
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดบัช้ัน ม.๖  ภาคเรียนที ่๑ 

สาระที ่๑  การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย์ 

มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย์ 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 
ความรู้หลกัของวชิา 

(Core Concept) 

ทกัษะทีสํ่าคญั 

(Core Skills) 

ทกัษะศตวรรษที ่๒๑ 
คุณลกัษณะ

ศตวรรษที ่๒๑ 
การเรียนรู้ 

๓R, ๘C 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

มาตรฐานพ ๑.๑ 

ตัวช้ีวดั 

ม. ๖/๑ อธิบายกระบวนการ

สร้างเสริมสร้างเสริม

ประสิทธิภาพการทาํงาน

ของระบบอวยัวะต่างๆ 

การสร้างเสริมและดาํรง

ประสิทธิภาพการทาํงาน 

ของระบบต่อมไร้ท่อดว้ยการ

เลือกรับประทานอาหาร การ

ออกกาํลงักาย นนัทนาการ

และการตรวจสุขภาพเป็น

ประจาํอยา่งสมํ่าเสมอจะช่วย

ป้องกนัโรคใหก้บัระบบน้ี 

๑. อธิบายกระบวนการ

สร้างเสริมและดาํรง

ประสิทธิภาพการทาํงาน

ของระบบต่อมไร้ท่อดว้ย

การเลือกรับประทาน

อาหาร การออกกาํลงักาย 

นนัทนาการและการตรวจ

สุขภาพ 

๑.ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล

เก่ียวกบัระบบต่อมไร้ท่อ 

๒.เขียนแผนการสร้าง

เสริมสร้างเสริมและดาํรง

ประสิทธิภาพการทาํงาน 

๓.คิดอยา่งมีวิจารณญาณ

และการแกปั้ญหา 

ในการสร้างเสริมสร้างเสริม

ประสิทธิภาพการทาํงาน 

ของระบบต่อมไร้ท่อ 

๔.นาํเสนอและใชท้กัษะ

ดา้นการส่ือสารสารสนเทศ

และรู้เท่าทนัส่ือ 

เทคโนโลยใีนชุมชน 

๕.นาํไปปฏิบติัใช ้

ในชีวิตประจาํวนั 

(R๑,๒,๓ C๑,๓,๕,๖) 

๑.สรุปความคิดรวบยอด

การทาํงานของระบบต่อม

ไร้ท่อ 

๒.อธิบายวิธีการดูแลระบบ

ต่อมไร้ท่อ 

๓.มีการวางแผนการสร้าง

เสริมสร้างและดาํรง

ประสิทธิภาพการทาํงาน

ของระบบต่อมไร้ท่อ 

๔.มีการส่ือสารดา้น

สารสนเทศและใชส่ื้อ

เทคโนโลยใีนชุมชน 

๕.ปฏิบติัตนและแนะนาํ

ผูอ่ื้น 

(๔.๑,๔.๒,๔.๓,๔.๔,๔.๕) 

๑. ดา้นการ

ทาํงาน 

(การปรับตวั) 

๒. ดา้นการ

เรียนรู้(การช้ีนาํ

ตนเอง) 

๓. ดา้นศีลธรรม 

(สาํนึกพลเมือง) 

 



ระดบัช้ัน ม.๖  ภาคเรียนที ่๑(ต่อ) 

สาระที ่๒  ชีวติและครอบครัว 

มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทกัษะในการดําเนินชีวติ 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 
ความรู้หลกัของวชิา 

(Core Concept) 

ทกัษะทีสํ่าคญั 

(Core Skills) 

