การวิเคราะห์ ความสอดคล้อง หลักสู ตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา
ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
สาระที่ ๑ การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ชั้น
ม.๑

ตัวชี้วดั
๑. อธิบายความสาคัญของระบบ
ประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผล
ต่อสุ ขภาพ การเจริ ญเติบโต และ
พัฒนาการของวัยรุ่ น
๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบ
ประสาท และระบบต่อมไร้ท่อให้
ทางานตามปกติ
๓. วิเคราะห์ภาวะการเจริ ญเติบโตทาง
ร่ างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน
๔. แสวงหาแนวทางในการพัฒนา
ตนเองให้เจริ ญเติบโตสมวัย

ม. ๒

๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาในวัยรุ่ น
๒. ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
เจริ ญเติบโต และพัฒนาการด้าน
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ในวัยรุ่ น

ม. ๓

๑. เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ความสาคัญของระบบประสาท
และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อ
สุ ขภาพ การเจริ ญเติบโต และ
พัฒนาการของวัยรุ่ น
 วิธีดูแลรักษาระบบประสาท
และระบบต่อมไร้ท่อ ให้ทางาน
ตามปกติ
 การวิเคราะห์ภาวะการ
เจริ ญเติบโต ตามเกณฑ์มาตรฐาน
และปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
 แนวทางในการพัฒนาตนเองให้
เจริ ญเติบโตสมวัย
 การเปลี่ยนแปลงด้านร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญ
ญาในวัยรุ่ น
 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการด้าน
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา
- พันธุกรรม
- สิ่ งแวดล้อม
- การอบรมเลี้ยงดู
 การเปลี่ยนแปลง ด้านร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และ

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

๒
ชั้น

ตัวชี้วดั
สังคม และสติปัญญา แต่ละช่วง
ของชีวติ

๒. วิเคราะห์อิทธิพลและความ
คาดหวังของสังคมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่ น
๓. วิเคราะห์ สื่ อ โฆษณา ที่มี
อิทธิ พลต่อการเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่ น

ม.๔–ม.๖ ๑. อธิบายกระบวนการสร้างเสริ ม
และดารงประสิ ทธิภาพการทางาน
ของระบบอวัยวะต่าง ๆ

๒. วางแผนดูแลสุ ขภาพตาม
ภาวะการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
ของตนเองและบุคคลในครอบครัว

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
สติปัญญาในแต่ละวัย
- วัยทารก
- วัยก่อนเรี ยน
- วัยเรี ยน
- วัยรุ่ น
- วัยผูใ้ หญ่
- วัยสู งอายุ
 อิทธิพลและความคาดหวังของ
สังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของ
วัยรุ่ น
 สื่ อ โฆษณา ที่มีอิทธิ พลต่อการ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการของ
วัยรุ่ น
- โทรทัศน์
- วิทยุ
- สื่ อสิ่ งพิมพ์
- อินเทอร์เน็ต
 กระบวนการสร้างเสริ มและ
ดารงประสิ ทธิภาพการทางานของ
ระบบอวัยวะ
ต่าง ๆ
- การทางานของระบบอวัยวะ
ต่างๆ
- การสร้างเสริ มและดารง
ประสิ ทธิ ภาพของอวัยวะต่างๆ
(อาหาร การออกกาลังกาย
นันทนาการ การตรวจสุ ขภาพ
ฯลฯ)
 การวางแผนดูแลสุ ขภาพของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

๓
สาระที่ ๒ ชีวติ และครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกั ษะในการดาเนินชีวิต
ชั้น
ม. ๑

ม. ๒

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๑. อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการ
 การเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย
เปลี่ยนแปลงทางร่ างกายจิตใจ อารมณ์ จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทาง
และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม เพศ
- ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
พัฒนาการทางเพศ
- การยอมรับและการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
- การเบี่ยงเบนทางเพศ
๒. แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อ
 ทักษะปฏิเสธเพื่อป้ องกันการถูก
ป้ องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด ล่วงละเมิดทางเพศ
ทางเพศ
๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อเจตคติใน
เจตคติในเรื่ องเพศ
เรื่ องเพศ
- ครอบครัว
- วัฒนธรรม
- เพื่อน
- สื่ อ
๒. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่  ปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจาก
เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน
๓. อธิ บายวิธีป้องกันตนเองและ
 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทาง
 โรคเอดส์
เพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์  การตั้งครรภ์โดยไม่พึง
โดยไม่พึงประสงค์
ประสงค์

