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ความนํา 
 

กระทรวงศกึษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลักสูตรการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๔๔ ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกาํหนดจุด   
หมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทศิทางในการพัฒนา 
คุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวติท่ีดีและมีขีดความสามารถ  
ในการแขง่ขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศกึษาธิการ , ๒๕๔๔) พร้อมกันน้ี   
ไดป้รับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคลอ้งกับเจตนารมณ์แหง่
พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับท่ี     
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีมุง่เน้นการกระจายอาํนาจทางการศกึษาให้ทอ้งถิน่และ   
สถานศกึษาไดมี้บทบาทและมีสว่นร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้ 
สอดคลอ้งกับสภาพ และความตอ้งการของทอ้งถิน่ (สาํนักนายกรัฐมนตรี,   
๒๕๔๒ ) 

จากการวจัิย และติดตามประเมินผลการใชห้ลักสูตรในชว่งระยะ ๖ ปีท่ี   
ผา่นมา (สาํนักวชิาการและมาตรฐานการศกึษา, ๒๕๔๖ ก. , ๒๕๔๖ ข. , ๒๕๔๘       
ก., 2๒๕๔๘ข. ; สาํนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา , ๒๕๔๗ ; สาํนักผู้     
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล , ๒๕๔๘ ; สุวมิล วอ่งวาณิช และ    
นงลักษณ์ วรัิชชัย, ๒๕๔๗ ; Nutravong, ๒๐๐๒ ; Kittisunthorn, ๒๐๐๓) พบวา่        
หลักสูตรการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ มีจุดดีหลายประการ เชน่     
ชว่ยสง่เสริมการกระจายอาํนาจทางการศกึษาทาํให้ทอ้งถิน่และสถานศกึษามี
สว่นร่วมและมีบทบาทสาํคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของทอ้งถิน่ และมีแนวคดิและหลักการในการสง่เสริมการพัฒนาผู้ 
เรียนแบบองคร์วมอยา่งชัดเจน อยา่งไรกต็าม ผลการศกึษาดังกลา่วยังได้  
สะทอ้นให้เหน็ถึงประเดน็ท่ีเป็นปัญหาและความ ไมชั่ดเจนของหลักสูตร 
หลายประการทัง้ในสว่นของเอกสารหลักสูตร กระบวนการนําหลักสูตร  
สูก่ารปฏิบัติ และผลผลิตท่ีเกิดจากการใชห้ลักสูตร ไดแ้ก่ ปัญหาความสับสน   
ของผูป้ฏิบัติในระดับสถานศกึษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา สถาน 
ศกึษาสว่นใหญก่าํหนดสาระและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังไวม้าก ทาํให้เกิด 
ปัญหาหลักสูตรแน่น การวัดและประเมินผลไมส่ะทอ้นมาตรฐาน สง่ผลตอ่  
ปัญหาการจัดทาํเอกสารหลักฐานทางการศกึษาและการเทียบโอนผลการเรียน 
รวมทัง้ปัญหาคุณภาพของผูเ้รียนในดา้นความรู้ ทักษะ ความสามารถและ  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคอั์นยังไมเ่ป็นท่ีน่าพอใจ  

นอกจากนัน้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี ๑๐ ( พ.ศ    
. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ) ไดช้ี้ให้เหน็ถึงความจาํเป็นในการปรับเปล่ียน     
จุดเน้น ในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และมีความ  
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รอบรู้อยา่งเทา่ทัน ให้มีความพร้อมทัง้ดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ    
ศลีธรรม สามารถกา้วทันการเปล่ียนแปลงเพ่ือนําไปสูสั่งคมฐานความรู้ได้ 
อยา่งม่ันคง แนวการพัฒนาคนดังกลา่วมุง่เตรียมเดก็และเยาวชนให้มีพ้ืน 
ฐานจิตใจท่ีดีงาม    มีจิตสาธารณะ   พร้อมทัง้มีสมรรถนะ 

 
 
  

วสัิยทัศน์หลักสูตร 
 

หลักสูตรการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน มุง่พัฒนาผูเ้รียนทุกคนให้เป็นมนุษยท่ี์ 
มีความสมดุลทัง้ดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกในความเป็นไทย   
และเป็นพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ 
มหากษัตริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐาน รวมทัง้ เจตคติ ท่ี     
จาํเป็นตอ่การศกึษาตอ่ การประกอบอาชีพ และการศกึษาตลอดชีวติ โดยมุง่   
เน้นผูเ้รียนเป็นสาํคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้ และ  
พัฒนาตนเองไดเ้ตม็ตามศักยภาพ 

 

หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน มีหลักการท่ีสาํคัญ  ดังน้ี 

1. เป็นหลักสูตรการศกึษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุด   
หมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสาํหรับพัฒนาเดก็และเยาวชนให้
มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคูกั่บ   
ความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศกึษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้  
รับการศกึษาอยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศกึษาท่ีสนองการกระจายอาํนาจ ให้สังคมมีสว่น   

ร่วมในการจัดการศกึษาให้สอดคลอ้งกับสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

4. เป็นหลักสูตรการศกึษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุน่ทัง้ดา้นสาระการเรียนรู้  

เวลาและการจัด           การเรียนรู้ 

5.  เป็นหลักสูตรการศกึษาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคัญ  
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6. เป็นหลักสูตรการศกึษาสาํหรับการศกึษาในระบบ นอกระบบ และ   

ตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุม่เป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้   

และประสบการณ์   

 
 

 

 
 
 
 

จุดหมาย 
 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน มุง่พัฒนาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศกึษาตอ่ และประกอบอาชีพ จึง    
กาํหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผูเ้รียนเม่ือจบการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  ดังน้ี 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ เหน็คุณคา่ของ    
ตนเอง มีวนัิยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา  
ท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคดิ การแกปั้ญหา การใช้     
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวติ 

๓.  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลังกาย 
๔. มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   

ยึดม่ันในวถีิชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยท์รงเป็นประมุข 

๕. มีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การ  
อนุรักษ์และพัฒนาสิง่แวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุง่ทาํประโยชน์และสร้างสิง่ท่ี 
ดีในสังคม  และอยูร่่วมกันในสังคมอยา่งมีความสุข  
 

สมรรถนะสาํคัญของผูเ้รียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
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ในการพัฒนาผูเ้รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน มุง่

เน้นพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  ซ่ึงจะชว่ยให้ผูเ้รียน

เกิดสมรรถนะสาํคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ดังน้ี 

สมรรถนะสาํคัญของผูเ้รียน 
            สมรรถนะสาํคัญของผูเ้รียน    ๕  ประการ  คือ 

๑) ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสง่  
สาร ท่ีใชถ้า่ยทอดความคดิ ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สกึ และทัศนะของ     
ตนเองเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลขา่วสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตอ่
การพัฒนาตนเองและสังคม รวมทัง้การเจรจาตอ่รองเพ่ือขจัดและลดปัญหา 
ความขัดแยง้ตา่ง ๆ การเลือกรับหรือไมรั่บขอ้มูลขา่วสารดว้ยหลักเหตุผลและ  
ความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการสื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพโดยคาํนึง 
ถึงผลกระทบท่ีมีตอ่ตนเองและสังคม 

๒) ความสามารถในการคดิ เป็นความสามารถในการคดิวเิคราะห์   
การคดิสังเคราะห์ การคดิอยา่งสร้างสรรค์ การคดิอยา่งมีวจิารณญาณ และ   
การคดิเป็นระบบ เพ่ือนพไปสูก่ารสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพ่ือตัดสนิ 
ใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 

๓) ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นสามารถในการแกปั้ญหาและ  
อุปสรรคต์า่ง ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล   
คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพันธแ์ละการเปล่ียนแปลงของ 
เหตุการณ์ตา่ง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้มาใชใ้นการ    
ป้องกันและแกไ้ขปัญหา มีการตัดสนิใจท่ีมีประสทิธิภาพ โดยคาํนึงถึงผลก  
ระทบท่ีเกิดตอ่ตนเอง  สังคมและสิง่แวดลอ้ม 

๔) ความสามารถในการใชทั้กษะชีวติ เป็นความสามารถในการนํา  
กระบวนการตา่ง ๆ ไปใชใ้นการดาํเนินชีวติในประจาํวัน การเรียนรู้ดว้ย   
ตนเอง การเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง การทาํงาน และการอยูร่่วมกันในสังคมดว้ย   
การสร้างเสริมความสัมพันธอั์นดีระหวา่งบุคคล การจัดการปัญหาและความ 
ขัดแยง้ตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตัวให้ทันการเปล่ียนแปลงของสังคม   
และสภาพสังคม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไมพึ่งประสงค์ สง่ผลกระ  
ทบตอ่ตนเองและผูอ่ื้น 

๕) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก   
และใชเ้ทคโนโลยีดา้นตา่ง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือ   
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การพัฒนาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การสื่อสาร การทาํงาน การ    
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ถูกตอ้งเหมาะสม และมีคุณธรรม  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 

คุณลักษณะอันพึงประสงคมุ์ง่เน้นให้ผูเ้รียนสามารถอยูร่วมกับผูอ่ื้น 
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ๘ ขอ้    
นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้สถานศกึษาสามารถกาํหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงคเ์พิม่เติมให้สอดคลอ้งตามบริบทและจุดเน้นของตนเองได ้

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน กาํหนดกรอบโครงสร้างเวลา 

เรียน ดังน้ี 

กลุม่สาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศกึษา ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ ระดับมัธยมศกึษา 
ตอนปลาย 

ป. 
๑ 

ป. 
๒ 

ป. 
๓ 

ป. 
๔ 

ป. 
๕ 

ป. 
๖ 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔  – ๖ 

⚫ กลุม่สาระการเรียน
รู้ 

 

     ภาษาไทย ๒๐
๐ 

๒๐
๐ 

๒๐
๐ 

๑๖
๐ 

๑๖
๐ 

๑๖
๐ 

๑๒๐ 
(๓ นก

.) 

๑๒๐ 
(๓ นก

.) 
๑๒๐ 
(๓ นก

.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 

     คณิตศาสตร์ ๒๐
๐ 

๒๐
๐ 

๒๐
๐ 

๑๖
๐ 

๑๖
๐ 

๑๖
๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ 

(๖ นก.) 
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(๓ นก
.) 

(๓ นก
.) 

(๓ นก
.) 

     วทิยาศาสตร์ 
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๑๒๐ 
(๓ นก

.) 
๑๒๐ 
(๓ นก

.) 
๑๒๐ 
(๓ นก

.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
    สังคมศกึษา 
ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๑๖๐ 
(๔ นก

.) 
๑๖๐ 
(๔ นก

.) 
๑๖๐ 
(๔ นก

.) 
๓๒๐ 

(๘ นก.) 

    สุขศกึษาและ
พลศกึษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๑๒๐ 
(๓ นก

.) 
๑๒๐ 
(๓ นก

.) 
๑๒๐ 
(๓ นก

.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
    ศลิปะ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๑๒๐ 
(๒ นก

.) 
๑๒๐ 
(๒ นก

.) 
๑๒๐ 
(๒ นก

.) 
๒๔๐ 

(๓ นก.) 
    การงานอาชีพ
และ 
     เทคโนโลยี 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๑๒๐ 
(๒ นก

.) 
๑๒๐ 
(๒ นก

.) 
๑๒๐ 
(๒ นก

.) 
๒๔๐ 

(๓ นก.) 

    ภาษาตา่ง
ประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๑๒๐ 
(๓ นก

.) 
๑๒๐ 
(๓ นก

.) 
๑๒๐ 
(๓ นก

.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พ้ืน

ฐาน) ๘๐
๐ 

๘๐
๐ 

๘๐
๐ 

๘๐
๐ 

๘๐
๐ 

๘๐
๐ 

๘๘๐ 
(๒๒ 
นก.) 

 
๘๘๐ 

(๒๒ 
นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ 
นก.) 

๑,๖๔๐ 
(๔๑ นก.) 

⚫ กิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน 

๑๒
๐ 

๑๒
๐ 

๑๒
๐ 

๑๒
๐ 

๑๒
๐ 

๑๒
๐ 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

⚫รายวชิา  / กิจกรรม
ท่ี สถานศกึษาจัดเพิม่
เติม          ตามความ
พร้อมและจุดเน้น  
 

ปีละไมเ่กิน ๘๐ ช่ัวโมง ปีละไมเ่กิน ๒๔๐ 
ช่ัวโมง 

ไมน้่อย
กวา่ ๑ ,๖๐๐ 

 ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียน
ทัง้หมด ไมเ่กิน ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง/ปี ไมน้่อยกวา่ ๑ ,๒๐๐ 

ช่ัวโมง/ปี 
รวม ๓   ปี 

ไมน้่อยกวา่ 
 ๓,๖๐๐ ช่ัวโมง 

 
 
 

คุณภาพผูเ้รียน 
จบชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี  3 

● เขา้ใจและเหน็ความสาํคัญของปัจจัยท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเจริญเติบโต
และพัฒนาการท่ีมีตอ่สุขภาพและชีวติในชว่งวัยตา่ง ๆ 

● เขา้ใจ  ยอมรับ  และสามารถปรับตัวตอ่การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย 
จิตใจ  อารมณ์  ความรู้สกึทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สร้างและรักษา
สัมพันธภาพกับผูอ่ื้น  และตัดสนิใจแกปั้ญหาชีวติดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม 
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● เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสม  ไดสั้ดสว่น สง่ผลดีตอ่การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการตามวัย 

● มีทักษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ  เพ่ือน  ครอบครัว  ชุมชนและ
วัฒนธรรมท่ีมีตอ่เจตคติ  คา่นิยมเก่ียวกับสุขภาพและชีวติ  และสามารถจัดการ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

● ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตอ่สุขภาพและการ
เกิดโรค  อุบัติเหตุ  การใชย้า  สารเสพติด  และความรุนแรง  รู้จักสร้างเสริม
ความปลอดภัยให้แกต่นเอง  ครอบครัว  และชุมชน 

● เขา้ร่วมกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ  โดยนําหลักการของทักษะ
กลไกมาใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภัย  สนุกสนาน  และปฏิบัติเป็นประจาํสมํา่เสมอตาม
ความถนัดและความสนใจ 

● แสดงความตระหนักในความสัมพันธร์ะหวา่งพฤติกรรมสุขภาพ  การ
ป้องกันโรค  การดาํรงสุขภาพ  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  การ
ออกกาํลังกายและการเลน่กีฬากับการมีวถีิชีวติท่ีมีสุขภาพดี 

● สาํนึกในคุณคา่  ศักยภาพและความเป็นตัวของตัวเอง 
● ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  หน้าท่ีความรับผิดชอบ  เคารพสทิธิของตนเอง

และผูอ่ื้น   ให้ความร่วมมือในการแขง่ขันกีฬาและการทาํงานเป็นทีมอยา่งเป็น
ระบบ  ดว้ยความมุง่ม่ันและมีนํา้ใจนักกีฬา จนประสบความสาํเร็จตามเป้า
หมายดว้ยความช่ืนชม และสนุกสนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ตัวช้ีวัดชัน้ปี 
 
สาระท่ี   1       การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์

มาตรฐาน พ  1.1   เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย ์
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ตัวช้ีวัดชัน้ปี 
ม .1 ม .2 ม .3 
1.  อธิบายความสาํคัญของ
ระบบประสาท  และระบบ
ตอ่มไร้ทอ่ท่ีมีผลตอ่สุขภาพ  
การเจริญเติบโต  และ
พัฒนาการของวัยรุ่น 
2.  อธิบายวธีิดูแลระบบ
ประสาท  และระบบตอ่มไร้
ทอ่ให้ทาํงานตามปกติ 
3.  วเิคราะหภ์าวะการเจริญ
เติบโตทางร่างกายของ
ตนเองกับเกณฑม์าตรฐาน 
4.   แสวงหาแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้เจริญ
เติบโตสมวัย 
 

1.  อธิบายการเปล่ียนแปลง
ดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น 
2.  ระบุปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่
การเจริญเติบโต  
และพัฒนาการดา้นร่างกาย 
จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติ
ปัญญาในวัยรุ่น 

1. เปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงทางดา้น
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ 
สังคม  และสติปัญญาแตล่ะ
ชว่งของชีวติ 
2.  วเิคราะหอิ์ทธิพลและ
ความคาดหวังของสังคมตอ่
การเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น 
3.  วเิคราะห ์สื่อ  โฆษณา 
ท่ีมีอิทธิพล 
ตอ่การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระท่ี   2       การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์

มาตรฐาน พ  2.1   เขา้ใจและเหน็คุณคา่ของตนเอง  ครอบครัว  เพศ
ศกึษา  และมีทักษะในการดาํเนินชีวติ 
 

ตัวช้ีวัดชัน้ปี 
ม .1 ม .2 ม .3 
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1.  อธิบายวธีิการปรับตัว
ตอ่การเปล่ียนแปลงทาง
ร่างกายจิตใจ อารมณ์  และ
พัฒนาการทางเพศอยา่ง
เหมาะสม 
2.  แสดงทักษะการปฏิเสธ
เพ่ือป้องกันตนเองจากการ
ถูกลว่งละเมิดทางเพศ 
 

1.  วเิคราะหปั์จจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอ่เจตคติในเร่ืองเพศ 
2.  วเิคราะหปั์ญหาและผลก
ระทบท่ีเกิดจากการมีเพศ
สัมพันธใ์นวัยเรียน 
3.  อธิบายวธีิป้องกันตนเอง
และหลีกเล่ียงจากโรคติดตอ่
ทางเพศสัมพันธ ์ เอดส ์ และ
การตัง้ครรภโ์ดยไมพึ่ง
ประสงค ์
4.  อธิบายความสาํคัญของ
ความเสมอภาค          ทาง
เพศ และวางตัวไดอ้ยา่งเหมาะ
สม 

1.  อธิบายอนามัยแมแ่ละ
เดก็  
การวางแผนครอบครัว และ
วธีิการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม 
2.  วเิคราะหปั์จจัยท่ีมีผลก
ระทบตอ่การตัง้ครรภ ์
3.  วเิคราะหส์าเหตุ  และ
เสนอแนวทางป้องกัน แกไ้ข
ความขัดแยง้ในครอบครัว 
 

 
สาระท่ี   3       การเคล่ือนไหว การออกกาํลังกาย การเลน่เกม  กีฬาไทย 
และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ  3.1   เขา้ใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย 
การเลน่เกม  และกีฬา 

ตัวช้ีวัดชัน้ปี 
ม .1 ม .2 ม .3 

1.  เพิม่พูนความสามารถ
ของตน         ตามหลักการ
เคล่ือนไหวท่ีใชทั้กษะกลไก
และทักษะพ้ืนฐานท่ีนําไปสู่
การพัฒนาทักษะการเลน่
กีฬา 
2.  เลน่กีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคล 
และทีมโดยใชทั้กษะพ้ืน
ฐานตามชนิดกีฬาอยา่งละ 
1 ชนิด 
3. ร่วมกิจกรรม
นันทนาการอยา่งน้อย  1 
กิจกรรมและนําหลักความรู้