ทกัษะศตวรรษที ่๒๑ 
คุณลกัษณะ

ศตวรรษที ่๒๑ 
การเรียนรู้ 

๓R, ๘C 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

มาตรฐานพ ๒.๑ 

ตัวช้ีวดั 

ม.๖/๔ วิเคราะห์สาเหตุและ

ผลของความขดัแยง้ท่ีอาจ

เกิดข้ึนระหวา่งนกัเรียน

หรือเยาวชนในชุมชนและ

เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 

การวิเคราะห์สาเหตุและผล

ของความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึน

ระหวา่งนกัเรียนหรือเยาวชน

ในชุมชนและเสนอแนว

ทางแกไ้ขปัญหาไวก่้อน

ล่วงหนา้ช่วยใหเ้ยาวชนรู้

วิธีการปฏิบติัตนและ

หลีกเล่ียงความขดัแยง้ต่างๆ

ในสงัคมไดถู้กวิธี 

๑.วิเคราะห์สาเหตุ

และผลของความ

ขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึน

ระหวา่งนกัเรียนหรือ

เยาวชนในชุมชน 

๒.เสนอแนว

ทางแกไ้ขปัญหา 

๑.ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบั

สาเหตุและผล 

ของความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึน

ระหวา่งนกัเรียนหรือเยาวชนใน

ชุมชน 

๒.เขียนแผนผงัการวิเคราะห์

สาเหตุและผล 

ของความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึน

ระหวา่งนกัเรียนหรือเยาวชนใน

ชุมชน 

๓.คิดอยา่งมีวิจารณญาณและการ

แกปั้ญหา 

๔.นาํเสนอและใชท้กัษะดา้นการ

ส่ือสารสารสนเทศและรู้เท่าทนั

ส่ือเทคโนโลยใีนชุมชน 

๕.มีส่วนร่วมในการรณรงคแ์ละ

เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 

(R๑,๒,๓ C๑,๓,๕,๖,๗,๘) 

๑สรุปความคิดรวบยอด.

เก่ียวกบัสาเหตุและผลของ

ความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึน

ระหวา่งนกัเรียนหรือ

เยาวชนในชุมชน 

๒. นาํเสนอสาเหตุและผล

ของความขดัแยง้ท่ีอาจ

เกิดข้ึนระหวา่งนกัเรียน

หรือเยาวชนในชุมชน 

๓.นาํเสนอแนวทางแกไ้ข

ปัญหา 

๔.มีการส่ือสารดา้น

สารสนเทศและใชส่ื้อ

เทคโนโลยใีนชุมชน 

๕.ปฏิบติัตนและแนะนาํ

ผูอ่ื้น 

๖. มีจิตอาสา 

(๔.๑,๔.๒,๔.๓,๔.๔,๔.๕) 

๑. ดา้นการ

ทาํงาน 

(การปรับตวัและ

ความเป็นผูน้าํ) 

๒. ดา้นการ

เรียนรู้(การช้ีนาํ

ตนเอง) 

๓. ดา้นศีลธรรม 

(สาํนึกพลเมือง) 

 



ระดบัช้ัน ม.๖  ภาคเรียนที ่๑ 

สาระที ่๓  การเคลือ่นไหว  การออกกาํลงักาย  การเล่นเกม  กฬีาไทย  และกฬีาสากล 

มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจมีทกัษะในการเคลือ่นไหว  กจิกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกฬีา 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 
ความรู้หลกัของวชิา 

(Core Concept) 

ทกัษะทีสํ่าคญั 

(Core Skills) 

ทกัษะศตวรรษที ่๒๑ 
คุณลกัษณะ

ศตวรรษที ่๒๑ 
การเรียนรู้ 

๓R, ๘C 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

มาตรฐานพ ๓.๑ 

ตัวช้ีวดั 

ม. ๖/๕เขา้ร่วมกิจกรรม

นนัทนาการนอกโรงเรียน

และนาํหลกัการแนวคิดไป

ปรับปรุงและพฒันา

คุณภาพชีวิตของตนและ

สงัคม 

การเขา้ร่วมกิจกรรม

นนัทนาการนอกโรงเรียน

และนาํหลกัการแนวคิด 

ไปปรับปรุงและพฒันา

คุณภาพชีวิตของตนและ

สงัคมอยา่งถูกวิธี

สมํ่าเสมอ 

ส่งเสริมใหเ้รามีสุขภาพ

พลานามยัสมบูรณ์และ

ปรับตวัอยูร่่วมในสงัคม 

ไดอ้ยา่งมีความสุข 

๑.เขา้ร่วมกิจกรรม

นนัทนาการนอก

โรงเรียน 

๒.นาํหลกัการ

แนวคิดไปปรับปรุง

และพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของตนและ

สงัคม 

๑.ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเขา้ร่วม

กิจกรรมนนัทนาการ 

๒.เขียนแผนผงัหลกัการเขา้ร่วม

กิจกรรมนนัทนาการ 

๓.คิดอยา่งมีวิจารณญาณและการ

แกปั้ญหาในการ 

นาํหลกัการแนวคิดไปปรับปรุงและ

พฒันาคุณภาพชีวิตของตนและ

สงัคม 

๔.นาํเสนอและมีการส่ือสารดา้น

สารสนเทศและใชส่ื้อเทคโนโลยใีน

ชุมชน 

๕.นาํประสบการณ์ไปปฏิบติัใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 

๖.ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา

อยา่งมีความสุข ช่ืนชมในคุณค่าและ

ความงามของการกีฬา 

(R๑,๒,๓ C๑,๓,๔,๗,๘) 