๔. อธิบายความสาคัญของความ
เสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่าง
เหมาะสม

 ความสาคัญของความเสมอ
ภาคทางเพศ
 การวางตัวต่อเพศตรงข้าม

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

๔
ชั้น

ม.๓

ตัวชี้วดั

๑. อธิ บายอนามัยแม่และเด็ก
การวางแผนครอบครัว และวิธีการ
ปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม
๒. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การตั้งครรภ์

๓. วิเคราะห์สาเหตุ และเสนอ
แนวทางป้ องกัน แก้ไขความขัดแย้งใน
ครอบครัว
ม.๔–ม.๖ ๑. วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว
เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศและการดาเนินชีวิต
๒. วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่ องเพศ
ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
อื่น ๆ
๓. เลือกใช้ทกั ษะที่เหมาะสมในการ
ป้ องกัน ลดความขัดแย้งและ
แก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ปัญหาทางเพศ
 แนวทางการแก้ไขปั ญหาทาง
เพศ
 องค์ประกอบของอนามัยเจริ ญ
พันธุ์
- อนามัยแม่และเด็ก
- การวางแผนครอบครัว
 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ตั้งครรภ์
- แอลกอฮอล์
- สารเสพติด
- บุหรี่
- สภาพแวดล้อม
- การติดเชื้อ
- โรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์
 สาเหตุความขัดแย้งใน
ครอบครัว
 แนวทางป้ องกัน แก้ไขความ
ขัดแย้งในครอบครัว
 อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน
สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อ
พฤติกรรมทางเพศ และการดาเนิน
ชีวติ
 ค่านิยมในเรื่ องเพศตาม
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอื่น
ๆ
 แนวทางในการเลือกใช้ทกั ษะ
ต่าง ๆ ในการป้ องกัน ลดความ
ขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่ องเพศ
และครอบครัว
- ทักษะการสื่ อสารและสร้าง
สัมพันธภาพ

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

๕
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

- ทักษะการต่อรอง
- ทักษะการปฏิเสธ
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการตัดสิ นใจ และแก้ไข
ปัญหา
ฯลฯ
๔. วิเคราะห์สาเหตุและผลของความ  ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรี ยน ระหว่างนักเรี ยนหรื อเยาวชนใน
หรื อเยาวชนในชุมชน และเสนอแนว ชุมชน
ทางแก้ไขปั ญหา
- สาเหตุของความขัดแย้ง
- ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้ง
ระหว่างนักเรี ยน หรื อเยาวชนใน
ชุมชน
- แนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจ
เกิดจากความขัดแย้งของนักเรี ยน
หรื อเยาวชนในชุมชน

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

๖
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทกั ษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

ม. ๑

๑. เพิ่มพูนความสามารถของตน
ตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทกั ษะ
กลไกและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่
การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
๒. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล
ประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทกั ษะ
พื้นฐานตามชนิดกีฬา อย่างละ ๑
ชนิด
๓. ร่ วมกิจกรรมนันทนาการอย่าง
น้อย ๑ กิจกรรมและนาหลักความรู ้ที่
ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั วิชาอื่น

 หลักการเพิ่มพูนความสามารถใน
การเคลื่อนไหวที่ใช้ทกั ษะกลไกและ
ทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่ การพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬา
 การเล่นกีฬาไทย และกีฬาสากลที่
เลือก เช่น กรี ฑาประเภทลู่และลาน
บาสเกตบอล กระบี่ เทเบิลเทนนิส
เทนนิส ว่ายน้ า
 การนาความรู ้และหลักการของ
กิจกรรมนันทนาการไปใช้เชื่อมโยง
สัมพันธ์กบั วิชาอื่น