1.  นําผลการปฏิบัติตนเก่ียว
กับทักษะกลไกและทักษะการ
เคล่ือนไหว ในการเลน่กีฬา
จากแหลง่ขอ้มูลท่ีหลากหลาย
มาสรุปเป็นวธีิท่ีเหมาะสมใน
บริบทของตนเอง 
2.  เลน่กีฬาไทยและกีฬา
สากลทัง้ประเภทบุคคลและทีม
ได ้  อยา่งละ  1 ชนิด  
3.  เปรียบเทียบประสทิธิภาพ
ของรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ี
สง่ผลตอ่การเลน่กีฬาและ
กิจกรรมในชีวติประจาํวัน 

1.   เลน่กีฬาไทยและกีฬา
สากล  ไดอ้ยา่งละ  1 ชนิด
โดยใชเ้ทคนิคท่ีเหมาะสมกับ
ตนเองและทีม 
2.  นําหลักการ  ความรู้และ
ทักษะในการเคล่ือนไหว 
กิจกรรมทางกาย  การเลน่
เกม     และการเลน่กีฬาไป
ใชส้ร้างเสริม 
สุขภาพอยา่งตอ่เน่ืองเป็น
ระบบ 
3.  ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
อยา่งน้อย  1 กิจกรรม  และ
นําหลักความรู้วธีิการไป
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ท่ีไดไ้ปเช่ือมโยงสัมพันธกั์บ
วชิาอ่ืน 

4. ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
อยา่งน้อย  
1 กิจกรรม และนําความรู้และ
หลักการท่ีได ้ ไปปรับใชใ้น
ชีวติประจาํวันอยา่งเป็นระบบ 
 

ขยายผลการเรียนรู้ให้กับผู้
อ่ืน 

 
สาระท่ี   3       การเคล่ือนไหว การออกกาํลังกาย การเลน่เกม  กีฬาไทย 
และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ  3.2   รักการออกกาํลังกาย การเลน่เกม  และการเลน่
กีฬา  ปฏิบัติเป็นประจาํอยา่สมํา่เสมอมี วนัิย  เคารพสทิธิ กฎ กติกา มีนํา้ใจ
นักกีฬา มีจิตวญิญาณ ในการแขง่ขันและช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวช้ีวัดชัน้ปี 
ม .1 ม .2 ม .3 

1.  อธิบายความสาํคัญของ
การออกกาํลังกายและเลน่
กีฬาจนเป็นวถีิชีวติ 
ท่ีมีสุขภาพดี 
2. ออกกาํลังกายและเลือก
เขา้ร่วมเลน่กีฬาตามความ
ถนัด  ความสนใจ 
อยา่งเตม็ความสามารถ 
พร้อมทัง้มีการประเมินการ
เลน่ของตนและผูอ่ื้น 
3. ปฏิบัติตามกฎ  กติกา 
และขอ้ตกลงตามชนิดกีฬา
ท่ีเลือกเลน่ 
4. วางแผนการรุกและ 
การป้องกันในการเลน่กีฬา
ท่ีเลือกและนําไปใชใ้นการ
เลน่อยา่งเป็นระบบ 
5. ร่วมมือในการเลน่กีฬา
และการทาํงานเป็นทีมอยา่ง
สนุกสนาน 

1.  อธิบายสาเหตุการ
เปล่ียนแปลงทางกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา 
ท่ีเกิดจากการออกกาํลังกาย 
และเลน่กีฬาเป็นประจาํจน
เป็นวถีิชีวติ 
2. เลือกเขา้ร่วมออกกาํลังกาย
เลน่กีฬาตามความถนัด  ความ
สนใจ 
พร้อมทัง้วเิคราะหค์วามแตก
ตา่งระหวา่งบุคคลเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเอง 
3. มีวนัิย  ปฏิบัติตามกฎ 
กติกา  และขอ้ตกลงในการ
เลน่กีฬาท่ีเลือก 
4. วางแผนการรุกและการ
ป้องกันในการเลน่กีฬาท่ีเลือก
และนําไปใชใ้นการเลน่อยา่ง
เหมาะสมกับทีม 

1.  มีมารยาทในการเลน่ 
และดูกีฬาดว้ยความมีนํา้ใจ
นักกีฬา 
2.ออกกาํลังกายและเลน่
กีฬาอยา่งสมํา่เสมอและนํา
แนวคดิหลักการจากการเลน่
ไปพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ตนดว้ยความภาคภูมิใจ 
3. ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา 
และขอ้ตกลง  ในการเลน่
ตามชนิดกีฬาท่ีเลือกและนํา
แนวคดิ ท่ีไดไ้ปพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของตน 
ในสังคม 
4. จาํแนกกลวธีิการรุก  การ
ป้องกัน  และใชใ้นการเลน่
กีฬาท่ีเลือกและตัดสนิใจ
เลือกวธีิท่ีเหมาะสมกับทีมไป
ใชไ้ดต้ามสถานการณ์  ของ
การเลน่ 
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6. วเิคราะหเ์ปรียบเทียบ
และยอมรับความแตกตา่ง
ระหวา่งวธีิการเลน่กีฬาของ
ตนเองกับผูอ่ื้น 

5. นําผลการปฏิบัติในการเลน่
กีฬามาสรุปเป็นวธีิท่ีเหมาะสม
กับตนเองดว้ยความมุง่ม่ัน 

5. เสนอผลการพัฒนา
สุขภาพของตนเองท่ีเกิดจาก
การออกกาํลังกาย และการ
เลน่กีฬา 
เป็นประจาํ 

 
สาระท่ี   4       การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

มาตรฐาน พ  4.1   เหน็คุณคา่และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  
การดาํรงสุขภาพ   การป้องกันโรคและ การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัดชัน้ปี 
ม .1 ม .2 ม .3 

1.  เลือกกินอาหารท่ีเหมาะ
สมกับวัย 
2.  วเิคราะหปั์ญหาท่ีเกิด
จากภาวะโภชนาการท่ีมี
ผลกระทบตอ่สุขภาพ 
3.  ควบคุมนํา้หนักของ
ตนเองให้อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐาน 
4. สร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผล
การทดสอบ 

1.  เลือกใชบ้ริการทางสุขภาพ
อยา่งมีเหตุผล 
2.  วเิคราะหผ์ลของการใช้
เทคโนโลยีท่ีมีตอ่สุขภาพ 
3.  วเิคราะหค์วามเจริญ 
กา้วหน้าทางการแพทยท่ี์มีผล
ตอ่สุขภาพ 
4. วเิคราะหค์วามสัมพันธข์อง
ภาวะสมดุลระหวา่งสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต 
5.  อธิบายลักษณะอาการ
เบ้ืองตน้ของผูมี้ปัญหาสุขภาพ
จิต 
6.  เสนอแนะวธีิปฏิบัติตน 
เพ่ือจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 
7.  พัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ตนเองให้เป็นไปตามเกณฑท่ี์
กาํหนด 

1.  กาํหนดรายการอาหารท่ี
เหมาะสมกับวัยตา่ง ๆ โดย
คาํนึงถึงความประหยัดและ
คุณคา่ทางโภชนาการ 
2.  เสนอแนวทางป้องกัน
โรคท่ีเป็นสาเหตุสาํคัญของ
การเจบ็ป่วยและการตายของ
คนไทย 
3.  รวบรวมขอ้มูลและเสนอ
แนวทางแกไ้ขปัญหาสุขภาพ
ในชุมชน 
4. วางแผนและจัดเวลา ใน
การ              ออกกาํลังกาย 
การพักผอ่นและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพ    ทางกาย 
5.  ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย  และพัฒนาไดต้าม
ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 
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สาระท่ี 5      ความปลอดภัยในชีวติ 

มาตรฐาน พ  5.1   ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง
ตอ่สุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใชย้าสารเสพติด และความรุนแรง 
 

ตัวช้ีวัดชัน้ปี 
ม .1 ม .2 ม .3 

1.   แสดงวธีิปฐมพยาบาล
และเคล่ือนยา้ยผูป่้วยอยา่ง
ปลอดภัย 
2.   อธิบายลักษณะอาการ
ของผูติ้ดสารเสพติดและ
การป้องกันการติดสารเสพ
ติด 
3.  อธิบายความสัมพันธ์
ของการใชส้ารเสพติดกับ
การเกิดโรคและอุบัติเหตุ 
4.  แสดงวธีิการชักชวนผู้
อ่ืนให้ลด  ละ  เลิก  สาร
เสพติด     โดยใชทั้กษะ
ตา่ง ๆ 

1.   ระบุวธีิการ  ปัจจัยและ
แหลง่  ท่ีชว่ยเหลือฟ้ืนฟูผูติ้ด
สารเสพติด 
2.   อธิบายวธีิการหลีกเล่ียง
พฤติกรรมเสี่ยงและ
สถานการณ์เสี่ยง 
3.  ใชทั้กษะชีวติในการ
ป้องกันตนเองและหลีกเล่ียง
สถานการณ์ คับขันท่ีอาจนําไป
สูอั่นตราย 

1.   วเิคราะหปั์จจัยเสี่ยง 
และพฤติกรรมเสี่ยงท่ีมีผล
ตอ่สุขภาพและแนวทาง
ป้องกัน 
2.   หลีกเล่ียงการใชค้วาม
รุนแรงและชักชวนเพ่ือนให้
หลีกเล่ียงการใชค้วามรุนแรง
ในการแกปั้ญหา 
3.  วเิคราะหอิ์ทธิพลของสื่อ
ตอ่พฤติกรรมสุขภาพและ
ความรุนแรง 
4.  วเิคราะหค์วามสัมพันธ์
ของการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลต์อ่สุขภาพและ
การเกิดอุบัติเหตุ 
5.   แสดงวธีิการชว่ยฟ้ืน
คืนชีพอยา่งถูกวธีิ 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี   1 

 
สาระท่ี   1      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์

มาตรฐาน พ  1.1  เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย ์

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  อธิบายความสาํคัญของ

ระบบประสาท  และระบบ
ตอ่มไร้ทอ่ท่ีมีผลตอ่สุขภาพ 

การเจริญเติบโต  และ
พัฒนาการของวัยรุ่น 

•  ความสาํคัญของระบบประสาท   และระบบ
ตอ่มไร้ทอ่ท่ีมีผลตอ่สุขภาพ  การเจริญเติบโต 

และพัฒนาการของวัยรุ่น 

2.  อธิบายวธีิดูแลรักษา
ระบบประสาท  และระบบ
ตอ่มไร้ทอ่ให้ทาํงานตาม

ปกติ 

•  วธีิดูแลรักษาระบบประสาท    และระบบ
ตอ่มไร้ทอ่ ให้ทาํงานตามปกติ 

3.  วเิคราะหภ์าวะการเจริญ
เติบโตทางร่างกายของ

ตนเองกับเกณฑม์าตรฐาน 

•  การวเิคราะหภ์าวะการเจริญเติบโต 
ตามเกณฑม์าตรฐานและปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.  แสวงหาแนวทางในการ
พัฒนาตนเองให้เจริญ

เติบโตสมวัย 
 

•  แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญ
เติบโตสมวัย 

 
สาระท่ี   2     ชีวติและครอบครัว 

มาตรฐาน พ  2.1  เขา้ใจและเหน็คุณคา่ตนเอง  ครอบครัว  เพศศกึษา 
และมีทักษะในการดาํเนินชีวติ 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
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1.  อธิบายวธีิการปรับตัวตอ่
การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย

จิตใจ อารมณ์  และ
พัฒนาการทางเพศอยา่ง

เหมาะสม 

•  การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ 
อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ 

-  ลักษณะการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ 

-  การยอมรับและการปรับตัวตอ่การ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ 

และพัฒนาการทางเพศ 
-  การเบ่ียงเบนทางเพศ 

2.  แสดงทักษะการปฏิเสธ
เพ่ือป้องกันตนเองจากการ

ถูกลว่งละเมิดทางเพศ 

•  ทักษะปฏิเสธเพ่ือป้องกันการถูกลว่งละเมิด
ทางเพศ 

 
สาระท่ี  3     การเคล่ือนไหว  การออกกาํลังกาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และ
กีฬาสากล 

มาตรฐาน พ  3.1   เขา้ใจ   มีทักษะในการเคล่ือนไหว  กิจกรรมทาง
กาย  การเลน่เกม  และกีฬา 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  เพิม่พูนความสามารถ
ของตน  ตามหลักการ
เคล่ือนไหวท่ีใชทั้กษะกลไก
และทักษะพ้ืนฐานท่ีนําไปสู่
การพัฒนาทักษะการเลน่
กีฬา 

•    หลักการเพิม่พูนความสามารถในการ
เคล่ือนไหวท่ีใชทั้กษะกลไกและทักษะพ้ืน
ฐานท่ีนําไปสูก่ารพัฒนาทักษะการเลน่กีฬา 

2.  เลน่กีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคลและทีม
โดยใชทั้กษะพ้ืนฐานตาม
ชนิดกีฬา  อยา่งละ  1 ชนิด 

•    การเลน่กีฬาไทย  และกีฬาสากลท่ีเลือก 
เชน่  กรีฑาประเภทลูแ่ละลาน  บาสเกตบอล 
กระบ่ี    เทเบลิเทนนิส  เทนนิส  วา่ยนํา้  

3.  ร่วมกิจกรรม
นันทนาการอยา่งน้อย  1 
กิจกรรมและนําหลักความรู้
ท่ีไดไ้ปเช่ือมโยงสัมพันธกั์บ
วชิาอ่ืน 

•    การนําความรู้และหลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใชเ้ช่ือมโยงสัมพันธกั์บวชิาอ่ืน 

 
สาระท่ี  3     การเคล่ือนไหว  การออกกาํลังกาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และ
กีฬาสากล 
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มาตรฐาน พ  3   รักการออกกาํลังกาย  การเลน่เกม  และการเลน่กีฬา 
ปฏิบัติเป็นประจาํอยา่งสมํา่เสมอ  มีวนัิย  เคารพสทิธิ  กฎ  กติกา มีนํา้ใจ
นักกีฬา  มีจิตวญิญาณในการแขง่ขัน  และช่ืนชม  ในสุนทรียภาพของการ
กีฬา 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  อธิบายความสาํคัญของ
การออกกาํลังกายและเลน่
กีฬา   จนเป็นวถีิชีวติท่ีมี
สุขภาพดี 
2.  ออกกาํลังกายและเลือก
เขา้ร่วมเลน่กีฬาตามความ
ถนัด  ความสนใจอยา่งเตม็
ความสามารถ  พร้อมทัง้มี
การประเมินการเลน่ของตน
และผูอ่ื้น 

•    ความสาํคัญของการออกกาํลังกายและ
เลน่กีฬา  จนเป็นวถีิชีวติท่ีมีสุขภาพดี 
•    การออกกาํลังกาย เชน่ กายบริหาร 
แบบตา่งๆ  เตน้แอโรบกิ  โยคะ  ราํมวยจีน  
•    การเลน่กีฬาไทย  และกีฬาสากล  
ทัง้ประเภทบุคคลและทีม 
•    การประเมินการเลน่กีฬาของตนเองและ
ผูอ่ื้น 

3.  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา 
และขอ้ตกลงตามชนิดกีฬาท่ี
เลือกเลน่ 

•    กฎ  กติกา การเลน่เกมและการแขง่ขัน
กีฬาท่ีเลือกเลน่ 

4.  วางแผนการรุกและการ
ป้องกันในการเลน่กีฬาท่ี
เลือกและนําไปใชใ้นการเลน่
อยา่งเป็นระบบ 

•    รูปแบบ  วธีิการรุกและป้องกันในการ
เลน่กีฬาท่ีเลือก 

                    ตัวช้ีวัด                         สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
5.  ร่วมมือในการเลน่กีฬา 
และการทาํงานเป็นทีมอยา่ง
สนุกสนาน 

•    การเลน่ การแขง่ขันกีฬา และการทาํงาน
เป็นทีม 

6.  วเิคราะหเ์ปรียบเทียบ
และยอมรับความแตกตา่ง
ระหวา่งวธีิการเลน่กีฬาของ
ตนเองกับผูอ่ื้น 

•   การยอมรับความสามารถและความแตก
ตา่งระหวา่งบุคคลในการเลน่กีฬา 
 

 
สาระท่ี  4    การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

มาตรฐาน พ  4    เหน็คุณคา่และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การ
ดาํรงสุขภาพ  การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
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1.  เลือกกินอาหารท่ีเหมาะ
สมกับวัย 

•  หลักการเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย 

2.  วเิคราะหปั์ญหาท่ีเกิด
จากการภาวะโภชนาการท่ีมี
ผลกระทบตอ่สุขภาพ 

•  ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการ 
-  ภาวะการขาดสารอาหาร 
-  ภาวะโภชนาการเกิน 

3.  ควบคุมนํา้หนักของ
ตนเองให้อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐาน 

•  เกณฑม์าตรฐานการเจริญเติบโตของเดก็
ไทย 
•  วธีิการควบคุมนํา้หนักของตนเองให้อยูใ่น
เกณฑม์าตรฐาน 

4.  การสร้างเสริมและ
ปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย
ตามผลการทดสอบ 

•  วธีิทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
•  วธีิสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ 
ทางกายตามผลการทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระท่ี  5    ความปลอดภัยในชีวติ 
มาตรฐาน พ  5.1   ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยง

ตอ่สุขภาพ  อุบัติเหตุ 
 การใชย้าสารเสพติด  และความรุนแรง 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  แสดงวธีิปฐมพยาบาล
และเคล่ือนยา้ยผูป่้วยอยา่ง
ปลอดภัย 

•  การปฐมพยาบาลและเคล่ือนยา้ยผูป่้วย
อยา่งปลอดภัย 
-  เป็นลม                -  บาดแผล 
-  ไฟไหม ้              -  กระดูกหัก 
-  นํา้ร้อนลวก  ฯลฯ 
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2.  อธิบายลักษณะอาการ
ของผูติ้ดสารเสพติดและการ
ป้องกันการติดสารเสพติด 

•    ลักษณะของผูติ้ดสารเสพติด 
•    อาการของผูติ้ดสารเสพติด 
•    การป้องกันการติดสารเสพติด 

3.  อธิบายความสัมพันธข์อง
การใชส้ารเสพติดกับการเกิด
โรคและอุบัติเหตุ 

•  ความสัมพันธข์องการใชส้ารเสพติดกับการ
เกิดโรค  และอุบัติเหตุ 

4.  แสดงวธีิการชักชวนผูอ่ื้น
ให้ลด  ละ  เลิกสารเสพติด 
โดยใชทั้กษะตา่ง ๆ  

•     ทักษะท่ีใชใ้นการชักชวนผูอ่ื้นให้ลด  ละ 
เลิกสารเสพติด 
-  ทักษะการคดิวเิคราะห ์
-  ทักษะการสื่อสาร 
-  ทักษะการตัดสนิใจ 
-  ทักษะการแกปั้ญหา ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี  ๒ 
สาระท่ี   1      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์