๑.สรุปความคิดรวบยอด

เก่ียวกบัการเขา้ร่วม

กิจกรรมนนัทนาการ 

๒.นาํเสนอหลกัการเขา้ร่วม

กิจกรรมนนัทนาการ 

๓.ปฏิบติัและแนะนาํผูอ่ื้น 

๔.ส่ือสารดา้นสารสนเทศ

และใชส่ื้อเทคโนโลย ี

ในชุมชน 

๕ .ใหค้วามร่วมมือ การ

ทาํงานเป็นทีม /ภาวะผูน้าํ

และการแสดงออกถึงการ

เขา้ร่วมกิจกรรมทางกาย

และเล่นกีฬาอยา่งมี

ความสุข ช่ืนชมในคุณค่า

(๔.๑,๔.๒,๔.๓,๔.๔,๔.๕) 

๑. ดา้นการ

ทาํงาน 

(การปรับตวัและ

ความเป็นผูน้าํ) 

๒. ดา้นการ

เรียนรู้(การช้ีนาํ

ตนเอง) 

๓. ดา้นศีลธรรม 

(เคารพผูอ่ื้น 

ความซ่ือสตัย,์

สาํนึกพลเมือง) 



ระดบัช้ัน ม.๖  ภาคเรียนที ่๑(ต่อ) 

สาระที ่๔ การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกนัโรค   

มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การป้องกนัโรค และ การสร้างเสริมสมรรถภาพเพือ่สุขภาพ 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 
ความรู้หลกัของวชิา 

(Core Concept) 

ทกัษะทีสํ่าคญั 

(Core Skills) 

ทกัษะศตวรรษที ่๒๑ 
คุณลกัษณะ

ศตวรรษที ่๒๑ 
การเรียนรู้ 

๓R, ๘C 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

มาตรฐานพ ๔.๑ 

ตัวช้ีวดั 

ม. ๖/๖ มีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมและพฒันาสุขภาพ

ของบุคคลในชุมชน 

 

 

การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม

และพฒันาสุขภาพของบุคคล

ในชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม 

ช่วยสร้างเสริมความเขม้แขง็

ในชุมชน 

๑.มีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมและพฒันา

สุขภาพของบุคคล 

ในชุมชน 

๒.นาํเสนอการมีส่วนร่วม

ในการส่งเสริมและพฒันา

สุขภาพของบุคคล 

ในชุมชน 

๑.ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล

เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมใน

การส่งเสริมและพฒันา

สุขภาพของบุคคล 

ในชุมชน 

๒.เขียนแผนผงัการมีส่วน

ร่วมในการส่งเสริมและ

พฒันาสุขภาพของบุคคล 

ในชุมชน 

๓.คิดอยา่งมีวิจารณญาณ

และการแกปั้ญหา 

๔.นาํเสนอและใชท้กัษะ

ดา้นการส่ือสารสารสนเทศ

และรู้เท่าทนัส่ือเทคโนโลยี

ในชุมชน 

๕.มีส่วนร่วมในการรณรงค์

และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 

(R๑,๒,๓ C๑,๓,๕,๖,๗,๘) 

๑.สรุปความคิดรวบยอด

เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมใน

การส่งเสริมและพฒันา

สุขภาพของบุคคล 

ในชุมชน 

๒. นาํเสนอการมีส่วนร่วมใน

การส่งเสริมและพฒันา

สุขภาพของบุคคลในชุมชน 

๓.นาํเสนอแนวทางแกไ้ข

ปัญหา 

๔.มีการส่ือสารดา้น

สารสนเทศและใชส่ื้อ

เทคโนโลยใีนชุมชน 

๕.ปฏิบติัตนและแนะนาํ

ผูอ่ื้น 

๖. มีจิตอาสา 

(๔.๑,๔.๒,๔.๓,๔.๔,๔.๕) 

๑. ดา้นการ

ทาํงาน 

(การปรับตวัและ

ความเป็นผูน้าํ) 

๒. ดา้นการ

เรียนรู้(การช้ีนาํ

ตนเอง) 

๓. ดา้นศีลธรรม 

(สาํนึกพลเมือง) 

 



ระดบัช้ัน ม.๖  ภาคเรียนที ่๑(ต่อ) 