๑. นาผลการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับ
ทักษะกลไกและทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาสรุ ปเป็ น
วิธีที่เหมาะสมในบริ บทของตนเอง
๒. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล
ทั้งประเภทบุคคลและทีมได้อย่างละ
๑ ชนิด

 การนาผลการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับ
ทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหว
ในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายมาสรุ ปเป็ นวิธีที่เหมาะสมใน
บริ บทของตนเองในการเล่นกีฬา
 การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากลตาม
ชนิดกีฬาที่เลือก เช่น กรี ฑาประเภทลู่
และลาน บาสเกตบอล กระบี่ เทนนิส
ตระกร้อลอดบ่วง ฟุตซอล ว่ายน้ า
เทควันโด

๓. เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของ
รู ปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อ
การเล่นกีฬาและกิจกรรมใน
ชีวติ ประจาวัน
๔. ร่ วมกิจกรรมนันทนาการอย่าง

 ประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการ
เคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและ
กิจกรรมในชีวติ ประจาวัน

ม. ๒

 การนาประสบการณ์จากการร่ วม

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

องค์ ประกอบที่ ๕
- การสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน
(เกมต่อตัวกันเป็ นรู ปใบไม้ต่างๆ
เชื่อมโยงในวิชาอื่น)

๗
ชั้น

ม. ๓

ตัวชี้วดั
น้อย ๑ กิจกรรม และนาความรู ้และ
หลักการที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวติ ประจาวันอย่างเป็ นระบบ
๑. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล
ได้อย่างละ ๑ ชนิดโดยใช้เทคนิค
ที่เหมาะสมกับตนเองและทีม

๒. นาหลักการ ความรู ้และทักษะ
ในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย
การเล่นกม และการเล่นกีฬาไปใช้
สร้างเสริ มสุ ขภาพอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นระบบ
๓. ร่ วมกิจกรรมนันทนาการอย่าง
น้อย ๑ กิจกรรมและนาหลักความรู ้
วิธีการไปขยายผลการเรี ยนรู ้ให้กบั
ผูอ้ ื่น
ม.๔–ม. ๑. วิเคราะห์ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรู ปแบบต่างๆ
๖
ในการเล่นกีฬา

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
กิจกรรมนันทนาการไปปรับใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
 เทคนิคและวิธีการเล่น กีฬาไทย
และกีฬาสากลที่เลือก เช่น กรี ฑา
ประเภทลู่และลาน วอลเลย์บอล
บาสเกตบอล ดาบสองมือ เทนนิส
ตะกร้อข้ามตาข่าย ฟุตบอล
 การนาหลักการ ความรู ้ ทักษะใน
การเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การ
เล่นเกม การเล่นกีฬาไปใช้เป็ นระบบ
สร้างเสริ มสุ ขภาพอย่างต่อเนื่อง
 การจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผอู ้ ื่น

 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวรู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่น
กีฬา
 การวิเคราะห์ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรู ปแบบต่างๆ
ในการเล่นกีฬา
๒. ใช้ความสามารถของตน
 การใช้ความสามารถของตนใน
เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คานึงถึงผล การเล่นกีฬา เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม
ที่เกิดต่อผูอ้ ื่นและสังคม
โดยคานึงถึง ผลที่เกิดต่อผูอ้ ื่นและ
สังคม
๓. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล
 กีฬาประเภทบุคคล / คู่ ประเภท
ประเภทบุคคล / คู่ กีฬาประเภททีม ทีม เช่น ฟุตซอล รักบี้ฟุตบอล
ได้อย่างน้อย ๑ ชนิด
ยิมนาสติก ลีลาศ ซอฟท์บอล
เทนนิส เซปักตะกร้อ มวยไทย
กระบี่กระบอง พลอง ง้าว

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

๘
ชั้น

ตัวชี้วดั
๔. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่าง
สร้างสรรค์

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ เช่น
กิจกรรมเข้าจังหวะ เชียร์ ลีดเดอร์

๕. เข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการนอก  การนาหลักการและแนวคิดของ
โรงเรี ยน และนาหลักการแนวคิด
กิจกรรมนันทนาการไปปรับปรุ งและ
ไปปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพชีวติ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม
ของตนและสังคม