มาตรฐาน พ  1.1  เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย ์

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  อธิบายการเปล่ียนแปลง
ดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาในวัย
รุ่น 

•  การเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น 
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2.  ระบุปัจจัยท่ีมีผลกระทบ
ตอ่การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการดา้นร่างกาย 
จิตใจ  อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ในวัยรุ่น 

•  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่การเจริญเติบโต
และพัฒนาการดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ 
สังคม  และสติปัญญา 
- พันธุกรรม 
-  สิง่แวดลอ้ม 
-  การอบรมเล้ียงดู 

 
สาระท่ี   2     ชีวติและครอบครัว 

มาตรฐาน พ  2.1  เขา้ใจและเหน็คุณคา่ตนเอง  ครอบครัว  เพศศกึษา 
และมีทักษะในการดาํเนินชีวติ 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  วเิคราะหปั์จจัยท่ีมี
อิทธิพลตอ่ เจตคติในเร่ือง
เพศ 

•  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่เจตคติในเร่ืองเพศ 
-  ครอบครัว              -  วัฒนธรรม 
- เพ่ือน                      -  สื่อ 

2.  วเิคราะหปั์ญหาและผลก
ระทบท่ีเกิดจากการมีเพศ
สัมพันธใ์นวัยเรียน 

•  ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศ
สัมพันธใ์นวัยเรียน 

3.  อธิบายวธีิป้องกันตนเอง
และหลีกเล่ียงจากโรคติดตอ่
ทางเพศสัมพันธ ์ เอดส ์ และ
การตัง้ครรภโ์ดยไมพึ่ง
ประสงค ์

•    โรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ ์
•    โรคเอดส ์
•    การตัง้ครรภโ์ดยไมพึ่งประสงค ์

4.  อธิบายความสาํคัญของ
ความเสมอภาคทางเพศ และ
วางตัวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

•    ความสาํคัญของความเสมอภาคทางเพศ 
•    การวางตัวตอ่เพศตรงขา้ม 
•    ปัญหาทางเพศ 
•    แนวทางการแกไ้ขปัญหาทางเพศ 

 
สาระท่ี  3     การเคล่ือนไหว  การออกกาํลังกาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และ
กีฬาสากล 

มาตรฐาน พ  3.1   เขา้ใจ   มีทักษะในการเคล่ือนไหว  กิจกรรมทาง
กาย  การเลน่เกม  และกีฬา 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  นําผลการปฏิบัติตน
เก่ียวกับทักษะกลไกและ
ทักษะการเคล่ือนไหวในการ

•  การนําผลการปฏิบัติตนเก่ียวกับทักษะ
กลไกและทักษะการเคล่ือนไหวในการเลน่
กีฬาจากแหลง่ขอ้มูลท่ีหลากหลายมาสรุปเป็น
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เลน่กีฬาจากแหลง่ขอ้มูลท่ี
หลากหลายมาสรุปเป็นวธีิท่ี
เหมาะสมในบริบทของ
ตนเอง 

วธีิท่ีเหมาะสมในบริบทของตนเองในการเลน่
กีฬา 

2.  เลน่กีฬาไทยและกีฬา
สากล            ทัง้ประเภท
บุคคลและทีมไดอ้ยา่งละ 
1 ชนิด  
 
 
 

•    การเลน่กีฬาไทย  กีฬาสากลตามชนิด
กีฬาท่ีเลือก เชน่ กรีฑาประเภทลูแ่ละลาน 
บาสเกตบอล  กระบ่ี  เทนนิส  ตระกร้อลอด
บว่ง  ฟุตซอล       วา่ยนํา้     เทควันโด 

3.  เปรียบเทียบ
ประสทิธิภาพของรูปแบบการ
เคล่ือนไหวท่ีสง่ผลตอ่การ
เลน่กีฬาและกิจกรรมในชีวติ
ประจาํวัน 

•    ประสทิธิภาพของรูปแบบการเคล่ือนไหว
ท่ีสง่ผลตอ่การเลน่กีฬาและกิจกรรมในชีวติ
ประจาํวัน 

4.  ร่วมกิจกรรม
นันทนาการอยา่งน้อย  1 
กิจกรรม และนําความรู้และ
หลักการท่ีไดไ้ปปรับใชใ้น
ชีวติประจาํวันอยา่งเป็น
ระบบ 

•    การนําประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม
นันทนาการไปปรับใชใ้นชีวติประจาํวัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
สาระท่ี  3     การเคล่ือนไหว  การออกกาํลังกาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และ
กีฬาสากล 

มาตรฐาน พ  3.2   รักการออกกาํลังกาย  การเลน่เกม  และการเลน่
กีฬา  ปฏิบัติเป็นประจาํอยา่งสมํา่เสมอ  มีวนัิย  เคารพสทิธิ  กฎ  กติกา มี
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นํา้ใจนักกีฬา  มีจิตวญิญาณในการแขง่ขัน  และช่ืนชม  ในสุนทรียภาพของ
การกีฬา 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  อธิบายสาเหตุการ
เปล่ียนแปลงทางกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม        และสติ
ปัญญา  ท่ีเกิดจากการ 
ออกกาํลังกาย และเลน่กีฬา
เป็นประจาํจนเป็นวถีิชีวติ 

•    สาเหตุการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากการ
ออกกาํลังกายและการเลน่กีฬาอยา่ง
สมํา่เสมอ          จนเป็นวถีิชีวติ 
•    การสร้างวถีิชีวติท่ีมีสุขภาพดี  โดยการ
ออกกาํลังกายและเลน่กีฬาเป็นประจาํ 

2.  เลือกเขา้ร่วมกิจกรรม 
การออกกาํลังกาย  เลน่กีฬา
ตาม           ความถนัดและ
ความสนใจพร้อมทัง้
วเิคราะหค์วามแตกตา่ง
ระหวา่งบุคคล เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนา
ตนเอง 

•    การออกกาํลังกายและการเลน่กีฬาไทย 
กีฬาสากลทัง้ประเภทบุคคลและประเภททีม 
•    การวเิคราะหค์วามแตกตา่งระหวา่งบุคคล
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการร่วม
กิจกรรมการออกกาํลังกายและเลน่กีฬา 

3.  มีวนัิย  ปฏิบัติตามกฎ 
กติกา  และขอ้ตกลงในการ
เลน่กีฬาท่ีเลือก 

•    วนัิยในการฝึก  และการเลน่กีฬา  ตาม
กฎ  กติกาและขอ้ตกลง 

4.  วางแผนการรุกและการ
ป้องกันในการเลน่กีฬาท่ี
เลือกและนําไปใช ้ในการ
เลน่อยา่งเหมาะสมกับทีม 

•    รูปแบบ  กลวธีิการรุก  การป้องกันใน
การเลน่กีฬาเป็นทีม 
•   ประโยชน์ของการเลน่และการทาํงาน 
เป็นทีม 
•   หลักการให้ความร่วมมือในการเลน่ 
การแขง่ขันกีฬาและการทาํงานเป็นทีม 

5.  นําผลการปฏิบัติในการ
เลน่กีฬามาสรุปเป็นวธีิท่ี
เหมาะสมกับตนเองดว้ย
ความมุง่ม่ัน 
 

•    การพัฒนาวธีิเลน่กีฬาท่ีเหมาะสมกับ
ตนเอง 
-  การเลือกวธีิเลน่ 
-  การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
-  การเพิม่ทักษะ 
•    การสร้างแรงจูงใจและการสร้างความมุง่
ม่ันในการเลน่และแขง่ขันกีฬา 
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สาระท่ี  4    การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ  4.1    เหน็คุณคา่และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ 

การดาํรงสุขภาพ  การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  เลือกใชบ้ริการทาง
สุขภาพอยา่งมีเหตุผล 

•  การเลือกใชบ้ริการทางสุขภาพ 

2.  วเิคราะหผ์ลของการใช้
เทคโนโลยีท่ีมีตอ่สุขภาพ 

•  ผลกระทบของเทคโนโลยี ท่ีมีตอ่สุขภาพ 

3.  วเิคราะหค์วามเจริญ
กา้วหน้าทางการแพทยท่ี์มี
ผลตอ่สุขภาพ 

•  ความเจริญกา้วหน้าทางการแพทยท่ี์มีผล
ตอ่สุขภาพ 

4.  วเิคราะหค์วามสัมพันธ์
ของภาวะสมดุลระหวา่ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

•  ความสมดุลระหวา่งสุขภาพกายและสุขภาพ
จิต 

5.  อธิบายลักษณะอาการ
เบ้ืองตน้ของผูมี้ปัญหา
สุขภาพจิต 

•  ความสมดุลระหวา่งสุขภาพกายและสุขภาพ
จิต 

6.  เสนอแนะวธีิปฏิบัติตน
เพ่ือจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 

•  วธีิปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 

7.  พัฒนาสมรรถภาพทาง
กายตนเองให้เป็นไปตาม
เกณฑท่ี์กาํหนด 

•  เกณฑส์มรรถภาพทางกาย 
•  การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



22 
 

 
 
 

สาระท่ี  5    ความปลอดภัยในชีวติ 
มาตรฐาน พ  5.1   ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยง

ตอ่สุขภาพ  อุบัติเหตุในการใชย้สารเสพติด  และความรุนแรง 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  ระบุวธีิการ  ปัจจัยและ
แหลง่ท่ีชว่ยเหลือ  ฟ้ืนฟูผูติ้ด
สารเสพติด 

•  วธีิการ ปัจจัยและแหลง่ท่ีชว่ยเหลือ   ฟ้ืนฟู 
ผูติ้ดสารเสพติด 

2.  อธิบายวธีิการหลีกเล่ียง
พฤติกรรมเสี่ยงและ
สถานการณ์เสี่ยง 

•  การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเสี่ยงและ 
สถานการณ์เสี่ยง 
-  การม่ัวสุม  
-  การทะเลาะววิาท 
-  การเขา้ไปในแหลง่อบายมุข 
-  การแขง่จักรยานยนตบ์นทอ้งถนน  
     ฯลฯ 

3.  ใชทั้กษะชีวติในการ
ป้องกันตนเองและหลีกเล่ียง
สถานการณ์คับขันท่ีอาจนํา
ไปสูอั่นตราย 

•  ทักษะชีวติในการป้องกันตนเอง (ทักษะ
ปฏิเสธ  ทักษะการตอ่รอง  ฯลฯ)  และหลีก
เล่ียงสถานการณ์คับขันท่ีอาจนําไปสูอั่นตราย 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี   3 

 
สาระท่ี   1      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์

มาตรฐาน พ  1.1  เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย ์

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  เปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงทางดา้น
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ 
สังคม  และสติปัญญา  แตล่ะ
ชว่ง   ของชีวติ 

•  การเปล่ียนแปลง ดา้นร่างกาย  จิตใจ 
อารมณ์ สังคม  และสติปัญญาในแตล่ะวัย 
-  วัยทารก 
-  วัยกอ่นเรียน 
-  วัยเรียน 
-  วัยรุ่น 
-  วัยผูใ้หญ ่
-  วัยสูงอายุ 

2.  วเิคราะหอิ์ทธิพลและ
ความคาดหวังของสังคมตอ่
การเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น 

•  อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมท่ีมีตอ่
การเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น 
 

3.  วเิคราะห ์สื่อ  โฆษณา 
ท่ีมีอิทธิพลตอ่การเจริญ
เติบโตและพัฒนาการของวัย
รุ่น 

•  สื่อ โฆษณา  ท่ีมีอิทธิพลตอ่การเจริญ
เติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 
-  โทรทัศน์              -  วทิยุ 
-  สื่อสิง่พิมพ ์          -  อินเทอร์เน็ต  
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สาระท่ี   2     ชีวติและครอบครัว 
มาตรฐาน พ 2.1  เขา้ใจและเหน็คุณคา่ตนเอง  ครอบครัว  เพศศกึษา 

และมีทักษะในการดาํเนินชีวติ 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  อธิบายอนามัยแมแ่ละ
เดก็       การวางแผน
ครอบครัว และวธีิการปฏิบัติ
ตนท่ีเหมาะสม 

•  องคป์ระกอบของอนามัยเจริญพันธุ ์
-  อนามัยแมแ่ละเดก็ 
-  การวางแผนครอบครัว 

2.  วเิคราะหปั์จจัยท่ีมีผลก
ระทบตอ่การตัง้ครรภ ์

•  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่การตัง้ครรภ ์
-  แอลกอฮอล ์
-  สารเสพติด 
-  บุหร่ี 
-  สภาพแวดลอ้ม 
-  การติดเช้ือ 
-  โรคท่ีเกิดจากภาวะการตัง้ครรภ ์

3.  วเิคราะหส์าเหตุ  และ
เสนอแนวทางป้องกัน แกไ้ข
ความขัดแยง้ในครอบครัว 

•    สาเหตุความขัดแยง้ในครอบครัว 
•    แนวทางป้องกัน  แกไ้ขความขัดแยง้ใน
ครอบครัว 

 
สาระท่ี  3     การเคล่ือนไหว  การออกกาํลังกาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และ
กีฬาสากล 

มาตรฐาน พ  3.1   เขา้ใจ   มีทักษะในการเคล่ือนไหว  กิจกรรมทาง
กาย  การเลน่เกม  และกีฬา 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  เลน่กีฬาไทยและกีฬา
สากล            ไดอ้ยา่งละ ๑ 
ชนิดโดยใชเ้ทคนิค           ท่ี
เหมาะสมกับตนเองและทีม 

•    เทคนิคและวธีิการเลน่  กีฬาไทยและ
กีฬาสากลท่ีเลือก  เชน่ กรีฑาประเภทลูแ่ละ
ลาน  วอลเลยบ์อล  บาสเกตบอล  ดาบสอง
มือ  เทนนิส  ตะกร้อขา้มตาขา่ย  ฟุตบอล 

2.  นําหลักการ  ความรู้และ
ทักษะ ในการเคล่ือนไหว 
กิจกรรมทางกาย  การเลน่
กม  และการเลน่กีฬาไปใช ้
สร้างเสริมสุขภาพอยา่งตอ่
เน่ือง      เป็นระบบ 

•   การนําหลักการ  ความรู้ ทักษะในการ
เคล่ือนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลน่เกม 
การเลน่กีฬาไปใชเ้ป็นระบบสร้างเสริมสุข
ภาพอยา่งตอ่เน่ือง 
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3.  ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
อยา่งน้อย ๑ กิจกรรมและนํา
หลักความรู้วธีิการไปขยาย
ผลการเรียนรู้ให้กับผูอ่ื้น 

•    การจัดกิจกรรมนันทนาการแกผู่อ่ื้น 

 
สาระท่ี ๓      การเคล่ือนไหว  การออกกาํลังกาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และ
กีฬาสากล 

มาตรฐาน พ ๓.๒    รักการออกกาํลังกาย  การเลน่เกม  และการเลน่
กีฬา  ปฏิบัติเป็นประจาํอยา่งสมํา่เสมอ  มีวนัิย  เคารพสทิธิ  กฎ  กติกา มี
นํา้ใจนักกีฬา  มีจิตวญิญาณในการแขง่ขัน  และช่ืนชม  ในสุนทรียภาพของ
การกีฬา 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  มีมารยาทในการเลน่
และดูกีฬาดว้ยความมีนํา้ใจ
นักกีฬา 

•    มารยาทในการเลน่และการดูกีฬาดว้ย
ความมีนํา้ใจนักกีฬา 

2.  ออกกาํลังกายและเลน่
กีฬาอยา่งสมํา่เสมอและนํา
แนวคดิหลักการจากการเลน่
ไปพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ตนดว้ยความภาคภูมิใจ 

•   การออกาํลังกายและการเลน่กีฬาประเภท
บุคคล และประเภททีม 
•    การนําประสบการณ์  แนวคดิจากการ 
ออกกาํลังกายและเลน่กีฬาไปประยุกตใ์ชใ้น
การพัฒนาคุณภาพชีวติ 

3.  ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา 
และขอ้ตกลงในการเลน่ตาม
ชนิดกีฬาท่ีเลือกและนํา
แนวคดิท่ีไดไ้ปพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของตนใน
สังคม 

•    กฎ  กติกาและขอ้ตกลงในการเลน่กีฬาท่ี
เลือกเลน่ 
•    การประยุกตป์ระสบการณ์การปฏิบัติตาม
กฎ  กติกา  ขอ้ตกลงในการเลน่กีฬาไปใช้
พัฒนาคุณภาพชีวติของตนในสังคม 

4.  จาํแนกกลวธีิการรุก การ
ป้องกัน  และใชใ้นการเลน่
กีฬาท่ีเลือกและตัดสนิใจ
เลือกวธีิท่ีเหมาะสมกับทีมไป
ใชไ้ดต้ามสถานการณ์ของ
การเลน่ 

•    วธีิการประยุกตใ์ชก้ลวธีิการรุกและการ
ป้องกันในการเลน่กีฬาไดต้ามสถานการณ์
ของการเลน่ 

5.  เสนอผลการพัฒนา
สุขภาพของตนเองท่ีเกิดจาก

•  การพัฒนาสุขภาพตนเองท่ีเกิดจากการ
ออกกาํลังกายและการเลน่กีฬาเป็นประจาํ 
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การออกกาํลังกาย และการ
เลน่กีฬาเป็นประจาํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระท่ี ๔     การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑     เหน็คุณคา่และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ 

การดาํรงสุขภาพ  การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  กาํหนดรายการอาหารท่ี
เหมาะสมกับวัยตา่ง ๆ โดย
คาํนึงถึงความประหยัดและ
คุณคา่ทางโภชนาการ 

•  การกาํหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับ
วัย         ตา่ง ๆ  
•    วัยทารก  วัยเดก็ (วัยกอ่นเรียน วัยเรียน) 
วัยรุ่น  วัยผูใ้หญ ่ วัยสูงอายุ  โดยคาํนึงถึง
ความประหยัดและคุณคา่ทางโภชนาการ 

2.  เสนอแนวทางป้องกัน
โรคท่ีเป็นสาเหตุสาํคัญของ
การเจบ็ป่วยและการตายของ
คนไทย 

•  โรคท่ีเป็นสาเหตุสาํคัญของการเจบ็ป่วย
และการตายของคนไทย  
โรคติดตอ่ เชน่ 
-  โรคท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ ์
-  โรคเอดส ์
-  โรคไขห้วัดนก  
      ฯลฯ 
โรคไมติ่ดตอ่ เชน่ 
-  โรคหัวใจ  
- โรคความดันโลหิตสูง 
-  เบาหวาน 
-  มะเร็ง  
       ฯลฯ 
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3.  รวบรวมขอ้มูลและเสนอ
แนวทาง แกไ้ขปัญหา
สุขภาพในชุมชน 

•    ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
•    แนวทางแกไ้ขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

4.  วางแผนและจัดเวลาใน
การออกกาํลังกาย  การพัก
ผอ่นและการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย 

•   การวางแผนและจัดเวลาในการ 
ออกกาํลังกาย  การพักผอ่น และการสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย 

5.  ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย  และพัฒนาไดต้าม
ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 

•  การทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบตา่ง ๆ 
และการพัฒนาสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

 
 
 