สาระที ่๕ ความปลอดภัยในชีวติ 

มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกนัและหลกีเลีย่งปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด  และความรุนแรง 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 
ความรู้หลกัของวชิา 

(Core Concept) 

ทกัษะทีสํ่าคญั 

(Core Skills) 

ทกัษะศตวรรษที ่๒๑ 
คุณลกัษณะ

ศตวรรษที ่๒๑ 
การเรียนรู้ 

๓R, ๘C 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

มาตรฐานพ ๕.๑ 

ตัวช้ีวดั 

ม. ๖/๕ มีส่วนร่วมในการ

สร้างเสริมความปลอดภยั

ในชุมชน 

 

การมีส่วนร่วมในการจดั

กิจกรรมการสร้างเสริมความ

ปลอดภยัในชุมชนช่วยให้

เกิดความรัก ความสามคัคี 

ช่วยพฒันาชุมชนใหน่้าอยู่

และปลอดภยั 

 

๑.มีส่วนร่วมในการ

สร้างเสริมความ

ปลอดภยั 

ในชุมชน 

๒.กิจกรรมการสร้าง

เสริมความปลอดภยัใน

ชุมชน 

 

๑.ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบั

การมีส่วนร่วมในการสร้าง

เสริมความปลอดภยัในชุมชน 

๒.เขียนแผนผงัการมีส่วนร่วม

ในการสร้างเสริมความ

ปลอดภยัในชุมชน 

๓.คิดอยา่งมีวิจารณญาณและ

การแกปั้ญหา 

๔.มีส่วนร่วมในการจดั

กิจกรรมการสร้างเสริมความ

ปลอดภยัในชุมชน 

๕.นาํเสนอและใชท้กัษะดา้น

การส่ือสารสารสนเทศและ

รู้เท่าทนัส่ือเทคโนโลยใีน

ชุมชน 

๖.มีส่วนร่วมในการรณรงค์

และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 

(R๑,๒,๓ C๑,๓,๕,๖,๗,๘) 

๑.สรุปความคิดรวบยอด

เก่ียวกบัมีส่วนร่วมในการ

สร้างเสริมความปลอดภยัใน

ชุมชน 

๒. นาํเสนอการมีส่วนร่วมใน

การสร้างเสริมความ

ปลอดภยัในชุมชน 

๓.นาํเสนอการจดักิจกรรม

การสร้างเสริมความ

ปลอดภยัในชุมชน 

๔.มีการส่ือสารดา้น

สารสนเทศและใชส่ื้อ

เทคโนโลยใีนชุมชน 

๕.ปฏิบติัตนและแนะนาํ

ผูอ่ื้น 

๖. มีจิตอาสา 

(๔.๑,๔.๒,๔.๓,๔.๔,๔.๕) 

๑. ดา้นการ

ทาํงาน 

(การปรับตวัและ

ความเป็นผูน้าํ) 

๒. ดา้นการ

เรียนรู้(การช้ีนาํ

ตนเอง) 

๓. ดา้นศีลธรรม 

(สาํนึกพลเมือง) 



ระดบัช้ัน ม.๖  ภาคเรียนที ่๑(ต่อ) 

สาระที ่๕ ความปลอดภัยในชีวติ 

มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกนัและหลกีเลีย่งปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด  และความรุนแรง 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 
ความรู้หลกัของวชิา 

(Core Concept) 

ทกัษะทีสํ่าคญั 

(Core Skills) 

ทกัษะศตวรรษที ่๒๑ 
คุณลกัษณะ

ศตวรรษที ่๒๑ 
การเรียนรู้ 

๓R, ๘C 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

มาตรฐานพ ๕.๑ 

ตัวช้ีวดั 

ม. ๖/๖ ใชท้กัษะการ

ตดัสินใจแกปั้ญหา 

ในสถานการณ์ท่ีเส่ียง 

ต่อสุขภาพและความรุนแรง 

การมีความรู้และนาํใช้

ทกัษะการตดัสินใจ

แกปั้ญหา 

ในสถานการณ์ท่ีเส่ียง 

ต่อสุขภาพและความ

รุนแรงไปปฏิบติัใช ้

ในชีวิตประจาํวนัทาํให้

เราสามารถตดัสินใจ

แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง

สนัติวิธี 

และถูกตอ้ง 

 