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๕
- การสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน
(ออแบบท่าทางด้วยการสังเกต
รู ปลักษณ์ หรื อพฤติกรรมพืช)

๙
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบตั ิเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
มีวนิ ยั เคารพสิ ทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชม
ในสุ นทรี ยภาพของการกีฬา
ชั้น
ม. ๑

ม. ๒

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๑. อธิบายความสาคัญของการ  ความสาคัญของการออกกาลัง
ออกกาลังกายและเล่นกีฬา จน กายและเล่นกีฬา จนเป็ นวิถีชีวติ ที่มี
เป็ นวิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดี
สุ ขภาพดี
 การออกกาลังกาย เช่น กาย
๒. ออกกาลังกายและเลือกเข้า บริ หารแบบต่างๆ เต้นแอโรบิก
ร่ วมเล่นกีฬาตามความถนัด
โยคะ รามวยจีน
ความสนใจอย่างเต็ม
 การเล่นกีฬาไทย และกีฬา
ความสามารถ พร้อมทั้งมีการ
สากล
ประเมินการเล่นของตนและผูอ้ ื่น ทั้งประเภทบุคคลและทีม
 การประเมินการเล่นกีฬาของ
ตนเองและผูอ้ ื่น
๓. ปฏิบตั ิตามกฎ กติกา และ  กฎ กติกา การเล่นเกมและการ
ข้อตกลงตามชนิ ดกีฬาที่เลือกเล่น แข่งขันกีฬาที่เลือกเล่น
๔. วางแผนการรุ กและการ
 รู ปแบบ วิธีการรุ กและป้ องกัน
ป้ องกันในการเล่นกีฬาที่เลือก
ในการเล่นกีฬาที่เลือก
และนาไปใช้ในการเล่นอย่างเป็ น
ระบบ
๕. ร่ วมมือในการเล่นกีฬา
 การเล่น การแข่งขันกีฬา และ
และการทางานเป็ นทีมอย่าง
การทางานเป็ นทีม
สนุกสนาน
๖. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบและ  การยอมรับความสามารถและ
ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการ
วิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับ
เล่นกีฬา
ผูอ้ ื่น
๑. อธิบายสาเหตุการ
 สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา จากการออกกาลังกาย

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

องค์ ประกอบที่ ๕
- การสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน
(ออกแบบท่าเต้นแอโรบิก โยคะ
ตามรู ปลักษณ์ พฤติกรรมพืช)

๑๐
ชั้น

ม. ๓

ตัวชี้วดั
สติปัญญา ที่เกิดจากการ
ออกกาลังกาย และเล่นกีฬาเป็ น
ประจาจนเป็ นวิถีชีวิต

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
และการเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ
จนเป็ นวิถีชีวติ
 การสร้างวิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดี
โดยการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
เป็ นประจา
๒. เลือกเข้าร่ วมกิจกรรม
 การออกกาลังกายและการเล่น
การออกกาลังกาย เล่นกีฬาตาม กีฬาไทย กีฬาสากลทั้งประเภท
ความถนัดและความสนใจพร้อม บุคคลและประเภททีม
ทั้งวิเคราะห์ความแตกต่าง
 การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เพื่อเป็ นแนวทาง ระหว่างบุคคลเพื่อเป็ นแนวทางใน
ในการพัฒนาตนเอง
การพัฒนาการร่ วมกิจกรรมการออก
กาลังกายและเล่นกีฬา
๓. มีวนิ ยั ปฏิบตั ิตามกฎ
 วินยั ในการฝึ ก และการเล่น
กติกา และข้อตกลงในการเล่น กีฬา ตามกฎ กติกาและข้อตกลง
กีฬาที่เลือก
๔. วางแผนการรุ กและการ
 รู ปแบบ กลวิธีการรุ ก การ
ป้ องกันในการเล่นกีฬาที่เลือก
ป้ องกันในการเล่นกีฬาเป็ นทีม
และนาไปใช้ ในการเล่นอย่าง
 ประโยชน์ของการเล่นและการ
เหมาะสมกับทีม
ทางาน เป็ นทีม
 หลักการให้ความร่ วมมือในการ
เล่น
การแข่งขันกีฬาและการ
ทางานเป็ นทีม
๕. นาผลการปฏิบตั ิในการเล่น  การพัฒนาวิธีเล่นกีฬาที่
กีฬามาสรุ ปเป็ นวิธีที่เหมาะสม เหมาะสมกับตนเอง
กับตนเองด้วยความมุ่งมัน่
- การเลือกวิธีเล่น
- การแก้ไขข้อบกพร่ อง
- การเพิ่มทักษะ
 การสร้างแรงจูงใจและการสร้าง
ความมุ่งมัน่ ในการเล่นและแข่งขัน
กีฬา
๑. มีมารยาทในการเล่นและดู  มารยาทในการเล่นและการดู