สาระท่ี ๕     ความปลอดภัยในชีวติ 
มาตรฐาน พ ๕.๑    ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยง

ตอ่สุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใชย้าสารเสพติด  และความรุนแรง 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  วเิคราะหปั์จจัยเสี่ยง และ
พฤติกรรมเสี่ยงท่ีมีผลตอ่
สุขภาพและแนวทางป้องกัน 

•    ปัจจัยเสี่ยง  และพฤติกรรมเสี่ยงตอ่
สุขภาพ 
•    แนวทางการป้องกันความเสี่ยงตอ่สุขภาพ 

2.  หลีกเล่ียงการใชค้วาม
รุนแรงและชักชวนเพ่ือนให้
หลีกเล่ียงการใชค้วามรุนแรง
ในการแกปั้ญหา 

•    ปัญหาและผลกระทบจากการใชค้วาม
รุนแรง 
•    วธีิหลีกเล่ียงการใชค้วามรุนแรง 

3.  วเิคราะหอิ์ทธิพลของสื่อ
ตอ่พฤติกรรมสุขภาพและ
ความรุนแรง 

•    อิทธิพลของสื่อตอ่พฤติกรรมสุขภาพและ
ความรุนแรง (คลิปวดีิโอ  การทะเลาะววิาท 
อินเทอร์เน็ต  เกม ฯลฯ) 
 

4.  วเิคราะหค์วามสัมพันธ์
ของการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลต์อ่สุขภาพและ
การเกิดอุบัติเหตุ 

•    ความสัมพันธข์องการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลต์อ่สุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 

5.  แสดงวธีิการชว่ยฟ้ืน
คืนชีพอยา่งถูกวธีิ 
 

•   วธีิการชว่ยฟ้ืนคืนชีพ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี   ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1   
  (เน้นวทิยาศาสตร์  – คณิตศาสตร์ ) 

ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี 2 
รายวชิา/กิจกรรม หน่วยกิ

ต/
ช่ัวโมง 

รายวชิา/กิจกรรม หน่วยกิต
/ช่ัวโมง 

รายวชิาพ้ืนฐาน 11.0(4
40) 

รายวชิาพ้ืนฐาน 11.0(44
0) 

ท21101    ภาษาไทย 1.5(60) ท21102   ภาษาไทย 1.5(60) 
ค 21101   คณิตศาสตร์ 1.5(60) ค 21102  คณิตศาสตร์ 1.5(60) 
ว21101  วทิยาศาสตร์ 1.5(60) ว21102  วทิยาศาสตร์ 1.5(60) 
ส21101   สังคมศกึษา 1.5(60) ส21102  สังคมศกึษา 1.5(60) 
ส21103   ประวัติศาสตร์ 0.5(20) ส21104  ประวัติศาสตร์ 0.5(20) 
พ21101  สุขศกึษา  0.5(20

) 
พ21102  สุขศกึษา 0.5(40) 

พ21103  พลศกึษา 0.5(20) พ21104  พลศกึษา 0.5(20) 
ศ21101  ศลิปะ 1.0(40) ศ21102  ศลิปะ 1.0(40) 
ง21101  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1.0(40) ง21102  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1.0(40) 

อ21101  ภาษาอังกฤษ 1.5(60) อ21102  ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 
รายวชิาเพิม่เติม 3.5(14

0) 
รายวชิาเพิม่เติม 3.5(140) 

ส21221 หน้าท่ีพลเมือง 0.5(20) ส21222 หน้าท่ีพลเมือง 0.5(20) 
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พ21211 เพศศกึษา 0.5(20) พ21212 เพศศกึษา 0.5(20) 
ง21241  โปรแกรมประมวล
คาํ  

0.5(20) ง21242 โปรแกรมประมวล
คาํ  

0.5(20) 

ว20201 สิง่แวดลอ้มศกึษา 1.0(40) ว20202 สารเคมีในชีวติ
ประจาํวัน 

1.0(40) 

ค21201 คณิตศาสตร์ 1.0(40
) 

ค21202 คณิตศาสตร์ 1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 60 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
      -  ลูกเสอื/เนตรนารี 15       -  ลูกเสอื/เนตรนารี 15 
       - ชมรม  ชุมนุม 20        - ชมรม  ชุมนุม 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 

รวมเวลาเรียน 16.0 
(640) 

รวมเวลาเรียน 16.0 
(640) 

รวมเวลาเรียนทัง้สิน้ 1280ช่ัวโมง/ปี 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี     ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี  2   
(เน้นวทิยาศาสตร์  – คณิตศาสตร์ ) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รายวชิา / กิจกรรม หน่วยกิต

/ช่ัวโมง 
รายวชิา / กิจกรรม หน่วยกิ

ต/
ช่ัวโมง 

รายวชิาพ้ืนฐาน 11 
(440) 

รายวชิาพ้ืนฐาน 11 
(440) 

ท 22101 ภาษาไทย  1.5  (60) ท 22102 ภาษาไทย  1.5 
(60) 

ค 22101 คณิตศาสตร์  1.5  (60) ค 22102 คณิตศาสตร์  1.5 
(60) 

ว 22101 วทิยาศาสตร์  1.5  (60) ว 22102 วทิยาศาสตร์  1.5 
(60) 

ส22101 สังคมศกึษา  1.5  (60) ส22102 สังคมศกึษา  1.5 
(60) 
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ส22103 ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์  0.5 

(20) 
พ 22101 สุขศกึษา  0.5 

(20) 
พ 22102 สุขศกึษา  0.5 

(20) 
พ 22103 พลศกึษา  0.5 

(20) 
พ 22104 พลศกึษา  0.5 

(20) 
ศ 22101 ศลิปะ  1.0 (40) ศ 22102 ศลิปะ  1.0 

(40) 
ง 22101 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1.0 (40) ง 22102 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1.0 
(40) 

อ 22101 ภาษาอังกฤษ  1.5  (60) อ 22102 ภาษาอังกฤษ  1.5 
(60) 

รายวชิาเพิม่เติม 3.5 
(140) 

รายวชิาเพิม่เติม 3.5 
(140) 

ส22223 หน้าท่ีพลเมือง 0.5(20) ส22224 หน้าท่ีพลเมือง 0.5(20) 
พ22211 เพศศกึษา 0.5(20) พ22212 เพศศกึษา 0.5(20) 
ง22241 คอมพิวเตอร์กับงาน
นําเสนอ  

0.5 (20) ง22242  คอมพิวเตอร์กับงาน
นําเสนอ  

0.5 
(20) 

ส 20283 อาเซียนศกึษา  1.0 (40) ส 20284 อาเซียนศกึษา  1.0 
(40) 

ว20205 เร่ิมตน้กับโครงงาน
วทิยาศาสตร์ 

1.0 (40) ค22201 คณิตศาสตร์ 1.0 
(40) 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (60) กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (60) 
  กิจกรรมแนะแนว (20)   กิจกรรมแนะแนว (20) 
  กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  

- ลูกเสอื / เนตรนารี / ยุว
กาชาด 

(15) - ลูกเสอื / เนตรนารี / ยุว
กาชาด 

(15) 

      -     ชุมนุม / ชมรม (20)       -     ชุมนุม / ชมรม (20) 
  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(5)   กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(5) 

รวมจาํนวน/หน่วยกิต/ช่ัวโมง/
ภาค 

16.0 
(640) 

รวมจาํนวน/หน่วยกิต/ช่ัวโมง/
ภาค 

16.0 
(640) 

รวมทัง้หมดจาํนวน   1,280 ช่ัวโมง / ปี 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี   ระดับชัน้มัธยมศกึษาปี
ท่ี 3   
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(เน้นวทิยาศาสตร์  – คณิตศาสตร์ ) 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รายวชิา / กิจกรรม หน่วยกิ
ต/

ช่ัวโมง 

รายวชิา / กิจกรรม หน่วยกิต
/ช่ัวโมง 

รายวชิาพ้ืนฐาน 11 
(440) 

รายวชิาพ้ืนฐาน 11 
(440) 

ท 23101 ภาษาไทย  1.5 
(60) 

ท 23102 ภาษาไทย 1.5  (60) 

ค 23101 คณิตศาสตร์  1.5 
(60) 

ค 23102 คณิตศาสตร์ 1.5  (60) 

ว 23101 วทิยาศาสตร์ 1.5 
(60) 

ว 23102 วทิยาศาสตร์  1.5  (60) 

ส2 3101 สังคมศกึษา 1.5 
(60) 

ส23102 สังคมศกึษา  1.5  (60) 

ส23103 ประวัติศาสตร์  0.5 
(20) 

ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 

พ 23101 สุขศกึษา 0.5 
(20) 

พ 23102 สุขศกึษา  0.5 
(20) 

พ 23103 พลศกึษา  0.5 
(20) 

พ 23104 พลศกึษา  0.5 
(20) 

ศ 23101 ศลิปะ  1.0 
(40) 

ศ 23102 ศลิปะ 1.0 (40) 

ง 23101 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1.0 
(40) 

ง 23102 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1.0 (40) 

อ 23101 ภาษาอังกฤษ 1.5 
(60) 

อ 23102 ภาษาอังกฤษ  1.5  (60) 

รายวชิาเพิม่เติม 3.5 
(140) 

รายวชิาเพิม่เติม 3.5 
(140) 

ส23225 หน้าท่ีพลเมือง 0.5(20) ส23226 หน้าท่ีพลเมือง 0.5(20) 
พ23211 เพศศกึษา 0.5(20) พ23212 เพศศกึษา 0.5(20) 
ว20209 ชีวติกับระบบนิเวศใน
ทอ้งถิน่ 

1.0 
(40) 

ว20212 วทิยาศาสตร์กับ
สุขภาพ 

1.0 (40) 

ค23201 คณิตศาสตร์ 1.0 
(40) 

ค23202 คณิตศาสตร์ 1.0 (40) 

ง23241 การสร้างเวบ็เพจเบ้ือง
ตน้  1 

0.5 
(20) 

ง23242 การสร้างเวบ็เพจ
เบ้ืองตน้  2 

0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (60) กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (60) 
  กิจกรรมแนะแนว (20)   กิจกรรมแนะแนว (20) 
  กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  
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- ลูกเสอื / เนตรนารี / ยุว
กาชาด 

(15) - ลูกเสอื / เนตรนารี / ยุว
กาชาด 

(15) 

      -     ชุมนุม / ชมรม (20)       -     ชุมนุม / ชมรม (20) 
  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(5)   กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(5) 

รวมจาํนวน/หน่วยกิต/ช่ัวโมง/
ภาค 

16.0 
(640) 

รวมจาํนวน/หน่วยกิต/ช่ัวโมง/
ภาค 

16.0 
(640) 

รวมทัง้หมดจาํนวน  1280 ช่ัวโมง / ปี 
 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี  ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1   
  (เน้นท่ัวไป ) 

ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี 2 
รายวชิา/กิจกรรม หน่วยกิ

ต/
ช่ัวโมง 

รายวชิา/กิจกรรม หน่วยกิต
/ช่ัวโมง 

รายวชิาพ้ืนฐาน 11.0(4
40) 

รายวชิาพ้ืนฐาน 11.0(44
0) 

ท21101    ภาษาไทย 1.5(60) ท21102   ภาษาไทย 1.5(60) 
ค 21101   คณิตศาสตร์ 1.5(60) ค 21102  คณิตศาสตร์ 1.5(60) 
ว21101  วทิยาศาสตร์ 1.5(60) ว21102  วทิยาศาสตร์ 1.5(60) 
ส21101   สังคมศกึษา 1.5(60) ส21102  สังคมศกึษา 1.5(60) 
ส21103   ประวัติศาสตร์ 0.5(20) ส21104  ประวัติศาสตร์ 0.5(20) 
พ21101  สุขศกึษา  0.5(20

) 
พ21102  สุขศกึษา 0.5(40) 

พ21103  พลศกึษา 0.5(20) พ21104  พลศกึษา 0.5(20) 
ศ21101  ศลิปะ 1.0(40) ศ21102  ศลิปะ 1.0(40) 
ง21101  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1.0(40) ง21102  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1.0(40) 

อ21101  ภาษาอังกฤษ 1.5(60) อ21102  ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 
รายวชิาเพิม่เติม 3.5(14

0) 
รายวชิาเพิม่เติม 3.5(140) 

ส21221 หน้าท่ีพลเมือง 0.5(20) ส21222 หน้าท่ีพลเมือง 0.5(20) 
พ21211 เพศศกึษา 0.5(20) พ21212 เพศศกึษา 0.5(20) 
ง21241  โปรแกรมประมวล
คาํ  

0.5(20) ง21242 โปรแกรมประมวล
คาํ  

0.5(20) 

              เลือกตามความ
ถนัด 

1.0(40)               เลือกตามความ
ถนัด 

1.0(40) 
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              เลือกตามความถนัด 1.0(40

) 
              เลือกตามความ
ถนัด 

1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 60 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
      -  ลูกเสอื/เนตรนารี 15       -  ลูกเสอื/เนตรนารี 15 
       - ชมรม  ชุมนุม 20        - ชมรม  ชุมนุม 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 

รวมเวลาเรียน 16.0 
(640) 

รวมเวลาเรียน 16.0 
(640) 

รวมเวลาเรียนทัง้สิน้ 1280ช่ัวโมง/ปี 
 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี   ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี  2   
(เน้นท่ัวไป )  

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รายวชิา / กิจกรรม หน่วยกิต

/ช่ัวโมง 
รายวชิา / กิจกรรม หน่วยกิต/

ช่ัวโมง 
รายวชิาพ้ืนฐาน 11 

(440) 
รายวชิาพ้ืนฐาน 11 

(440) 
ท 22101 ภาษาไทย  1.5  (60) ท 22102 ภาษาไทย  1.5  (60) 
ค 22101 คณิตศาสตร์  1.5  (60) ค 22102 คณิตศาสตร์  1.5  (60) 
ว 22101 วทิยาศาสตร์  1.5  (60) ว 22102 วทิยาศาสตร์  1.5  (60) 
ส22101 สังคมศกึษา  1.5  (60) ส22102 สังคมศกึษา  1.5  (60) 
ส22103 ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ 22101 สุขศกึษา  0.5 

(20) 
พ 22102 สุขศกึษา  0.5 

(20) 
พ 22103 พลศกึษา  0.5 

(20) 
พ 22104 พลศกึษา  0.5 

(20) 
ศ 22101 ศลิปะ  1.0 (40) ศ 22102 ศลิปะ  1.0 (40) 
ง 22101 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1.0 (40) ง 22102 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1.0 (40) 

อ 22101 ภาษาอังกฤษ  1.5  (60) อ 22102 ภาษาอังกฤษ  1.5  (60) 
รายวชิาเพิม่เติม 3.5(140) รายวชิาเพิม่เติม 3.5(140) 
ส22223 หน้าท่ีพลเมือง 0.5(20) ส22224 หน้าท่ีพลเมือง 0.5(20) 
พ22211 เพศศกึษา 0.5(20) พ22212 เพศศกึษา 0.5(20) 
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ง22241 คอมพิวเตอร์กับงาน
นําเสนอ  

0.5 (20) ง22242  คอมพิวเตอร์กับ
งานนําเสนอ  

0.5 (20) 

ส 20283 อาเซียนศกึษา  1.0 (40) ส 20284 อาเซียนศกึษา  1.0 (40) 
              เลือกตามความถนัด 1.0 (40)               เลือกตามความ

ถนัด 
1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 60 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
      -  ลูกเสอื/เนตรนารี 15       -  ลูกเสอื/เนตรนารี 15 
       - ชมรม  ชุมนุม 20        - ชมรม  ชุมนุม 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 

รวมเวลาเรียน 16.0 
(640) 

รวมเวลาเรียน 16.0 
(640) 

รวมเวลาเรียนทัง้สิน้ 1280ช่ัวโมง/ปี 
 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี  ระดับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 
3   

(เน้นท่ัวไป )  
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รายวชิา / กิจกรรม หน่วยกิ
ต/

ช่ัวโมง 

รายวชิา / กิจกรรม หน่วยกิต/
ช่ัวโมง 

รายวชิาพ้ืนฐาน 11 
(440) 

รายวชิาพ้ืนฐาน 11 
(440) 

ท 23101 ภาษาไทย  1.5 
(60) 

ท 23102 ภาษาไทย 1.5  (60) 

ค 23101 คณิตศาสตร์  1.5 
(60) 

ค 23102 คณิตศาสตร์ 1.5  (60) 

ว 23101 วทิยาศาสตร์ 1.5 
(60) 

ว 23102 วทิยาศาสตร์  1.5  (60) 

ส2 3101 สังคมศกึษา 1.5 
(60) 

ส23102 สังคมศกึษา  1.5  (60) 
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ส23103 ประวัติศาสตร์  0.5 

(20) 
ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 

พ 23101 สุขศกึษา 0.5 
(20) 

พ 23102 สุขศกึษา  0.5 
(20) 

พ 23103 พลศกึษา  0.5 
(20) 

พ 23104 พลศกึษา  0.5 
(20) 

ศ 23101 ศลิปะ  1.0 
(40) 

ศ 23102 ศลิปะ 1.0 (40) 

ง 23101 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1.0 
(40) 

ง 23102 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1.0 (40) 

อ 23101 ภาษาอังกฤษ 1.5 
(60) 

อ 23102 ภาษาอังกฤษ  1.5  (60) 

รายวชิาเพิม่เติม 3.5(14
0) 

รายวชิาเพิม่เติม 3.5(140) 

ส23225 หน้าท่ีพลเมือง 0.5(20) ส23226 หน้าท่ีพลเมือง 0.5(20) 
พ23211 เพศศกึษา 0.5(20) พ23212 เพศศกึษา 0.5(20) 
              เลือกตามความถนัด 0.5 

(20) 
              เลือกตามความ
ถนัด 

0.5 (20) 

              เลือกตามความถนัด 1.0 
(40) 

              เลือกตามความ
ถนัด 

1.0 (40) 

              เลือกตามความถนัด 1.0 
(40) 

              เลือกตามความ
ถนัด 

1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 60 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
      -  ลูกเสอื/เนตรนารี 15       -  ลูกเสอื/เนตรนารี 15 
       - ชมรม  ชุมนุม 20        - ชมรม  ชุมนุม 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 

รวมเวลาเรียน 16.0 
(640) 

รวมเวลาเรียน 16.0 
(640) 

รวมเวลาเรียนทัง้สิน้ 1280ช่ัวโมง/ปี 
 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพละศกึษา 
โรงเรียน เตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ 
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รายวชิาพ้ืนฐาน 
ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 

พ 21101   สุขศกึษา 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 
ภาคเรียนท่ี  1 

พ 21103   พลศกึษา 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 
ภาคเรียนท่ี  1 

พ 21102   สุขศกึษา 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 
ภาคเรียนท่ี  2 

พ 21104   พลศกึษา  20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 
ภาคเรียนท่ี  2 

 
 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 
พ 22101   สุขศกึษา 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 

ภาคเรียนท่ี  1 
พ  22103   พลศกึษา 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 

ภาคเรียนท่ี  1 
พ 22102    สุขศกึษา 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 