๑.ใชท้กัษะการ

ตดัสินใจแกปั้ญหา

ในสถานการณ์ 

ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพ

และความรุนแรง 

๒.นาํเสนอทกัษะ

การตดัสินใจ

แกปั้ญหา 

ในสถานการณ์ 

ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพ

และความรุนแรง 

๑.ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบั

ทกัษะการตดัสินใจแกปั้ญหาใน

สถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพ

และความรุนแรง 

๒.เขียนแผนผงัทกัษะ 

การตดัสินใจแกปั้ญหา 

ในสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพ

และความรุนแรง 

๓.คิดอยา่งมีวิจารณญาณและการ

แกปั้ญหา 

๔.ใชท้กัษะการตดัสินใจ

แกปั้ญหา 

๕.นาํเสนอและใชท้กัษะดา้นการ

ส่ือสารสารสนเทศและรู้เท่าทนั

ส่ือเทคโนโลยใีนชุมชน 

๖.มีส่วนร่วมในการรณรงคแ์ละ

เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 

(R๑,๒,๓ C๑,๓,๕,๖,๗,๘) 

๑.สรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกบั

ทกัษะการตดัสินใจแกปั้ญหา 

ในสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพ

และความรุนแรง 

 ๒. นาํเสนอทกัษะการตดัสินใจ

แกปั้ญหา 

ในสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพ

และความรุนแรง 

๓.เลือกใชท้กัษะการตดัสินใจ

แกปั้ญหา 

ในสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพ

และความรุนแรง 

๔.มีการส่ือสารดา้นสารสนเทศ

และใชส่ื้อเทคโนโลยใีนชุมชน 

๕.ปฏิบติัตนและแนะนาํผูอ่ื้น 

๖. มีจิตอาสา 

(๔.๑,๔.๒,๔.๓,๔.๔,๔.๕) 

๑. ดา้นการ

ทาํงาน 

(การปรับตวัและ

ความเป็นผูน้าํ) 

๒. ดา้นการ

เรียนรู้(การช้ีนาํ

ตนเอง) 

๓. ดา้นศีลธรรม 

(สาํนึกพลเมือง) 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดบัช้ัน ม.๖  ภาคเรียนที ่๒ 

สาระที ่๓ การเคลือ่นไหว  การออกกาํลงักาย  การเล่นเกม  กฬีาไทย  และกฬีาสากล 

มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกาํลงักาย  การเล่นเกม  และการเล่นกฬีา  ปฏิบัติเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ  มีวนัิย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีนํา้ใจนักกฬีา  มีจิตวญิญาณใน 

การแข่งขัน  และช่ืนชม  ในสุนทรียภาพของการกฬีา 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 
ความรู้หลกัของวชิา 

(Core Concept) 

ทกัษะทีสํ่าคญั 

(Core Skills) 

ทกัษะศตวรรษที ่๒๑ 
คุณลกัษณะ

ศตวรรษที ่๒๑ 
การเรียนรู้ 

๓R, ๘C 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

มาตรฐานพ ๓.๒ 

ตัวช้ีวดั 

ม. ๖/๔ เขา้ร่วมกิจกรรม

ทางกายและเล่นกีฬาอยา่งมี

ความสุข ช่ืนชมในคุณค่า

และความงามของการกีฬา 

การเขา้ร่วมกิจกรรมทางกาย

และเล่นกีฬาอยา่งมีความสุข 

ทาํใหเ้ราเกิดความช่ืนชมและ

เห็นในคุณค่าและความงาม

ของการกีฬา 

 

๑.เขา้ร่วมกิจกรรมทาง

กายและเล่นกีฬาอยา่ง

มีความสุข  

๒.ช่ืนชมในคุณค่าและ

ความงามของการกีฬา 

๑.ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการ เขา้

ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่น

กีฬา 

๒.เขียนแผนผงัการ เขา้ร่วม

กิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา 

๓.คิดอยา่งมีวิจารณญาณและ

การแกปั้ญหา 

 ๔.นาํเสนอและมีการส่ือสาร

ดา้นสารสนเทศและใชส่ื้อ

เทคโนโลยใีนชุมชน 

๕.นาํประสบการณ์ไปปฏิบติัใช้

ในชีวิตประจาํวนั 

๖.ร่วมกิจกรรมทางกายและ

เล่นกีฬาอยา่งมีความสุข  

ช่ืนชมในคุณค่าและความงาม

ของการกีฬา 

(R๑,๒,๓ C๑,๓,๔,๗,๘) 