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

๑๑
ชั้น

ตัวชี้วดั
กีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา
๒. ออกกาลังกายและเล่นกีฬา
อย่างสม่าเสมอและนาแนวคิด
หลักการจากการเล่นไปพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของตนด้วยความ
ภาคภูมิใจ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
กีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา
 การออกาลังกายและการเล่น
กีฬาประเภทบุคคล และประเภททีม
 การนาประสบการณ์ แนวคิด
จากการ ออกกาลังกายและเล่นกีฬา
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ
๓. ปฏิบตั ิตนตามกฎ กติกา
 กฎ กติกาและข้อตกลงในการ
และข้อตกลงในการเล่นตามชนิด เล่นกีฬาที่เลือกเล่น
กีฬาที่เลือกและนาแนวคิดที่ได้  การประยุกต์ประสบการณ์การ
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตน ปฏิบตั ิตามกฎ กติกา ข้อตกลงใน
ในสังคม
การเล่นกีฬาไปใช้พฒั นาคุณภาพ
ชีวติ ของตนในสังคม
๔. จาแนกกลวิธีการรุ ก การ
 วิธีการประยุกต์ใช้กลวิธีการรุ ก
ป้ องกัน และใช้ในการเล่นกีฬาที่ และการป้ องกันในการเล่นกีฬาได้
เลือกและตัดสิ นใจเลือกวิธีที่
ตามสถานการณ์ของการเล่น
เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม
สถานการณ์ของการเล่น
๕. เสนอผลการพัฒนาสุ ขภาพ  การพัฒนาสุ ขภาพตนเองที่เกิด
ของตนเองที่เกิดจากการออก
จากการออกกาลังกายและการเล่น
กาลังกาย และการเล่นกีฬาเป็ น กีฬาเป็ นประจา
ประจา
ม. ๔–ม.๖ ๑. ออกกาลังกายและเล่นกีฬา  การออกกาลังกายด้วยวิธีที่ชอบ
ที่เหมาะสมกับตนเองอย่าง
เช่น
สม่าเสมอ และใช้ความสามารถ ฝึ กกายบริ หารแบบต่างๆ ขี่จกั รยาน
ของตนเองเพิ่มศักยภาพของทีม การออกกาลังกายจากการทางาน
ลดความเป็ นตัวตน คานึงถึงผล ในชีวติ ประจาวัน การรากระบอง
ที่เกิดต่อสังคม
รามวยจีน
 การเล่นกีฬาประเภทบุคคล
และประเภททีม
 การใช้ความสามารถของตนใน

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

๑๒
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
การเพิ่มศักยภาพของทีมในการเล่น
กีฬาและการเล่นโดยคานึงถึง
ประโยชน์ต่อสังคม
 การวางแผนกาหนดกิจกรรมการ
ออกกาลัง-กายและเล่นกีฬา
๒. อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ  สิ ทธิ กฎ กติกาการเล่นกีฬา
สิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่างๆ ใน  กลวิธี หลักการรุ ก การป้ องกัน
ระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬา อย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและ
กับผูอ้ ื่นและนาไปสรุ ปเป็ นแนว แข่งขันกีฬา
ปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจาวัน  การนาประสบการณ์จากการ
อย่างต่อเนื่ อง
เล่นกีฬาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
๓. แสดงออกถึงการมีมารยาท  การปฏิบตั ิตนในเรื่ องมารยาท
ในการดู การเล่นและการแข่งขัน ในการดู การเล่น การแข่งขัน
กีฬา ด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา
ความมีน้ าใจนักกีฬา
และนาไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาส
 บุคลิกภาพที่ดี
จนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี
๔. ร่ วมกิจกรรมทางกายและ  ความสุ ขที่ได้จากการเข้าร่ วม
เล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชม กิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬา
ในคุณค่าและความงามของการ  คุณค่าและความงามของการ
กีฬา
กีฬา
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๑๓
สาระที่ ๔ การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพและการป้ องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทกั ษะในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การดารงสุ ขภาพ การป้ องกันโรค
และการสร้างเสริ มสมรรถภาพเพื่อสุ ขภาพ
ชั้น
ม. ๑