ภาคเรียนท่ี  2 
พ 22104   พลศกึษา 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 

ภาคเรียนท่ี  2 
 

 
ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 

พ 23101   สุขศกึษา 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 
ภาคเรียนท่ี  1 

พ 23103   พลศกึษา 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 
ภาคเรียนท่ี  1 

พ 23102   สุขศกึษา 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 
ภาคเรียนท่ี  2 

พ 23104   พลศกึษา 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 
ภาคเรียนท่ี  2 
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รายวชิาเพิม่เติม 
ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 

พ 20201   ยืดหยุน่ 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 
ภาคเรียนท่ี  1 

พ 20202   เทเบลิเทนนิส20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 
ภาคเรียนท่ี  2 

  
 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 
พ 20203   กรีฑา 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 

ภาคเรียนท่ี  1 
พ 20204   กระบ่ีกระบอง 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 

ภาคเรียนท่ี  2 
 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 
พ 20205  ตะกร้อ 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน ภาค
เรียนท่ี  2 
พ 20206 บาสเกตบอล 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 

ภาคเรียนท่ี  2 
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อธิบายรายวชิาเพิม่เติมกลุม่สาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพละศกึษา 

ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพละศกึษา 

รายวชิาสุขศกึษาพ้ืนฐาน  รหัสวชิา 
พ21101 
ช่ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 จาํนวน  0.5 หน่วยกิต เวลา 
20 ช่ัวโมง 

 
ศกึษาความสาํคัญและการดูแลระบบประสาทและระบบตอ่มไร้ทอ่ท่ีมี

ผลตอ่สุขภาพการเจริญเติบโตพัฒนาการของวัยรุ่นและวธีิการปรับตัวตอ่การ
เปล่ืยนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอยา่งเหมาะสม 
วเิคราะหภ์าวการณ์เจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณ์มาตรฐาน 
แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย มีทักษะการปฎเิส
ธเพ่ือป้องกันตนเองจากการถูกลว่งะเมิดทางเพศ เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสม
กับวัย 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
พ 2.1 ม.1/1 , ม.1/2 
รวมทัง้หมด 6 ตัวช้ีวัด 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา 

รายวชิาพลศกึษาพ้ืนฐาน  รหัสวิ
ชาพ21103 
ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1        จาํนวน 0.5 หน่วยกิต  
เวลา 20 ช่ัวโมง 

 
ศกึษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ืยวกับประวัติความเป็นมา 

ประโยชน์และคุณคา่ กีฬายืดหยุน่ และตะกร้อไทย มารยาทของการเป็นผูเ้ลน่
และผูดู้ท่ีดี หลักการทางวทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใชใ้นการออกกาํลัง
กาย และเลน่กีฬายืดหยุน่ และตะกร้อไทย มีทักษะในการมว้ย การวิง่ การ
กล้ิง การกระโดด การพุง่ การเตะลูกพลิกแพลงแบบตา่งๆ ทัง้ในขณะเป็นผู้
เลน่ฝ่ายรับและฝ่ายรุก การเลน่วงอยา่งสนุกสนานและปลอดภัย ปฎบัิติตาม
หน้าท่ีความรับผิดชอบของตนขณะเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬายืดหยุน่และตะกร้อ 
สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรคภาพทางกายตามผลการทดสอบ 

เหน็คุณคา่การปฎบัิติตามสทิธิ กฎ กติกาการแขง่ขันความปลอดภัยและ
กลวธีิในการเลน่และการแขง่ขันยืดหยุน่และตะกร้อไทย การมีจิตวญิญาณใน
การเขา้ร่วมการแขง่ขันกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการเป็นผูเ้ลน่และผู้
ดูท่ีดีสร้างเสริมสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนัิยนําไป
ประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจาํวันไดอ้ยา่งเหมาะสม มีนํา้ใจรักกีฬา 
 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
พ 3.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ,.1/3 
พ 3.2 ม.1/1 , ม1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 
พ 4.1 ม.1/4 
รวมทัง้หมด 10 ตัวช้ีวัด 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา 

รายวชิาสุขศกึษาพ้ืนฐาน รหัสวชิา 
พ21102 
ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1        จาํนวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 
20 ช่ัวโมง 

 
ศกึษาลักษณะอาการของผูติ้ดสารเสพติด การป้องกันการติดสารเสพ

ติด ความสัมพันธข์องการใชส้ารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ วเิคราะห์
ปัญหาท่ีเกิดจากการภาวะโภชนาการและเลือกกินอาหารท่ีเหามะสมกับวัยท่ีมี
ผลกระทบตอ่สุขภาพ มีทักษะการปฐมพยาบาล เคล่ือนยา้ยผูป่้วอยา่งปลอดภัย 
แสดงวธีิการชักชวนผูอ่ื้นใดล้ด และเลิกสารเสพติดโดยใชทั้กษะตา่งๆ และ
สามารถควบคุมนํา้หนักของตนเองให้อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน เหน็คุณคา่ของ
การนําความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวัตประจาํวัน มีจิตสาธารณะ มีความมุง่ม่ัน
ในการทาํงาน ซ่ือสัตย ์สุจริต 

 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
พ 4.1 ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
พ 5.1 ม .1/1, ½ , ม.1/3  , ม.1/4 
รวมทัง้หมด 6 ตัวช้ีวัด 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา 

รายวชิาพลศกึษาพ้ืนฐาน รหัสวชิา 
พ21104 
ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1        จาํนวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 
20 ช่ัวโมง 
 

ศกึษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ืยวกับความเป็นมา ประโยชน์และ
คุณคา่ของการออกกาํลังกาย การเลน่กรีฑา กีฬาเทเบลิเทนนิส มารยาทของ
การเป็นผูเ้ลน่ และผูดู้ท่ีดี นําหลักการทางวทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้
ในการออกกาํลังกาย และการเลน่กรีฑา กีฬาแบดมินตัน มีทักษะในการเตรี
ยมพร้อม การกระโดดสูงการวิง่ขา้มรัว้ การพุง่แหลน การวิง่ระยะกลาง การตี
ลูกแบดมินัตน หน้ามือ และหลังมือ เลน่ประเภทเด่ียวและคู ่การวางแผนการ
เลน่ ทัง้ในขณะเป็นผูเ้ลน่ฝ่านรับ        และฝ่ายรุกอยา่งสนุกสนานและ
ปลอดภัย เหน็คุณคา่การปฎบัิติตามสทิธิกฎ กติกาการแขง่ขันความปลอดภัย
และกลวธีิในการเลน่และการแขง่ขันกรีฑาและกีฑาเทเบลิเทนนิส การปฎบัิติ
ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองขณะเขา้ร่วมกิจกรรมกรีฑากีฬาเทเบลิ
เทนอยา่งมีนํา้ใจนักกีฬา มีจิตวญิญาณในการเขา้ร่วมการแขง่ขันกีฬา และ
ช่ืนชมในสุนทรียภาพของการเป็นผูเ้ลน่และผูดู้ท่ีดี และมีทักษะการ สร้างส
เริมสุขภาพสมรรถ ภาพทางกาย นําไปประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจาํวันไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 3.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/4 
พ 3.2 ม. 2/1  , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 
พ  4.1 ม.2/7 
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รวมตัวทัง้หมด 9 ตัวช้ีวัด 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา 
รายวชิาสุขศกึษาพ้ืนฐาน รหัสวชิา 
พ22101 
ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2        จาํนวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 
20 ช่ัวโมง 

 
ศกึษาการเปล่ืยนแปลงดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ในวัยรุ่น รู้และเขา้ใจผลของการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีตอ่สุขภาพ วเิคราะหค์วาม
สัมพันธข์องภาวะสมดุลระหวา่งสุขภาพกายและสุขภาพจิต อธิบายลักษณะ
อาการเบ้ืองตน้ของผูมี้ปัญหาสุขภาพจิตเสนอแนะวธีิปฎบัิติตนเพ่ือจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด บอกปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่เจตคติในเร่ืองเพศ ปัญหา
และผลกระทบ ท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธใ์นวัยเรียน อธิบายความสาํคัญ
ของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวไดอ้ยา่งเหมาะสม เลือกใชบ้ริการทาง
สุขภาพอยา่งมีเหตุผล วเิคราะหค์วามเจริญกา้วหน้าทางการแพทยท่ี์มีผลตอ่
สุขภาพ เหน็คุณคา่ของการนําความรู้เพ่ือพัฒนาร่างกายและจิตใจตนเองให้
เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดนําไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวันไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 1.1 ม.2/1  , ม.2/2 
พ 2.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 
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รวมทัง้หมด 7 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา 

รายวชิาพลศกึษาพ้ืนฐาน รหัสวชิา 
พ22103 
ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2        จาํนวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 
20 ช่ัวโมง 
 

ศกึษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกับความเป็นมา ประโยชน์และ
คุณคา่ของการออกกาํลังกาย การเลน่กีฑา กีฬาแบดมินตัน มารยาทของการ
เป็นผูเ้ลน่ และผูดู้ท่ีดี นําหลักการทางวทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใชใ้น
การออกกาํลังกาย และเลน่การเลน่กรีฑา กีฬาแบดมินตัน มีทักษะในการเครี
ยมพร้อม การกระโดดสูง การวิง่ขา้มรัว้ การพุง่แหลน การวิง่ระยะกลาง การตี
ลูกแบดมินตัน หน้ามือและหลังมือ และประเภทเด่ียวและคู ่การวางแผนการ
เลน่ ทัง้ในขณะเป็นผูเ้ลน่ฝ่านรับและฝ่ายรุก อยา่งสนุก สนามและปลอดภัย 
เหน็คุณคา่การปฎบัิติตามสทิธิกฎ กติกาการแขง่ขันความปลอดภัย และกลวธีิ
ในการเลน่และการแขง่ขันกรีพาและกีฬาแบดมินตัน การปฎบัิติตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของตนเองขณะเขา้ร่วมกิจกรรมกรีฑา กีฬาแบดมินตันอยา่ง
มีนํา้ใจนักกีฬา มีจิตวญิญาณในการเขา้ร่วมการแขง่ขันกีฬาและช่ืนชมใน
สุนทรียภาพของการเป็นผูเ้ลน่และผูดู้ท่ีดี และมีทักษะการ สร้างเสริมสุขภาํ
สมรรถ ภาพทางกาย นําไปประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจาํวันไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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รหัสตัวช้ีวัด 
พ 3.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/4 
พ 3.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 
พ 4.1 ม2/7 
รวมทัง้หมด9ตัวช้ีวัด 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา 

รายวชิาสุขศกึษาพ้ืนฐาน รหัสวชิา 
พ22102 
ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2        จาํนวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 
20 ช่ัวโมง 
 

ศกึษาลักษณะอาการเบ้ืองตน้ของผูมี้ปัญหาสุขภาพจิตวธีิการหลีกเล่ียง
พฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง วเิคราะหค์วามเจริญกา้วหน้าทางการ
แพทยท่ี์มีผลตอ่สุขภาพ ความสัมพันธข์องภาวะสมดุลระหวา่งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต เสนอแนะวธีิปฎบัิติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ์ และความเครียด มี
ทักษะชีวติในการป้องกันตนเอง และหลีกเล่ียงสถานการณ์คับขันท่ีอาจไปสู่
อันตราย เหน็คุณคา่โดยใชก้ระบวนการคดิวเิคราะหอ์ยา่งมีเหตุผลและทักษะ
ชีวติในการดูแลตนเอง มีจิตสาธารณะสามารถสื่อสารสิง่ท่ีเรียนรู้ไปยังบุคคล
อ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดีและนําไปใชป้ระโยชน์ตา่งๆไปใชใ้นชีวติประจาํวันได ้
 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

 
 



45 
 

พ 4.1 ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 
พ 5.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 
รวมทัง้หมด 7 ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา 

รายวชิาพลศกึษาพ้ืนฐาน รหัสวชิา 
พ22104 
ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2        จาํนวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 
20 ช่ัวโมง 
 

ศกึษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ืยวกับการออกกาํลังกายเพ่ือ
สุขภาพและรู้จักการเลน่กีฬา กติกาการแขง่ขันถูกตอ้ง มีมารยาทของการเป็น
ผูเ้ลน่และผูดู้ท่ีดี นําหลักการทางวทิยาศาสตร์มาเคล่ือนไหวไปใชใ้นการออก
กาํลังกายและเลน่กระบ่ีกระบอง รู้จักการทดสอบสมรรถภาพทางกายและ
พัฒนาการของร่างกาย เป็นแบบอยา่งท่ีดีสามารถให้คาํแนะนําผูอ่ื้นได ้เหน็
คุณคา่การปฎบัิติตามสทิธิ กฎกติกา การแขง่ขันความปลอดภัยและกลวธีิใน
การเลน่กีฬากระบ่ีกระบอง การปฎบัิติตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบของตนเอง
ขณะเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาและช่ืนชมในสุนทรียภาพของการเป็นผูดู้และผูเ้ลน่
เป็นผูมี้ระเบียบวนัิยมุง่ม่ันในการทาํงานนําไปประยุกตใ์ชอ้อกกาํลังกายใน
ชีวติประจาํวันไดอ้ยา่เหมาะสม 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
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พ 3.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 
พ 3.2 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5  
พ 4.1 ม. 3/5 
รวมทัง้หมด 10 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา 
รายวชิาสุขศกึษาพ้ืนฐาน รหัสวชิา 
พ23101 
ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3        จาํนวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 
20 ช่ัวโมง 
 

ศกึษาการเปล่ืยนแหลงทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติ
ปัญญาแตล่ะชว่งเวลาของชีวติ อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมตอ่การ
เปล่ืยนแปลงของ วัยรุ่น อนามัยของแมแ่ละเดก็ การวางแผนครอบครัวและวธีิ
การปฎบัิติตนท่ีเหมาะสมวเิคราะหอิ์ทธิพลและความคาดหวังของสังคมตอ่การ
เปล่ืยนแปลงของวัยรุ่น สื่อโฆษณา ท่ีมีอิทธิพลตอ่การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น ปัจจุบันท่ีมีผลกระทบตอ่การตัง้ครรภ ์สาเหตุและเสนอ
สมกับวัยตา่งๆ โดยคาํนึง ถึงความประหยัดและคุณคา่ทาง โภชนาการ เสนอ
แนวทางป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุสาํคัญของการเจบ็ป่วยและการตายของคน
ไทย เหน็คุณคา่ และนําประโยชน์ไปใชใ้นชีวติประจาํวัน มีคุณธรรมและคา่
นิยมท่ีเหมาะสม มีจิตสาธารณะ 
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รหัสตัวช้ีวัด 
พ 1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 
พ 32.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 ,  
พ 4.1 ม. 3/1 , ม.3/2 
รวมทัง้หมด 8 ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา 

รายวชิาพลศกึษาพ้ืนฐาน รหัสวชิา 
พ23103 
ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3        จาํนวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 
20 ช่ัวโมง 
 

ศกึษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ืยวกับการออกกาํลังกายเพ่ือ
สุขภาพและรู้จักการเลน่กีฬา กติกาการแขง่ขันถูกตอ้ง มีมารยาทของการเป็น
ผูเ้ลน่และผูดู้ท่ีดี นําหลักการทางวทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใชใ้นการออก
กาํลังกายและเลน่กีฬาบาสเกตบอลและเปตอง ป้องกันตัดสนิใจเลือกวธีิท่ี
เหมาะสมไปใชใ้นสถานการณ์การเลน่ไดอ้ยา่งเหมาะสม รู้จักการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายและพัฒนาการของร่างหาย เป็ยแบบอยา่งท่ีสามารถให้คาํ
แนะนําผูอ่ื้นได ้เป็นผูมี้ระเบียบวนัิยมุง่ม่ันในการทาํงานไปประยุกตใ์ชอ้อก
กาํลังกายในชีวติประจาํวันไดอ้ยา่งเหมาะสม เหน็คุณคา่การปฎบัิติตามสทิธิ 
กฎ กติกาการแขง่ขันความปลอดภัยขณะร่วมกิจกรรมกีฬาตามท่ีจัดอยา่งมี
นํา้ใจนักกีฬา มีจิตวญิญาณในการเขา้ร่วมการแขง่ขันกีฬา และช่ืนชมใน
สุนทรียภาพของการเป็นผูดู้และผูเ้ลน่ 
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รหัสตัวช้ีวัด 
พ 3.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 
พ 3.2 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 
พ 4.1 ม. 3/5 
รวมทัง้หมด 10 ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา 

รายวชิาสุขศกึษาพ้ืนฐาน รหัสวชิา 
พ23102 
ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3        จาํนวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 
20 ช่ัวโมง 
 

ศกึษาการวางแผนการจัดเวลาในการออกกาํลังกายการพักผอ่น และ
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การแกไ้ขความรุนแรง วเิคราะหปั์จจัยเสื่
ยง และพฤติกรรมเสื่องท่ีมีผลตอ่สุขภาพ และแนวทางป้องกัน หลีกเล่ียงการ
ใชค้วามรุนแรง และชักชวนเพ่ือนให้หลีกเล่ียงการใชค้วามรุนแรงในการแก้
ปัญหาอิทธิพลของสื่อตอ่พฤติกรรมสุขภาพ และความรุนแรง ความสัมพันธ์
ของการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์อ่สุขภาพ และการเกิดอบัติเหตุ แสดงวธีิ
การชว่ยฟ้ืนคืนชีพอยา่งถูกวธีิ เหน็คุณคา่ของการนําความรู้ไปใชป้ระโยชน์กอ่
ให้เกิดทักษะชีวติในการดูแลสุขภาพตนเอง และผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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รหัสตัวช้ีวัด 
พ 4.1 ม.3/3 , ม.3/4 
พ 5.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5  
รวมทัง้หมด 7 ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คาํอธิบาย 
กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา 

รายวชิาพลศกึษาพ้ืนฐาน รหัสวชิา 
พ23104 
ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3          จาํนวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 
20 ช่ัวโมง 

ศกึษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ืยวกับประวัติความเป็นมา
ประโยชน์ และคุณคา่ของกีฬาหยืดหยุน่ และตะกร้อไทยมารยาทของการเป็น
ผูเ้ลน่และผูดู้ท่ีดี นําหลักการทางวทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใชใ้นการออก
กาํลังกาย และเลน่กีฬายืดหยุน่ และตะกร้อไทย มีทักษะในการมว้น การวิง่ 
การกระโดด การพุง่ การเตะลูกพลิกแพลงแบบตา่งๆ ทัง้ในขณะเป็นผูเ้ลน่
ฝ่ายรับและฝ่ายรุก การเลน่วงอยา่งสนุกสนานและปลอดภัย ปฎบัิติตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของตนขณะเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬายืดหยุน่ และตะกร้อ สร้าง
เสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ 

