
๙. ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ
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๑๐. มีสํานึกตอสวนรวม รวมสรางสรรคสังคม
สุขภาพ (Health)
สุขภาวะ (Well – Being หรือ Wellness) ที่สมบูรณและเชื่อมโยงกันเปนองครวมอยาง
สมดุลทั้งมิตทิ างจิตวิญญาณ (มโนธรรม) ทางสังคม ทางกาย และทางจิต ซึง่ มิไดหมายถึงเฉพาะ
ความไมพิการและความไมมโี รคเทานั้น
สุนทรียภาพของการเคลื่อนไหว (Movement Aesthetic)
ศิลปะและความงดงามของทวงทาในการเคลื่อนไหวรางกายในอิริยาบถตาง ๆ ซึง่ เปนผล
มาจากความคิดสรางสรรคในการออกแบบทาทางการเคลื่อนไหวและการฝกฝนจนเกิดความชํานาญ
สามารถแสดงออกมาเปนความกลมกลืนและตอเนื่อง
แอโรบิก (Aerobic)
กระบวนการสรางพลังงานแบบตองใชอากาศ ซึ่งในทีน่ ี้ หมายถึง ออกซิเจน (Aerobic energe delivery) ในการสรางพลังงานของกลามเนื้อ เพื่อทํางานหรือเคลื่อนไหวนั้น กลามเนือ้ จะ
มีวิธีการ ๓ แบบที่จะไดพลังงานมา
แบบที่ ๑ เปนการใชพลังงานที่มีสาํ รองอยูในกลามเนื้อซึ่งใชไดในเวลาไมเกิน ๓ วินาที
แบบที่ ๒ การสังเคราะหพลังงาน โดยไมใชออกซิเจน (Anaerobic energy delivery)
ซึ่งใชไดไมเกิน ๑๐ วินาที
แบบที่ ๓ การสังเคราะหสารพลังงาน โดยใชออกซิเจน ซึ่งใชพลังงานไดระยะเวลานาน
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