ม. ๒

ตัวชี้วดั
๑. เลือกกินอาหารที่
เหมาะสมกับวัย
๒. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาก
การภาวะโภชนาการที่มี
ผลกระทบต่อสุ ขภาพ
๓. ควบคุมน้ าหนักของตนเอง
ให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสม
กับวัย
 ปั ญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ
- ภาวะการขาดสารอาหาร
- ภาวะโภชนาการเกิน
 เกณฑ์มาตรฐานการเจริ ญเติบโต
ของเด็กไทย
 วิธีการควบคุมน้ าหนักของ
ตนเองให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
๔. การสร้างเสริ มและ
 วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ปรับปรุ งสมรรถภาพทางกาย  วิธีสร้างเสริ มและปรับปรุ ง
ตามผลการทดสอบ
สมรรถภาพ ทางกายตามผลการ
ทดสอบ
๑. เลือกใช้บริ การทางสุ ขภาพ  การเลือกใช้บริ การทางสุ ขภาพ
อย่างมีเหตุผล
๒. วิเคราะห์ผลของการใช้
 ผลกระทบของเทคโนโลยี ที่มีต่อ
เทคโนโลยีที่มีต่อสุ ขภาพ
สุ ขภาพ
๓. วิเคราะห์ความ
 ความเจริ ญก้าวหน้าทางการ
เจริ ญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มี แพทย์ที่มีผลต่อสุ ขภาพ
ผลต่อสุ ขภาพ
๔. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
 ความสมดุลระหว่างสุ ขภาพกาย
ของภาวะสมดุลระหว่างสุ ขภาพ และสุ ขภาพจิต
กายและสุ ขภาพจิต
๕. อธิบายลักษณะอาการ
 ความสมดุลระหว่างสุ ขภาพกาย
เบื้องต้นของผูม้ ีปัญหา
และสุ ขภาพจิต
สุ ขภาพจิต
๖. เสนอแนะวิธีปฏิบตั ิตน
 วิธีปฏิบตั ิตนเพื่อจัดการกับ
เพื่อจัดการกับอารมณ์และ
อารมณ์และความเครี ยด
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๑๔
ชั้น

ม. ๓

ตัวชี้วดั
ความเครี ยด
๗. พัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ตนเองให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด
๑. กาหนดรายการอาหารที่
เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดย
คานึงถึงความประหยัดและ
คุณค่าทางโภชนาการ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย
 การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

 การกาหนดรายการอาหารที่
เหมาะสมกับวัย ต่าง ๆ
 วัยทารก วัยเด็ก (วัยก่อนเรี ยน
วัยเรี ยน) วัยรุ่ น วัยผูใ้ หญ่ วัย
สู งอายุ โดยคานึงถึงความประหยัด
และคุณค่าทางโภชนาการ
๒. เสนอแนวทางป้ องกันโรค  โรคที่เป็ นสาเหตุสาคัญของการ
ที่เป็ นสาเหตุสาคัญของการ
เจ็บป่ วยและการตายของคนไทย
เจ็บป่ วยและการตายของคน
โรคติดต่อ เช่น
ไทย
- โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
- โรคเอดส์
- โรคไข้หวัดนก
ฯลฯ
โรคไม่ติดต่อ เช่น
- โรคหัวใจ
- โรคความดันโลหิ ตสู ง
- เบาหวาน
- มะเร็ ง
ฯลฯ
๓. รวบรวมข้อมูลและเสนอ  ปัญหาสุ ขภาพในชุมชน
แนวทาง แก้ไขปั ญหาสุ ขภาพ  แนวทางแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพใน
ในชุมชน
ชุมชน
๔. วางแผนและจัดเวลาใน
 การวางแผนและจัดเวลาในการ
การออกกาลังกาย การพักผ่อน ออกกาลังกาย การพักผ่อน และการ
และการสร้างเสริ มสมรรถภาพ สร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
ทางกาย
๕. ทดสอบสมรรถภาพทาง  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
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๑๕
ชั้น