เหน็คุณคา่การปฎบัิติตามสทิธิ กฎ กติกาการแขง่ขันความปลอดภัย 
และกลวธีิในการเลน่ และการแขง่ขันยืดหยุน่ และตะกร้อไทย การมีจิต
วญิญาณในการเขา้ร่วมการแขง่ขันกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการ
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เลน่กีฬา และการมีทักษะการเป็นผูเ้ลน่ และผูดู้ท่ีดีสร้างเสริมสุขภาพ/
สมรรถภาพทางกาย มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนัิยนําไปประยุกตใ์ชใ้นชีวติ
ประจาํวันไดอ้ยา่งเหมาะสม มีนํา้ใจนักกีฬา 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 3.1 ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/3 
พ 3.2 ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 ,ม.1/6 
พ  4.1 ม.1/4 
รวมทัง้หมด 10 ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 

          คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา เพศศกึษา  1                                   กลุม่สาระการเรียนรู้
สุขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี  1  (ภาคเรียนท่ี  1)        รหัสวชิา พ  21211 
เวลา   20 ช่ัวโมง                                                 จาํนวน   0.5  
หน่วยกิต 
 
อธิบายความสาํคัญของระบบประสาท และระบบตอ่มไร้ทอ่ท่ีมีผลตอ่สุขภาพ 
การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น วเิคราะหภ์าวะการเจริญเติบโต
ทางร่างกายของตนเองกับเกณฑม์าตรฐาน และสามารถแสวงหาแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 
             อธิบายวธีิการปรับตัวตอ่การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอยา่งเหมาะสมรวมถึงการแสดงทักษะการ
ปฏิเสธเพ่ือป้องกันตัวเองจากการถูกลว่งละเมิดทางเพศ 
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ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความสาํคัญของระบบประสาท และระบบตอ่มไร้ทอ่ท่ีมีผลตอ่

สุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น 
2. วเิคราะหภ์าวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์

มาตรฐาน 
3. แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 
4. อธิบายวธีิการปรับตัวตอ่การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

และพัฒนาการทางเพศอยา่งเหมาะสม 
5. แสดงทักษะการปฏิเสธเพ่ือป้องกันตัวเองจากการถูกลว่งละเมิดทาง

เพศ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
                                       คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา เพศศกึษา  2                                    กลุม่สาระการเรียนรู้
สุขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี  2  (ภาคเรียนท่ี  1)        รหัสวชิา พ  22211 
เวลา   20 ช่ัวโมง                                                 จาํนวน   0.5  
หน่วยกิต 
 
อธิบายการเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาใน
วัยรุ่น  ระบุปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่การเจริญเติบโต และพัฒนาการดา้นร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม  วเิคราะหปั์จจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่เจตคติในเร่ืองเพศ 
วเิคราะหปั์ญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธใ์นวัยเรียน  อธิบาย
วธีิป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงจากโรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ ์เอดส ์และการ
ตัง้ครรภไ์มพึ่งประสงค ์
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สามารถเลือกใชบ้ริการสุขภาพอยา่งมีเหตุผล  วเิคราะหผ์ลของการใช้
เทคโนโลยีท่ีมีตอ่สุขภาพ  เสนอแนะวธีิปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด  อธิบายวธีิการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง 
อธิบายวธีิป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงจากโรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ ์เอดส ์
และการตัง้ครรภไ์มพึ่งประสงค ์
 
 
ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายการเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติ
ปัญญาในวัยรุ่น 

2. ระบุปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่การเจริญเติบโต และพัฒนาการดา้น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

3. วเิคราะหปั์จจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่เจตคติในเร่ืองเพศ 
4. วเิคราะหปั์ญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธใ์นวัย

เรียน 
5. อธิบายวธีิป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงจากโรคติดตอ่ทางเพศ

สัมพันธ ์เอดส ์และการตัง้ครรภไ์มพึ่งประสงค ์
6. สามารถเลือกใชบ้ริการสุขภาพอยา่งมีเหตุผล 
7. วเิคราะหผ์ลของการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีตอ่สุขภาพ 
8. เสนอแนะวธีิปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
9. อธิบายวธีิการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง 
10. อธิบายวธีิป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงจากโรคติดตอ่ทางเพศ

สัมพันธ ์เอดส ์และการตัง้ครรภไ์มพึ่งประสงค ์
 
 
                                 คาํอธิบายรายวชิา 
    รายวชิา เพศศกึษา  3                                   กลุม่สาระการเรียนรู้
สุขศกึษาและพลศกึษา 
    ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี  3  (ภาคเรียนท่ี  1)        รหัสวชิา พ  23211 
    เวลา   20 ช่ัวโมง                                   จาํนวน   0.5  หน่วยกิต 
 
               วเิคราะหอิ์ทธิพลและความคาดหวังของสังคมตอ่การ
เปล่ียนแปลงของวัยรุ่น  สามารถวเิคราะหส์ื่อโฆษณาท่ีมีอิทธิพลตอ่
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น  รวมถึงการวเิคราะหปั์จจัย
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ท่ีมีผลกระทบตอ่การตัง้ครรภ ์  สามารถวเิคราะหส์าเหตุ และเสนอ
แนวทางป้องกัน แกไ้ขความขัดแยง้ในครอบครัวได ้
เสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุสาํคัญของการเจบ็ป่วยและ
การตายของคนไทย  วเิคราะหปั์จจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงท่ีมีผล
ตอ่สุขภาพและแนวทางป้องกัน  หลีกเล่ียงการใชค้วามรุนแรงและ
ชักชวนเพ่ือนให้หลีกเล่ียงการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา  รวม
ถึงการวเิคราะหอิ์ทธิพลของสื่อตอ่พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วเิคราะหอิ์ทธิพลและความคาดหวังของสังคมตอ่การ
เปล่ียนแปลงของวัยรุ่น  

2. วเิคราะหส์ื่อโฆษณาท่ีมีอิทธิพลตอ่การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น  

3. วเิคราะหปั์จจัยท่ีมีผลกระทบตอ่การตัง้ครรภ ์  
4. สามารถวเิคราะหส์าเหตุ และเสนอแนวทางป้องกัน แกไ้ข

ความขัดแยง้ในครอบครัวได ้
5. เสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุสาํคัญของการเจบ็

ป่วยและการตายของคนไทย  
6. วเิคราะหปั์จจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงท่ีมีผลตอ่สุขภาพ

และแนวทางป้องกัน  
7. หลีกเล่ียงการใชค้วามรุนแรงและชักชวนเพ่ือนให้หลีกเล่ียง

การใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา  
8. รวมถึงการวเิคราะหอิ์ทธิพลของสื่อตอ่พฤติกรรมสุขภาพ

และความรุนแรง 
 

 
 

โครงสร้างรายวชิาเพิม่เติมกลุม่สาระการเรียนรู้สุขศกึษาและ
พลศกึษา 

ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ 
 

รายวชิาเพิม่เติม 
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พ 20201   ยืดหยุน่ 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 
ภาคเรียนท่ี  1 

พ 20202   เทเบลิเทนนิส20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 
ภาคเรียนท่ี  2 

 
 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 
พ 20203   กรีฑา 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 

ภาคเรียนท่ี  1 
พ 20204   กระบ่ีกระบอง 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 

ภาคเรียนท่ี  2 
 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 
พ 20205  ตะกร้อ 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน ภาค

เรียนท่ี  1 
พ 20206 บาสเกตบอล 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 

ภาคเรียนท่ี  2 
 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 (เพศศกึษา) 
พ 21211  เพศศกึษา 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 

ภาคเรียนท่ี  1 
พ 21212  เพศศกึษา 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 

ภาคเรียนท่ี  2 
 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 (เพศศกึษา) 
พ 22211  เพศศกึษา 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 

ภาคเรียนท่ี  1 
พ 22212  เพศศกึษา 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 

ภาคเรียนท่ี  2 
 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3(เพศศกึษา) 
พ 23211  เพศศกึษา 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 

ภาคเรียนท่ี  1 
พ 23212  เพศศกึษา 20  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  0. 5 หน่วยการเรียน 

ภาคเรียนท่ี  2 
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โครงสร้างรายวชิา  สุขศกึษา 
รหัสวชิา  พ2110 2   ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี   1 (ภาคเรียนท่ี  1) 

จาํนวน  0.5  หน่วยกิจ       เวลา  20  ช่ัวโมง 
 

หน่ว
ยท่ี 

ช่ือหน่วย ตัวช้ีวัด/ผลการ
เรียนรู้ 

จาํนว
น 
ช่ัวโมง 

สัดสว่น 
คะแนน 

ชว่งการสอบ 
F1 S

1 
F
2 

S2 

1  กระบวนการ
สร้างเสริมและ
ดาํรง
ประสทิธิภาพของ
ระบบประสาท
และระบบตอ่มไร้
ทอ่ 

พ  1.1   ม. 1/1  
 

3 10 10    

พ  1.1   ม. 1/2 2 5 5    

2 การเปล่ียนแปลง
ทางร่างกาย 
จิตใจ  อารมณ์
และพัฒนาการ
ทางเพศ 

พ  1.1   ม. 1/3 2 10 10    
พ  1.1  ม. 1/4 2 5 5    

                              สอบกลางภาค 1   2
0 

  

3 วัยรุ่นและพัฒนา 
การทางเพศ 

พ  2.1   ม. 1/1 
 

5 15   1
5 

 

4 การป้องกันการ
ถูกลว่งละเมิด
ทางเพศ 

พ  2.1   ม. 1/2 
 

4 15   1
5 

 

                               สอบปลายภาค 1     20 
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โครงสร้างรายวชิา  สุขศกึษา 

รหัสวชิา  พ21102   ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี  1 (ภาคเรียนท่ี 2) 
จาํนวน  0.5  หน่วยกิจ       เวลา  20  ช่ัวโมง 

 
หน่ว
ยท่ี 

ช่ือหน่วย ตัวช้ีวัด/ผลการ
เรียนรู้ 

จาํนว
น 

ช่ัวโมง 

สัดสว่น 
คะแนน 

ชว่งการสอบ 
F1 S

1 
F
2 

S2 

1  วัยรุ่นกับ
โภชนาการ 

พ 4.1   ม. 1/1  3 8 8    

 เพ่ือสร้างเสริมสุข
ภาพ  

พ 4.1   ม. 1/2 2 7 7    

2 วัยรุ่นกับการดูแล
นํา้หนักตัว 

พ 4.1   ม. 1/3 2 8 8    
พ 4.1   ม. 1/4 2 7 7    

                              สอบกลางภาค 1   2
0 

  

3 การปฐมพยาบาล 
และการเคล่ือน
ยา้ยผูป่้วยอยา่ง
ปลอดภัย 

พ 5.1   ม. 1/1 5 15   1
5 

 

4 มหันตภั์ยจากสา
เสพติด 

พ 5.1   ม. 1/2 2 5   5  
พ 5.1   ม. 1/3   1 5   5  
พ 5.1   ม.1/4 1 5   5  

                               สอบปลายภาค 1     20 
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โครงสร้างรายวชิา  สุขศกึษา 

รหัสวชิา  พ2110 2   ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี   2 (ภาคเรียนท่ี  1) 
จาํนวน  0.5  หน่วยกิจ       เวลา  20  ช่ัวโมง 

 
หน่ว
ยท่ี 

ช่ือหน่วย ตัวช้ีวัด/ผลการ
เรียนรู้ 

จาํนว
น 
ช่ัวโมง 

สัดสว่น 
คะแนน 

ชว่งการสอบ 
F1 S

1 
F
2 

S2 

1 พัฒนาการในวัย
รุ่น 

พ  1.1   ม.  2/1  
 

3 10 10    

2 การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ
ดา้นตา่งๆ 

พ  1.1   ม.  2/2 
 

3 10 5    

3 วัยรุ่นกับเร่ือง
เพศ 

พ  2 .1  ม.  2/1 3 10 5    

สอบกลางภาค 1 20  2
0 

  
  

4 การมีเพศสัมพันธ์
ในวัยเรียน 

พ   2.1  ม.  2/2 3 10   1
0 

 

5 โรคติดตอ่ทาง
เพศสัมพันธ ์
 

พ   2.1  ม.  2/3 3 10   5  
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6 การวางตัวตอ่
เพศตรงขา้ม 
 

พ   2.1  ม.  2/4 3 10   5  

                               สอบปลายภาค 1 20    20 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างรายวชิา  สุขศกึษา 

 รหัสวชิา  พ22102   ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี  2 (ภาคเรียนที 2 ) 
ลาํดั
บท่ี 

ช่ือหน่วยกา
เรียนรู้ 

 มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ เวล
า ห

ค
น

1 หลักการเลือก
ใชผ้ลิตภัณฑ์
และบริการทาง
สุขภาพ 

พ   4.1  ม. 
2/1  
ม. 2/2 

- การเลือกใชบ้ริการทางสุขภาพอยา่งมี
เหตุผล 
- วเิคราะหข์องการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีตอ่
สุขภาพ 

2 

2 ความเจริญ
กา้วหน้า
ทางการแพทย์
ท่ีผลตอ่สุขภาพ 

พ   4.1  ม. 
2/3 
 

 วเิคราะหค์วามเจริญกา้วหน้าทางการ
แพทยท่ี์ผลตอ่สุขภาพ 

2 

3 ความสมดุล
ระหวา่งสุขภาพ
กายและสุขภาพ
จิต 

พ   4.1  ม. 
2/4 

วเิคราะหค์วามสัมพันธข์องภาวะสมดุล
ระหวา่งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

1 

4 ปัญหาสุขภาพ
จิต 

พ   4.1  ม. 
2/5 

อธิบายลักษณะอาการเบ้ืองตน้ของผูมี้
ปัญหาสุขภาพจิต 

1 

5 จัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด 

พ   4.1  ม. 
2/6 

เสนอแนะวธีิปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด 

1 
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6 สมรรถภาพทาง
กาย 

พ   4.1  ม. 
2/7 

พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง
ให้เป็นไปตามเกณฑก์าํหนด 

2 

สอบกลางภาค 1 
7 สารเสพติด พ   5.1  ม. 

2/1 
ระบุวธีิการ ปัจจัย และแหลง่ท่ีชว่ยเหลือ 
ฟ้ืนฟูผูติ้ดสารเสพติด 

3 

8 พฤติกรรมเสี่ยง พ   5.1  ม. 
2/2 

การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเสี่ยงและ
สถานการณ์เสี่ยง  

3 

9 การป้องกัน
ตนเอง 

พ   5.1  ม. 
2/3 

อธิบายวธีิการหลีกเล่ียงและสถานการณ์
เสี่ยง 

3 

สอบปลายภาค 1 
 จาํนวน  0.5  หน่วยกิจ       เวลา  20  ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
                              โครงสร้างรายวชิา  พลศกึษา  รหัสวชิา พ  23101 ชัน้
มัธยมศกึษาปีท่ี  3 
                                               จาํนวนหน่วยกิจ  0.5  หน่วยกิจ  เวลา  20 
ช่ัวโมง 
ลาํดั
บท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระสาํคัญ เวลา
/ชม. 

นํา้
หนัก
คะแน
น 

1  เรียนรู้ตัวเรา พ.  1.1 ม . 
3/1-      ม . 
3/3 

1. การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์
ในแตล่ะวัย 

2. อิทธิพลท่ีมีตอ่
เปล่ียนแปลงของวัย
รุ่น 

3. ความคาดหวังของ
สังคมท่ีมีตอ่วัยรุ่น 

4. วัยรุ่นกับสื่อโฆษณา 
 

5 15 
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2  ชีวติและครอบครัว พ.  2.1 ม . 
3/1-      ม . 
3/3 

1. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียว
กับอนามัยเจริญพันธุ ์

2. อนามัยแมแ่ละเดก็ 
3. การวางแผนครอบครัว 
4. ปัญหาความขัดแยง้ใน

ครอบครัว 
 

4 15 

3 สอบกลางภาค พ 3.1 ม5
/1 ม5/2 
ม3/3  ม5/4 

 1 20 

4  ใสใ่จสุขภาพ พ.  3.1 ม . 
3/1-      ม . 
3/3 
 

1. อาหารตามวัย 
2. โรคท่ีเป็นสาเหตุ

สาํคัญของการเจบ็
ป่วยและการตายของ
คนไทย 

3. ปัญหาสุขภาพใน
ชุมชน 

4. การออกกาํลังกาย 
การพักผอ่น และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย 

 

5 15 

5  ชีวติปลอดภัย พ.  4.1 ม . 
3/1-      ม . 
3/5 

1. ปัจจัยและพฤติกรรม
เสี่ยงตอ่สุขภาพ 

2. พฤติกรรมการใช้
ความรุนแรงในวัยรุ่น 

3. อิทธิพลของสื่อตอ่
พฤติกรรมสุขภาพและ
ความรุนแรง 

4. ผลกระทบของการด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแฮลกอ
ฮอลต์อ่สุขภาพและ
การเกิดอุบัติเหตุ 

5. การชว่ยฟ้ืนคืนชีพ 

4 15 

 สอบปลายภาค   1 20 
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รวม 20 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              โครงสร้างรายวชิา  สุขศกึษา  รหัสวชิา พ  23102 ชัน้
มัธยมศกึษาปีท่ี  3 
                                               จาํนวนหน่วยกิจ  0.5  หน่วยกิจ  เวลา  20 
ช่ัวโมง 
ลาํดั
บท่ี 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวช้ีวัด 

สาระสาํคัญ เวลา
/ชม. 

นํา้
หนัก
คะแน
น 

1 โรคเจา้ปัญหา มาตรฐาน พ 
๔.๑   เหน็คุณคา่และ
มีทักษะในการสร้าง
เสริมสุขภาพ การ

๑.  ความหมายของโรค
ติดตอ่และโรคไมติ่ดตอ่ 
๒. สถานการณ์โรคท่ี
ทาํให้คนไทยเสยีชีวติ 

5 15 
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ดาํรงสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการ
สร้างเสริม
สมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพ 
 

 

2 ปัญหาท่ีทา้ทาย 
 

มาตรฐาน พ ๔.๑ 
เหน็คุณคา่และมี
ทักษะในการสร้าง
เสริมสุขภาพ การ
ดาํรงสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการ
สร้างเสริม
สมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพ 
 
พ ๔.๑ (๓)  
รวบรวมขอ้มูลและ
เสนอแนว 
ทางแกไ้ขปัญหา
สุขภาพใน 
ชุมชน 
 

๑. ปัญหาดา้นสุขภาพ
ของชุมชน 

๒. แนวทางแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
 
 

4 15 

3 สอบกลางภาค พ 3.1 ม5/ 1 ม5/2 
ม3/3  ม5/4 

 1 20 

4 พฤติกรรม
เสี่ยง 

มาตรฐาน พ ๕.๑ 
ป้องกันและหลีก
เล่ียงปัจจัยเสี่ยง 
พฤติกรรมเสี่ยงตอ่
สุขภาพ อุบัติเหตุ 
การใชย้าสารเสพติด 
และความรุนแรง 
 
 

๑ .ความหมายของปัจจัย
เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง 
๒. ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอ่
สุขภาพ 
๓. พฤติกรรมเสี่ยงท่ีมี
ผลตอ่สุขภาพ 
๔. แนวทางป้องกัน
ตนเองจากปัจจัยเสี่ยง
และพฤติกรรมเสี่ยงตอ่
สุขภาพ 

5 15 
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5 การชว่ยฟ้ืน
คืนชีพ 
 
 

มาตรฐาน พ ๕.๑ 
ป้องกันและหลีก
เล่ียงปัจจัยเสี่ยง 
พฤติกรรมเสี่ยงตอ่
สุขภาพ อุบัติเหตุ 
การใชย้าสารเสพติด 
และความรุนแรง 
พ ๕.๑ (๕)  
แสดงวธีิการชว่ยฟ้ืน
คืนชีพอยา่งถูกวธีิ 
 
 

๑.  การชว่ยฟ้ืนคืนชีพ 
๒. หลักการชว่ย

ฟ้ืนคืนชีพขัน้พ้ืนฐาน 
๓. วธีิการชว่ย

เหลือคนสาํลักควันไฟ 
 
 
 

4 15 

 สอบปลายภาค   1 20 
                    รวม 20 100 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวชิา  พลศกึษา 
รหัสวชิา  พ21103 ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 (ภาคเรียนท่ี 1) 

จาํนวน  0.5  หน่วยกิจ       เวลา  20  ช่ัวโมง 
ลาํดั
บท่ี 

ช่ือหน่วยกาเรียน
รู้ 

 ตัวช้ีวัด/ผลการ
เรียนรู้ 

จาํนว
น 

ช่ัวโมง 

สัดสว่
น

ชว่งการสอบ 
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คะแน
น 
 

F1 S1 F2 S2 

1 การเพิม่พูนความ
สามารถ 
ในการ
เคล่ือนไหว 

พ 3.1  ม.1/1 9 30 20 - - - 

สอบกลางภาค 1 20 - 20 - - 
2 การออกกาํลังกาย พ 3.2  ม.1/1 

 
 

4 15 - - 10 - 

3 การเลน่กีฬา พ 3.2 ม.1/2 
 

5 15 - - 10 - 

สอบปลายภาค 1 20 - -  20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โครงสร้างรายวชิา  พลศกึษา 
รหัสวชิา  พ21104   ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี  1 (ภาคเรียนท่ี 2) 

จาํนวน  0.5  หน่วยกิจ       เวลา  20  ช่ัวโมง 

 
 



65 
 

ลาํดั
บท่ี 

ช่ือหน่วยกา
เรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด/ผลการ
เรียนรู้ 

จาํนว
น 

ช่ัวโมง 

สัดสว่
น 

คะแน
น 

ชว่งการสอบ 
F1 S1 F2 S2 

1 การเพิม่พูน
ความสามารถ 
ในการ
เคล่ือนไหว 

พ 3.1  ม.1/1 2 10 10 - - - 

2 
 

การออกกาํลัง
กาย 

พ 3.2 ม.1/ 1 4 10 10 - - - 

3 เลน่กีฬาตาม
ความถนัดความ
สนใจ 

พ 3.2 ม.1/ 2 2 10 10 - - - 

สอบกลางภาค 1 20 - 20 - - 
4 กฎกติกา พ 3.2  ม.1/ 3 3 10 - - 10 - 
5 การเลน่กีฬา

และการทาํงาน
เป็นทีมอยา่ง
สนุกสนาน 

พ 3.2  ม.1/4 4 10 - - 10 - 

6 การเลน่เป็นทีม พ 3.2  ม.1/5 1 5 - - 5 - 
7 ความแตกตา่ง

ระหวา่งวธีิการ
เลน่กีฬา 

พ 3.2  ม.1/6 1 5 - - 5 - 

สอบปลายภาค 1 20 - - - 20 
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โครงสร้างรายวชิา  พลศกึษา 
รหัสวชิา  พ22103   ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี  2 (ภาคเรียนท่ี 1) 

จาํนวน  0.5  หน่วยกิจ       เวลา  20  ช่ัวโมง 
ลาํดั
บท่ี 

ช่ือหน่วยกา
เรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด/ผลการ
เรียนรู้ 

จาํนว
น 

ช่ัวโมง 

สัดสว่
น 

คะแน
น 

ชว่งการสอบ 
F1 S1 F2 S2 

1 สุขภาพดีดว้ย
การออกกาํลัง
กายและเลน่
กีฬา 

พ 3.1  ม.2/1 
 

5 15 10 - - - 

2 การเคล่ือนไหว
และการออก
กาํลังกาย 

พ 3.1  ม.2/3 4 15 10 - - - 

สอบกลางภาค 1 20 - 20 - - 
3 การเลน่กรีฑา พ 3.1  ม.2/2 5 20 - - 10 - 
4 นันทนาการ พ 3.1  ม.2/4 4 10 - - 10 - 

สอบปลายภาค 1 20 - - - 20 
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โครงสร้างรายวชิา  พลศกึษา 
รหัสวชิา  พ22104 ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 2) 

จาํนวน  0.5  หน่วยกิจ       เวลา  20  ช่ัวโมง 
ลาํดั
บท่ี 

ช่ือหน่วยกาเรียน
รู้ 

 ตัวช้ีวัด/ผลการ
เรียนรู้ 

จาํนว
น 

ช่ัวโมง 

สัดสว่
น

คะแน
น 
 

ชว่งการสอบ 

F1 S1 F2 S2 

1 การสร้างวถีิท่ีมี
สุขภาพดีโดยการ
ออกกาํลังกาย
และเลน่กีฬา 

พ 3.2 ม.2/1 
 

5 15 15 - - - 

2 การเลน่กระบ่ี พ 3.2 ม.2/2 4 15 15 - - - 
สอบกลางภาค 1 - - 20 - - 

3 กฎ กติกาและขอ้
ตกลง 

พ 3.2 ม.2/3 4 10 - - 10 - 

4 การเลน่เป็นทีม พ 3.2 ม.2/4 3 10 - - 10 - 
5 การพัฒนาวธีิการ

เลน่กีฬา 
พ 3.2 ม
.2/54 

2 10 - - 10 - 

สอบปลายภาค 1 - - -  20 
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                               โครงสร้างรายวชิา  พลศกึษา  รหัสวชิา พ  23103 ชัน้
มัธยมศกึษาปีท่ี  3 
                                               จาํนวนหน่วยกิจ  0.5  หน่วยกิจ  เวลา  20 
ช่ัวโมง 
ลาํดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระสาํคัญ เวลา/
ชม. 

นํา้หนัก
คะแนน 

1 รอบรู้เร่ืองตะกร้อ พ 3.1 ม5/1 ม5
/2  

- การปฐมนิเทศและความรู้ท่ัวไปกอ่น
การเรียนวชิาตะกร้อ 
- การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
ในการเลน่กีฬาตะกร้อ 
- ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการเลน่กีฬา
ตะกร้อ 
- การเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้  และ การ
เดาะตะกร้อ 
 
- การเตะตะกร้อ 
ดว้ยเทา้ 
ดา้นนอก - ดา้นใน - หลังเทา้ 

5 15 

2 การเคล่ือนไหวร่างกาย พ 3.1 ม5/3 ม5
/4 
 

- การเตะตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน 
และหลังเทา้ 
- การเตะลูกตะกร้อให้โดง่ และการ
เตะลูกตะกร้อในอากาศ 
- การเดาะลูกดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน  และ
หลังเทา้ 
- การเดาะลูกดว้ยเขา่ 

4 15 

   สอบกลางภาค พ 3.1 ม5/1 ม5
/2 
ม3/3  ม5/4 

 1 20 

4 ทักษะเบ้ืองตน้ พ 3.2 ม5/1  
 

- การเดาะลูกดว้ย  ศรีษะ 
- ทักษะการเลน่ทีม 
- การยืนโหมง่ลูก 
- การกระโดดและพุง่โหมง่ 
 

5 15 

5 กฎ  กติกาการเลน่ฟุตบอล พ 3.2 ม5/2  
 

- อธิบายและปฏิบัติเก่ียวกับสทิธิ กฎ 
กติกา  กลวธีิตา่งๆ ในระหวา่งการเลน่ 
การแขง่ขันกีฬาตะกร้อกับผูอ่ื้นและนํา
ไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใชใ้นชีวติ
ประจาํวันอยา่งตอ่เน่ือง 

4 15 

 สอบปลายภาค พ 3.2 ม5/1 ม5
/2 
 

 1 20 

รวม   20 100 
                    โครงสร้างรายวชิา  พลศกึษา  รหัสวชิา พ  23104  ชัน้
มัธยมศกึษาปีท่ี  3 
                                  จาํนวนหน่วยกิจ  0.5  หน่วยกิจ  เวลา  20  ช่ัวโมง 
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ลาํดั
บ 
ท่ี 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา นํา้
หนัก
คะแน
น 

1 บาสเกตบอลน่า
รู้ 

        พ 3.1 ม3/1 
 

*  เทคนิคและวธีิ
การเลน่  กีฬาไทย
และกีฬาสากลท่ี
เลือก (บาสเกตบอล
) 
*  การนําหลักการ
เคล่ือนไหว 
กิจกรรมทางกาย 
การเลน่เกม  การ
เลน่กีฬาไปใชเ้ป็น
ระบบสร้างเสริมสุข
ภาพอยา่งตอ่เน่ือง 
*  การจัดกิจกรรม
นันทนาการแกผู่้
เรียน 
 

10 30 

สอบกลางภาค 1 20 
2 มารยาทในการ

เลน่ 
       พ 3.1 ม3/2 *  มารยาทในการ

เลน่และดูกีฬาดว้ย
ความมีนํา้ใจ 

2 10 

3 กฎ  กติกา        พ3.1 ม3/3 *  กฎ  กติกาและขอ้
ตกลงในการเลน่
กีฬาบาสเกตบอล 

2 5 

4 กลวธีิการเลน่       พ3.2 ม3/1 
 

*วธีิการประยุกตใ์ช้
กลวธีิการรุกและการ
ป้องกันในการเลน่
บาสเกตบอล 

2 10 

5 พัฒนาสุขภาพ       พ3.2 ม3/2  *การพัฒนาสุขภาพ
ตนเองท่ีเกิดจากการ
ออกกาํลังกายและ

2 5 
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การเลน่กีฬาเป็น
ประจาํ 

             สอบปลายภาค  1 20 
       รวมตลอดปี/ภาค

เรียน 
 20 100 

 
 
                                                   โครงสร้างรายวชิา  เพศศกึษา  1 
                     รหัสวชิา  พ  21211                                                 ชัน้
มัธยมศกึษาปีท่ี   1 (ภาคเรียนท่ี 1) 
                     จาํนวน  0.5  หน่วยกิจ                                            เวลา 
20  ช่ัวโมง 
 

ท่ี ช่ือหน่วยกา
เรียนรู้ 

สาระเพิม่
เติม 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระทอ้ง
ถิน่ 

เวล
า 

นํา้
หนัก
คะแน
น 

1 พัฒนาการ
ทางเพศ 

ยา่งสูวั่ย
หนุ่มสาว 

1. อธิบายความสาํคัญของระบบ
ประสาท และระบบตอ่มไร้ทอ่ท่ีมี
ผลตอ่สุขภาพ การเจริญเติบโต 
และพัฒนาการของวัยรุ่น 
2.วเิคราะหภ์าวะการเจริญเติบโต
ทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์
มาตรฐาน 
3. อธิบายวธีิการปรับตัวตอ่การ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
อยา่งเหมาะสม 

 2 4 

2 พัฒนาการ
ทางเพศ 

ฉันเป็น
ฉันเอง 

1.แสวงหาแนวทางในการพัฒนา
ตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 
1. อธิบายวธีิการปรับตัวตอ่การ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
อยา่งเหมาะสม 

 1 4 
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3 พัฒนาการ
ทางเพศ 

ประกาศ 
รับเพ่ือน
ใหม ่

1. อธิบายวธีิการปรับตัวตอ่การ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
อยา่งเหมาะสม 

 1 4 

4 สัมพันธภาพ เบ่ือคน
บน่ 

1. อธิบายวธีิการปรับตัวตอ่การ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
อยา่งเหมาะสม 

 1 3 

5 สัมพันธภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

ทาํตามสัง่ 1.แสวงหาแนวทางในการพัฒนา
ตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 
1. อธิบายวธีิการปรับตัวตอ่การ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
อยา่งเหมาะสม 

 1 4 

6 สัมพันธภาพ แฟนฉัน 1.แสวงหาแนวทางในการพัฒนา
ตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 
1. อธิบายวธีิการปรับตัวตอ่การ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
อยา่งเหมาะสม 

 1 4 

 
ท่ี ช่ือหน่วยกา

เรียนรู้ 
สาระเพิม่
เติม 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระทอ้ง
ถิน่ 

เว
ลา 

นํา้
หนัก
คะแน
น 

7 สุขภาพทาง
เพศ 

สะอาด
สดใส
ปลอดภัย 

1.แสวงหาแนวทางในการพัฒนา
ตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 
1. อธิบายวธีิการปรับตัวตอ่การ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
อยา่งเหมาะสม 

 1 4 

8 สุขภาพทาง
เพศ 

รู้ทัน
ป้องกัน
ได ้

1. แสดงทักษะการปฏิเสธเพ่ือ
ป้องกันตัวเองจากการถูกลว่ง
ละเมิดทางเพศ 

 1 3 
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สอบกลางภาค 1 20 
9 พฤติกรรมทาง

เพศ 
หลากรส 
หลายแบบ 

1. อธิบายวธีิการปรับตัวตอ่การ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
อยา่งเหมาะสม 

 1 4 

1
0 

พฤติกรรมทาง
เพศ 

สัมผัสดี
สัมผัสไมดี่ 

1. อธิบายวธีิการปรับตัวตอ่การ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
อยา่งเหมาะสม 
2.แสดงทักษะการปฏิเสธเพ่ือ
ป้องกันตัวเองจากการถูกลว่ง
ละเมิดทางเพศ 

 1 5 

1
1 

ทักษะสว่น
บุคคล 

เร่ืองของชิด
ชนก 

1. อธิบายวธีิการปรับตัวตอ่การ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
อยา่งเหมาะสม 

 1 4 

1
2 

ทักษะสว่น
บุคคล 
 
 
 
 
 

เบ่ือคนแซว 1.แสวงหาแนวทางในการ
พัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต
สมวัย 
2. อธิบายวธีิการปรับตัวตอ่การ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
อยา่งเหมาะสม 

 1 5 

1
3 

ทักษะสว่น
บุคคล 

ขา้งหลัง
ภาพ 

1.แสวงหาแนวทางในการ
พัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต
สมวัย 
1. อธิบายวธีิการปรับตัวตอ่การ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
อยา่งเหมาะสม 
 
 

 1 4 

ท่ี ช่ือหน่วยกา
เรียนรู้ 

 สาระเพิม่
เติม 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระทอ้ง
ถิน่ 

เว
ลา 

นํา้
หนัก
คะแน
น 
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1
4 

ทักษะสว่น
บุคคล 

นับจากวัน
น้ี 

1.แสวงหาแนวทางในการ
พัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต
สมวัย 

 1 4 

1
5 

สังคม 
และ
วัฒนธรรม 

ไมมี่ไมเ่ท ่ 1. อธิบายวธีิการปรับตัวตอ่การ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
อยา่งเหมาะสม 

 1 4 

                                            สอบกลางภาค 1 20 
                                                   รวม 20 100 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 โครงสร้างรายวชิา  เพศศกึษา  2 
รหัสวชิา  พ  22211                                                      ชัน้มัธยมศกึษาปี
ท่ี   2 (ภาคเรียนท่ี 1) 
จาํนวน  0.5  หน่วยกิจ                                                 เวลา  20  ช่ัวโมง 

ท่ี ช่ือหน่วยกา
เรียนรู้ 

 สาระเพิม่เติม ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระทอ้ง
ถิน่ 

เวล
า 

นํา้
หนัก
คะแน
น 
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1 พัฒนาการ
ทางเพศ 

บอกหน่อย
อยากรู้ 

1. อธิบายการเปล่ียนแปลง
ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น 
2. เลือกใชบ้ริการทางสุขภาพ
อยา่งมีเหตุผล 

 3 5 

2 พัฒนาการ
ทางเพศ 

ฉันในสายตา 
คนอ่ืน 

1. อธิบายการเปล่ียนแปลง
ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น 
2. ระบุปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่
การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการดา้นร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ในวัยรุ่น 

 1 4 

3 สัมพันธภา
พ 

ใจเขาใจเรา 1. วเิคราะหปั์จจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอ่เจตคติในเร่ืองเพศ 
2. เสนอแนะวธีิปฏิบัติตนเพ่ือ
จัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 

 1 4 

4 สัมพันธภา
พ 

รวมมิตร 1. อธิบายวธีิหลีกเล่ียง
พฤติกรรมเสี่ยงและ
สถานการณ์เสี่ยง 
2. ใชทั้กษะชีวติในการ
ป้องกันตนเองและหลีกเล่ียง
สถานการณ์คับขันท่ีอาจนําไป
สูอั่นตราย 

 1 4 

5 สัมพันธภา
พ 
 
 
 
 
 

อยากบอกเธอ 1. วเิคราะหปั์จจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอ่เจตคติในเร่ืองเพศ 
2. อธิบายวธีิป้องกันตนเอง
และหลีกเล่ียงจากโรคติดตอ่
ทางเพศสัมพันธ ์เอดส ์และ
การตัง้ครรภไ์มพึ่งประสงค ์

 1 4 

6 พฤติกรรม
ทางเพศ 

เพศสัมพันธมี์
ไดเ้ม่ือใด 

1.อธิบายวธีิป้องกันตนเอง
และหลีกเล่ียงจากโรคติดตอ่

 1 4 
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ทางเพศสัมพันธ ์เอดส ์และ
การตัง้ครรภไ์มพึ่งประสงค ์
2. เลือกใชบ้ริการสุขภาพ
อยา่งมีเหตุผล 

7 พฤติกรรม
ทางเพศ 

ชะลอดีกวา่
ไหม 

1.เลือกใชบ้ริการสุขภาพอยา่ง
มีเหตุผล 
2. วเิคราะหผ์ลของการใช้
เทคโนโลยีท่ีมีตอ่สุขภาพ 
3.วเิคราะหปั์จจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอ่เจตคติในเร่ืองเพศ 

 1 5 

ท่ี ช่ือหน่วยกา
เรียนรู้ 

 มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระทอ้ง
ถิน่ 

เวล
า 

นํา้
หนัก
คะแน
น 

สอบกลางภาค 1 20 
8 สุขภาพทาง

เพศ 
แลกนํา้ 1. เสนอแนะวธีิปฏิบัติตนเพ่ือ

จัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 

 1 4 

9 สุขภาพทาง
เพศ 

รู้จักคุน้เคย 1. เสนอแนะวธีิปฏิบัติตนเพ่ือ
จัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 

 1 4 

1
0 

ทักษะสว่น
บุคคล 

สร้างสะพาน 1.วเิคราะหปั์จจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอ่เจตคติในเร่ืองเพศ 
2. อธิบายความสาํคัญของ
ความเสมอภาคทางเพศ และ
วางตัวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 1 4 

1
1 

ทักษะสว่น
บุคคล 

เร่ืองของ
ปักเป้า 

1. ระบุปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่
การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการดา้นร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ในวัยรุ่น 