ตัวชี้วดั
กาย และพัฒนาได้ตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
ม.๔– ม.๖ ๑. วิเคราะห์บทบาทและ
ความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพและการ
ป้ องกันโรคในชุมชน
๒. วิเคราะห์ อิทธิพลของสื่ อ
โฆษณาเกี่ยวกับสุ ขภาพเพื่อการ
เลือกบริ โภค

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
แบบต่าง ๆ และการพัฒนา
สมรรถภาพเพื่อสุ ขภาพ
 บทบาทและความรับผิดชอบของ
บุคคล
ที่มีต่อการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพและการป้ องกันโรคใน
ชุมชน
 อิทธิพลของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับ
สุ ขภาพ
 แนวทางการเลือกบริ โภคอย่าง
ฉลาดและปลอดภัย
๓. ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิของ
 สิ ทธิ พ้นื ฐานของผูบ้ ริ โภคและ
ผูู ู้บริ โภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
๔. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอ  สาเหตุของการเจ็บป่ วยและการตาย
แนวทางการป้ องกันการ
ของคนไทย เช่น โรคจากการ
เจ็บป่ วยและการตายของคน
ประกอบอาชีพ โรคทางพันธุกรรม
ไทย
 แนวทางการป้ องกันการ
เจ็บป่ วย
๕. วางแผนและปฏิบตั ิตาม
 การวางแผนการพัฒนาสุ ขภาพ
แผน การพัฒนาสุ ขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว
ของตนเองและครอบครัว
๖. มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม  การมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม
และพัฒนาสุ ขภาพของบุคคล และพัฒนาสุ ขภาพของบุคคลใน
ในชุมชน
ชุมชน
๗. วางแผนและปฏิบตั ิตาม
 การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพ
แผน การพัฒนา
ทางกายและสมรรถภาพกลไก
สมรรถภาพกายและ
สมรรถภาพกลไก
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๑๖
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวติ
มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้ องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ ยง พฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ อุบตั ิเหตุ การใช้ยา
สารเสพติด และความรุ นแรง
ชั้น
ม. ๑

ม. ๒

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๑. แสดงวิธีปฐมพยาบาลและ  การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย ผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย
- เป็ นลม
- บาดแผล
- ไฟไหม้
- กระดูกหัก
- น้ าร้อนลวก ฯลฯ
๒. อธิบายลักษณะอาการของ  ลักษณะของผูต้ ิดสารเสพติด
ผูต้ ิดสารเสพติดและการป้ องกัน  อาการของผูต้ ิดสารเสพติด
การติดสารเสพติด
 การป้ องกันการติดสารเสพติด
๓. อธิบายความสัมพันธ์ของ  ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพ
การใช้สารเสพติดกับการเกิด
ติดกับการเกิดโรค และอุบตั ิเหตุ
โรคและอุบตั ิเหตุ
๔. แสดงวิธีการชักชวนผูอ้ ื่น  ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผูอ้ ื่น
ให้ลด ละ เลิกสารเสพติด
ให้ลด ละ เลิกสารเสพติด
โดยใช้ทกั ษะต่าง ๆ
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการสื่ อสาร
- ทักษะการตัดสิ นใจ
- ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ
๑. ระบุวธิ ีการ ปัจจัยและ
 วิธีการ ปั จจัยและแหล่งที่
แหล่งที่ช่วยเหลือ ฟื้ นฟูผตู ้ ิด
ช่วยเหลือ ฟื้ นฟู
สารเสพติด
ผูต้ ิดสารเสพติด
๒. อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยง
 การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ ยงและ
พฤติกรรมเสี่ ยงและสถานการณ์ สถานการณ์เสี่ ยง
เสี่ ยง
- การมัว่ สุ ม
- การทะเลาะวิวาท
- การเข้าไปในแหล่งอบายมุข
- การแข่งจักรยานยนต์บนท้องถนน
ฯลฯ
๓. ใช้ทกั ษะชีวติ ในการ
 ทักษะชีวติ ในการป้ องกันตนเอง
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๑๗
ชั้น