 1 4 

1
2 

ทักษะสว่น
บุคคล 
 
 

จินตนาการรัก 1. เสนอแนะวธีิปฏิบัติตนเพ่ือ
จัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 

 2 5 
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2. อธิบายวธีิการหลีกเล่ียง
พฤติกรรมเสี่ยงและ
สถานการณ์เสี่ยง 

1
3 

สังคม 
และ
วัฒนธรรม 

ยอดนักขาย 1.อธิบายวธีิการหลีกเล่ียง
พฤติกรรมเสี่ยงและ
สถานการณ์เสี่ยง 
2. อธิบายวธีิป้องกันตนเอง
และหลีกเล่ียงจากโรคติดตอ่
ทางเพศสัมพันธ ์เอดส ์และ
การตัง้ครรภไ์มพึ่งประสงค ์

 2 5 

1
4 

สังคม 
และ
วัฒนธรรม 

โลกของเธอ 
โลกของฉัน 

1. วเิคราะหปั์ญหาและผลกระ
ทบท่ีเกิดจากการมีเพศ
สัมพันธใ์นวัยเรียน 
2.อธิบายวธีิป้องกันตนเอง
และหลีกเล่ียงจากโรคติดตอ่
ทางเพศสัมพันธ ์เอดส ์และ
การตัง้ครรภไ์มพึ่งประสงค ์
 

 1 4 

                                           สอบกลางภาค 1 20 
                                                  รวม 20 100 
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                                   โครงสร้างรายวชิา  เพศศกึษา  3 
     รหัสวชิา  พ  23211                                                   ชัน้มัธยมศกึษา
ปีท่ี   3 (ภาคเรียนท่ี 1) 
จาํนวน  0.5  หน่วยกิจ                                                   เวลา  20 
ช่ัวโมง 

ท่ี ช่ือหน่วยกา
เรียนรู้ 

สาระเพิม่
เติม 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระ
ทอ้ง
ถิน่ 

เว
ลา 

นํา้
หนัก
คะแ
นน 

1 พัฒนาการ
ทางเพศ 

เปิดห้องวัย
รุ่น 

1. วเิคราะหส์ื่อโฆษณาท่ีมีอิทธิพล
ตอ่การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่น 
2. วเิคราะหอิ์ทธิพลของสื่อตอ่
พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 

 2 4 

2 พัฒนาการ
ทางเพศ 

คุยกันเร่ือง
เพศ 

1. วเิคราะหอิ์ทธิพลและความคาด
หวังของสังคมตอ่การเปล่ียนแปลง
ของวัยรุ่น 
2. วเิคราะหปั์จจัยเสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยงท่ีมีผลตอ่สุขภาพ
และแนวทางป้องกัน 

 1 4 

3 พัฒนาการ
ทางเพศ 

รักนะตัว
เอง 

1. วเิคราะหอิ์ทธิพลและความคาด
หวังของสังคมตอ่การเปล่ียนแปลง
ของวัยรุ่น 

 1 3 

4 สัมพันธภาพ คูมื่อถนอม
รัก 

1.หลีกเล่ียงการใชค้วามรุนแรงและ
ชักชวนเพ่ือนให้หลีกเล่ียงการใช้
ความรุนแรงในการแกปั้ญหา 

 1 4 

5 สัมพันธภาพ เราเป็น
ผูใ้หญ ่
หรือยัง 

1.วเิคราะหอิ์ทธิพลและความคาด
หวังของสังคมตอ่การเปล่ียนแปลง
ของวัยรุ่น 
2. วเิคราะหส์าเหตุ และเสนอ
แนวทางป้องกัน แกไ้ขความขัดแยง้
ในครอบครัว 

 2 4 
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6 สุขภาพทาง
เพศ 

ขอคดิดู
กอ่น 

1.เสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็น
สาเหตุสาํคัญของการเจบ็ป่วยและ
การตายของคนไทย 
2. วเิคราะหปั์จจัยเสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยงท่ีมีผลตอ่สุขภาพ
และแนวทางป้องกัน 

 1 4 

7 สุขภาพทาง
เพศ 

ความรู้แค่
เอ้ือม 

1.เสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็น
สาเหตุสาํคัญของการเจบ็ป่วยและ
การตายของคนไทย 
2. วเิคราะหปั์จจัยเสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยงท่ีมีผลตอ่สุขภาพ
และแนวทางป้องกัน 

 1 4 

 
 

ท่ี ช่ือหน่วยกา
เรียนรู้ 

สาระเพิม่
เติม 

                 ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระ
ทอ้ง
ถิน่ 

เวล
า 

นํา้
หนัก
คะแ
นน 

8 สุขภาพทาง
เพศ 

ไขความรู้
เร่ืองเอดส ์

1. วเิคราะหปั์จจัยท่ีมีผลกระทบ
ตอ่การตัง้ครรภ ์
2. วเิคราะหปั์จจัยเสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยงท่ีมีผลตอ่สุขภาพ
และแนวทางป้องกัน 
3.เสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็น
สาเหตุสาํคัญของการเจบ็ป่วยและ
การตายของคนไทย 

 1 3 

สอบกลางภาค 1 20 
9 สุขภาพทาง

เพศ 
ปัญหาเร่ือง
เพศปรึกษา
ใคร 

1. วเิคราะหปั์จจัยเสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยงท่ีมีผลตอ่สุขภาพ
และแนวทางป้องกัน 
2. หลีกเล่ียงการใชค้วามรุนแรง
และชักชวนเพ่ือนให้หลีกเล่ียงการ
ใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา 

 1 4 
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1
0 

พฤติกรรมทาง
เพศ 

ร้อยแปดวธีิ
บอกรัก 

1. วเิคราะหอิ์ทธิพลและความคาด
หวังของสังคมตอ่การเปล่ียนแปลง
ของวัยรุ่น 
2. วเิคราะหปั์จจัยเสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยงท่ีมีผลตอ่สุขภาพ
และแนวทางป้องกัน 

 1 4 

1
1 

ทักษะสว่น
บุคคล 

อารมณ์โป๊ 1. วเิคราะหอิ์ทธิพลและความคาด
หวังของสังคมตอ่การเปล่ียนแปลง
ของวัยรุ่น 
2. วเิคราะหอิ์ทธิพลของสื่อตอ่
พฤติกรรมสุขภาพและความ
รุนแรง 

 1 4 

1
2 

ทักษะสว่น
บุคคล 

ฉันคดิวา่ 1.หลีกเล่ียงการใชค้วามรุนแรง
และชักชวนเพ่ือนให้หลีกเล่ียงการ
ใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา 

 1 4 

1
3 

ทักษะสว่น
บุคคล 

ตาดู หูฟัง 1.หลีกเล่ียงการใชค้วามรุนแรง
และชักชวนเพ่ือนให้หลีกเล่ียงการ
ใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา 

 1 3 

1
4 

ทักษะสว่น
บุคคล 

ชว่ยแตงโม
ผา่ 
ทางตัน 

1. อธิบายอนามัยแมแ่ละเดก็ การ
วางแผนครอบครัว และวธีิการ
ปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม 
2. วเิคราะหปั์จจัยท่ีมีผลกระทบ
ตอ่การตัง้ครรภ ์

 1 4 

 
 

ท่ี ช่ือหน่วยกา
เรียนรู้ 

สาระเพิม่
เติม 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระ
ทอ้ง
ถิน่ 

เว
ลา 

นํา้
หนัก
คะแ
นน 

1
5 

สังคม 
และ
วัฒนธรรม 

ไมเ่ทแ่ต่
เร้าใจ 

1. วเิคราะหส์ื่อโฆษณาท่ีมีอิทธิพล
ตอ่การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่น 
2. วเิคราะหอิ์ทธิพลของสื่อตอ่
พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 

 1 4 
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1
6 

สังคม 
และ
วัฒนธรรม 

เสน้แบง่
แหง่เพศ 

1.วเิคราะหอิ์ทธิพลและความคาด
หวังของสังคมตอ่การเปล่ียนแปลง
ของวัยรุ่น 

 1 3 

                                             สอบกลางภาค 1 20 
                                                   รวม 20 100 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งอยูบ่นหลักการพ้ืน
ฐานสองประการคือ 
การประเมินเพ่ือพัฒนาผูเ้รียนและเพ่ือตัดสนิผลการเรียนในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน ให้ประสบผลสาํเร็จนัน้ผูเ้รียนจะตอ้งได้ 
รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
สะทอ้นสมรรถนะสาํคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผูเ้รียนซ่ึงเป็นเป้า 
หมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไมว่า่จะเป็นระดับ
ชัน้เรียน ระดับสถานศกึษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศกึษาและระดับชาติการวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนโดยใชผ้ลการ
ประเมินเป็นขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความกา้วหน้า และ  
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ความสาํเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การ 
สง่เสริมให้ผูเ้รียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศักยภาพ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบง่ออกเป็น ๔ ระดับ ไดแ้ก่ ระดับ     
ชัน้เรียน ระดับสถานศกึษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศกึษา และระดับชาติ มีราย    
ล ะ เอียด ดังน้ี 

๑. การประเมินระดับชัน้เรียน เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยูใ่น  
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผูส้อนดาํเนินการเป็นปกติและสมํา่เสมอ ในการ  
จัดการเรียนการสอน ใชเ้ทคนิคการประเมินอยา่งหลากหลาย เชน่ การซักถาม    
การสังเกต การตรวจการบา้น การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/    
ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใชแ้บบทดสอบ ฯลฯ โดยผูส้อนเป็นผูป้ระเมิน    
เองหรือเปิดโอกาส ให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้   
ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไมผ่า่นตัวช้ีวัดให้มี การสอนซอ่มเสริม  

การประเมินระดับชัน้เรียนเป็นการตรวจสอบวา่ ผูเ้รียนมีพัฒนาการ  
ความกา้วหน้าใน 
การเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และ  
มากน้อยเพียงใด มีสิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บการพัฒนาปรับปรุงและสง่เสริมในดา้น 
ใด นอกจากน้ียังเป็นขอ้มูลให้ผูส้อนใชป้รับปรุงการเรียนการสอนของตนดว้ย  
ทัง้น้ีโดยสอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

๒. การประเมินระดับสถานศกึษา เป็นการประเมินท่ีสถานศกึษา  
ดาํเนินการเพ่ือตัดสนิผล การเรียนของผูเ้รียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการ  
ประเมินการอา่น คดิวเิคราะหแ์ละเขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์   
และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน นอกจากน้ีเพ่ือให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกับการจัดการ 
ศกึษาของ สถานศกึษาวา่สง่ผลตอ่การเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้า 
หมายหรือไม่ ผูเ้รียนมีจุดพัฒนาดา้นใด รวมทัง้สามารถนําผลการเรียนของผู้  
เรียนในสถานศกึษาเปรียบเทียบกับเกณฑร์ะดับชาติ        ผลการประเมิน 

 
 
 

 
ระดับสถานศกึษาจะเป็นขอ้มูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุง

นโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวธีิการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือ    
การจัดทาํแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา ตามแนวทางการ 
ประกันคุณภาพการศกึษาและการรายงานผลการจัดการศกึษาตอ่คณะ
กรรมการสถานศกึษา สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา สาํนักงานคณะ  
กรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  ผูป้กครองและชุมชน  
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๓. การประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศกึษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้  
เรียนในระดับเขตพ้ืนท่ีการศกึษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกน
กลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการ 
ศกึษาของเขตพ้ืนท่ีการศกึษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดาํเนินการ  
โดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนดว้ยขอ้สอบมาตรฐานท่ีจัดทาํและ
ดาํเนินการโดยเขตพ้ืนท่ีการศกึษา หรือดว้ยความร่วมมือกับหน่วยงานตน้ 
สังกัด ในการดาํเนินการจัดสอบ นอกจากน้ียังไดจ้ากการตรวจสอบทบทวน  
ขอ้มูลจากการประเมินระดับสถานศกึษาในเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 

๔. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดับ  
ชาติตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน สถานศกึษาตอ้งจัด 
ให้ผูเ้รียนทุกคนท่ีเรียน ในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๓ ชัน้ประถมศกึษาปี   
ท่ี ๖ ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๓ และชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๖ เขา้รับการประเมิน       
ผลจากการประเมินใชเ้ป็นขอ้มูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศกึษาในระดับ
ตา่ง ๆ เพ่ือนําไปใชใ้นการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา ตลอด   
จนเป็นขอ้มูลสนับสนุนการตัดสนิใจในระดับนโยบายของประเทศ 

ขอ้มูลการประเมินในระดับตา่ง ๆ ขา้งตน้ เป็นประโยชน์ตอ่สถานศกึษา   
ในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบ 
ของสถานศกึษาท่ีจะตอ้งจัดระบบดูแลชว่ยเหลือ ปรับปรุงแกไ้ข สง่เสริม  
สนับสนุนเพ่ือให้ผูเ้รียนไดพั้ฒนาเตม็ตามศักยภาพบนพ้ืนฐาน 
ความแตกตา่งระหวา่งบุคคลท่ีจาํแนกตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ 
ไดแ้ก่ กลุม่ผูเ้รียนท่ัวไป กลุม่ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุม่ผูเ้รียนท่ีมี   
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํา่ กลุม่ผูเ้รียนท่ีมีปัญหาดา้นวนัิยและพฤติกรรม  
กลุม่ผูเ้รียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุม่ผูเ้รียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  
กลุม่พิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นตน้ ขอ้มูลจากการประเมินจึงเป็น  
หัวใจของสถานศกึษาในการดาํเนินการชว่ยเหลือผูเ้รียนไดทั้นทว่งที ป ิด 
โอกาสให้ผูเ้รียนไดรั้บการพัฒนาและประสบความสาํเร็จในการเรียน 

สถานศกึษาในฐานะผูรั้บผิดชอบจัดการศกึษา จะตอ้งจัดทาํระเบียบวา่ 
ดว้ยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศกึษาให้สอดคลอ้งและเป็นไป
ตามหลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติท่ีเป็นขอ้กาํหนดของหลักสูตรแกนกลางการ
ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 
เกณฑก์ารวัดและประเมินผลการเรียน 

๑ . การตัดสนิ การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
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     ๑.๑  การตัดสนิผลการเรียน 
ในการตัดสนิผลการเรียนของกลุม่สาระการเรียนรู้ การอา่น คดิ   

วเิคราะหแ์ละเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนนัน้   
ผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงการพัฒนาผูเ้รียนแตล่ะคนเป็นหลัก และตอ้งเกบ็ขอ้มูล 
ของผูเ้รียนทุกดา้นอยา่งสมํา่เสมอและตอ่เน่ืองในแตล่ะภาคเรียน รวมทัง้สอน 
ซอ่มเสริมผูเ้รียนให้พัฒนาจนเตม็ตามศักยภาพ  

ระดับมัธยมศกึษา 
       (๑) ตัดสนิผลการเรียนเป็นรายวชิา ผูเ้รียนตอ้งมีเวลา
เรียนตลอดภาคเรียนไมน้่อย 
กวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทัง้หมดในรายวชิานัน้ ๆ 

             (๒) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผา่นตาม
เกณฑท่ี์สถานศกึษา 

กาํหนด 
             (๓) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตัดสนิผลการเรียนทุกรายวชิา 

(๔) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน และมีผลการประเมิน   
ผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศกึษากาํหนด ในการอา่น คดิวเิคราะหแ์ละเขียน   
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  

การพิจารณาเล่ือนชัน้ทัง้ระดับประถมศกึษาและมัธยมศกึษา ถา้ผู้ 
เรียนมีขอ้บกพร่องเพียงเลก็น้อย และสถานศกึษาพิจารณาเหน็วา่สามารถ 
พัฒนาและสอนซอ่มเสริมได้ ให้อยูใ่นดุลพินิจของสถานศกึษาท่ีจะผอ่นผันให้ 
เล่ือนชัน้ได้ แตห่ากผูเ้รียนไมผ่า่นรายวชิาจาํนวนมาก และมีแนวโน้มวา่จะ  
เป็นปัญหาตอ่การเรียนในระดับชัน้ท่ีสูงข้ึน สถานศกึษาอาจตัง้คณะกรรมการ 
พิจารณาให้เรียนซํา้ชัน้ได้ ทัง้น้ีให้คาํนึงถึงวุฒภิาวะและความรู้ความสามารถ 
ของผูเ้รียนเป็นสาํคัญ 

๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 
ระดับมัธยมศกึษา ในการตัดสนิเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวชิา  

ให้ใชตั้วเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘  ระดับ 
การประเมินการอา่น คดิวเิคราะหแ์ละเขียน และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคนั์น้ ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเย่ียม  ดี  และผา่น 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน จะตอ้งพิจารณาทัง้เวลาการเขา้ 

ร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเ้รียน ตามเกณฑท่ี์สถาน  
ศกึษากาํหนด และให้ผลการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นผา่น และไมผ่า่น 

 
 

 

 
 



84 
 

 
๑.๓  การรายงานผลการเรียน 

การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผูป้กครองและผูเ้รียน 
ทราบความกา้วหน้า ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงสถานศกึษาตอ้ง  
สรุปผลการประเมินและจัดทาํเอกสารรายงานให้ผูป้กครองทราบเป็นระยะ ๆ  
หรืออยา่งน้อยภาคเรียนละ ๑  ครัง้ 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติของผูเ้รียนท่ีสะทอ้นมาตรฐานการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ 
         ๒ .  เกณฑก์ารจบการศกึษา 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน กาํหนดเกณฑก์ลางสาํหรับ 
การจบการศกึษาเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศกึษา ระดับมัธยมศกึษาตอน     
ตน้  และระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

เกณฑก์ารจบระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ 
(๑) ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพ้ืนฐานและเพิม่เติม โดยเป็นรายวชิา   

พ้ืนฐาน   ๖๖ หน่วยกิต และรายวชิาเพิม่เติมตามท่ีสถานศกึษากาํหนด  
(๒) ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลักสูตรไมน้่อยกวา่ ๗๗    

หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพ้ืนฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวชิาเพิม่เติม ไม่     
น้อยวา่ ๑๑ หน่วยกิต 

         (๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน  การอา่น  คดิวเิคราะหแ์ละเขียน 
ในระดับผา่นเกณฑ ์                การประเมินตามท่ีสถานศกึษากาํหนด 

(๔) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน   
ระดับผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศกึษากาํหนด 

(๕) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน  
ผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศกึษากาํหนด 

สาํหรับการจบการศกึษาสาํหรับกลุม่เป้าหมายเฉพาะ เชน่ การศกึษา  
เฉพาะทาง การศกึษาสาํหรับผูมี้ความสามารถพิเศษ การศกึษาทางเลือก การ   
ศกึษาสาํหรับผูด้อ้ยโอกาส การศกึษาตามอัธยาศัย ให้คณะกรรมการของ  
สถานศกึษา เขตพ้ืนท่ีการศกึษา และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดาํเนินการวัดและ   
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑใ์นแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐานสาํหรับกลุม่เป้าหมาย
เฉพาะ 
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