ม. ๓

ตัวชี้วดั
ป้ องกันตนเองและหลีกเลี่ยง
สถานการณ์คบั ขันที่อาจนาไปสู่
อันตราย
๑. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยง และ
พฤติกรรมเสี่ ยงที่มีผลต่อ
สุ ขภาพและแนวทางป้ องกัน

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
(ทักษะปฏิเสธ ทักษะการต่อรอง
ฯลฯ) และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คบั
ขันที่อาจนาไปสู่ อนั ตราย
 ปัจจัยเสี่ ยง และพฤติกรรมเสี่ ยง
ต่อสุ ขภาพ
 แนวทางการป้ องกันความเสี่ ยง
ต่อสุ ขภาพ
๒. หลีกเลี่ยงการใช้ความ
 ปัญหาและผลกระทบจากการ
รุ นแรงและชักชวนเพื่อนให้
ใช้ความรุ นแรง
หลีกเลี่ยงการใช้ความรุ นแรงใน  วิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุ นแรง
การแก้ปัญหา
๓. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่ อ  อิทธิ พลของสื่ อต่อพฤติกรรม
ต่อพฤติกรรมสุ ขภาพและความ สุ ขภาพและความรุ นแรง (คลิป
รุ นแรง
วิดีโอ การทะเลาะวิวาท
อินเทอร์ เน็ต เกม ฯลฯ)
๔. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของการดื่มเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ต่อสุ ขภาพและการ
เกิดอุบตั ิเหตุ
๕. แสดงวิธีการช่วยฟื้ นคืน
ชีพอย่างถูกวิธี

 ความสัมพันธ์ของการดื่ม
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุ ขภาพ
และการเกิดอุบตั ิเหตุ

ม.๔–ม.๖ ๑. มีส่วนร่ วมในการป้ องกัน
ความเสี่ ยงต่อการใช้ยา การใช้
สารเสพติด และความรุ นแรง
เพื่อสุ ขภาพของตนเอง
ครอบครัว และสังคม
๒. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด
จากการครอบครอง การใช้และ
การจาหน่ายสารเสพติด

 การจัดกิจกรรมป้ องกันความ
เสี่ ยงต่อการใช้ยา สารเสพติด และ
ความรุ นแรง

 วิธีการช่วยฟื้ นคืนชีพ

 การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด
จากการครอบครอง การใช้และการ
จาหน่ายสารเสพติด (ตนเอง
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๑๘
ชั้น

ตัวชี้วดั

๓. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
สุ ขภาพ หรื อความรุ นแรงของ
คนไทยและเสนอแนวทาง
ป้ องกัน
๔. วางแผน กาหนดแนวทาง
ลดอุบตั ิเหตุ และสร้างเสริ ม
ความปลอดภัยในชุมชน
๕. มีส่วนร่ วมในการสร้าง
เสริ มความปลอดภัยในชุมชน
๖. ใช้ทกั ษะการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ ยง
ต่อสุ ขภาพและความรุ นแรง
๗. แสดงวิธีการช่วยฟื้ นคืน
ชีพอย่างถูกวิธี

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม)
 โทษทางกฎหมายที่เกิดจากการ
ครอบครอง การใช้และการจาหน่าย
สารเสพติด
 ปัจจัยที่มีผลต่อสุ ขภาพของคน
ไทยและเสนอแนวทางป้ องกัน

 การวางแผน กาหนดแนวทางลด
อุบตั ิเหตุ และสร้างเสริ มความ
ปลอดภัยในชุมชน
 กิจกรรมการสร้างเสริ มความ
ปลอดภัย ในชุมชน
 ทักษะการตัดสิ นใจแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
 วิธีการช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างถูกวิธี
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