๑.สรุปความคิดรวบยอด

เก่ียวกบัการ เขา้ร่วมกิจกรรม

ทางกายและเล่นกีฬา 

๒.นาํเสนอหลกัการเขา้ร่วม 

กิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา 

๓.ปฏิบติัและแนะนาํผูอ่ื้น 

๔.ส่ือสารดา้นสารสนเทศ

และใชส่ื้อเทคโนโลย ี

ในชุมชน 

๕ .ใหค้วามร่วมมือ การ

ทาํงานเป็นทีม /ภาวะผูน้าํและ

การแสดงออกถึงการเขา้ร่วม

กิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา

อยา่งมีความสุข

(๔.๑,๔.๒,๔.๓,๔.๔,๔.๕) 

๑. ดา้นการ

ทาํงาน 

(การปรับตวั

และความเป็น

ผูน้าํ) 

๒. ดา้นการ

เรียนรู้(การช้ีนาํ

ตนเอง) 

๓. ดา้น

ศีลธรรม 

(เคารพผูอ่ื้น 

ความซ่ือสตัย,์

สาํนึกพลเมือง) 



ระดบัช้ัน ม.๖  ภาคเรียนที ่๒(ต่อ) 

สาระที ่๔ การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกนัโรค   

มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การป้องกนัโรค และ การสร้างเสริมสมรรถภาพเพือ่สุขภาพ 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 
ความรู้หลกัของวชิา 

(Core Concept) 

ทกัษะทีสํ่าคญั 

(Core Skills) 

ทกัษะศตวรรษที ่๒๑ 
คุณลกัษณะ

ศตวรรษที ่๒๑ 
การเรียนรู้ 

๓R, ๘C 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

มาตรฐานพ ๔.๑ 

ตัวช้ีวดั 

ม. ๖/๗ วางแผนและปฏิบติั

ตามแผนการพฒันา

สมรรถภาพทางกายและ

สมรรถภาพทางกลไก 

 

การวางแผนและปฏิบติั

ตามแผนการพฒันา

สมรรถภาพทางกายและ

สมรรถภาพทางกลไก 

เป็นการเสริมสมรรถภาพ

ทางกาย 

เพื่อสุขภาพ 

 

๑.วางแผนและ

ปฏิบติัตามแผนการ

พฒันาสมรรถภาพ

ทางกาย 

๒.วางแผนและ

ปฏิบติัตามแผนการ

พฒันาสมรรถภาพ

ทางกลไก 

๑.ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการวางแผน

และปฏิบติัตามแผนการพฒันา

สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ

ทางกลไก 

๒.เขียนแผนผงัการวางแผนและ

ปฏิบติัตามแผนการพฒันาสมรรถภาพ

ทางกายและสมรรถภาพทางกลไก 

๓.คิดอยา่งมีวิจารณญาณและการ

แกปั้ญหา 

 ๔.นาํเสนอและมีการส่ือสารดา้น

สารสนเทศและใชส่ื้อเทคโนโลยใีน

ชุมชน 

๕.นาํประสบการณ์ไปปฏิบติัใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 

๖.ปฏิบติัตามแผนการพฒันา

สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ

ทางกลไก 

(R๑,๒,๓ C๑,๓,๔,๗,๘) 

๑.สรุปความคิดรวบยอด

เก่ียวกบัการวางแผนและ

ปฏิบติัตามแผนการพฒันา

สมรรถภาพทางกายและ

สมรรถภาพทางกลไก 

๒.นาํเสนอวางแผนและ

ปฏิบติัตามแผนการพฒันา

สมรรถภาพทางกายและ

สมรรถภาพทางกลไก 

๓.ปฏิบติัและแนะนาํผูอ่ื้น 

๔.ส่ือสารดา้นสารสนเทศ

และใชส่ื้อเทคโนโลย ี

ในชุมชน 

๕ .ใหค้วามร่วมมือ และ

ปฏิบติัตามแผนการพฒันา

สมรรถภาพทางกายและ

สมรรถภาพทางกลไก

(๔.๑,๔.๒,๔.๓,๔.๔,๔.๕) 

๑. ดา้นการ

ทาํงาน 

(การปรับตวัและ

ความเป็นผูน้าํ) 

๒. ดา้นการ

เรียนรู้(การช้ีนาํ

ตนเอง) 

๓. ดา้นศีลธรรม 

(เคารพผูอ่ื้น 

ความซ่ือสตัย,์

สาํนึกพลเมือง) 



ระดบัช้ัน ม.๖  ภาคเรียนที ่๒(ต่อ) 

สาระที ่๕ ความปลอดภัยในชีวติ 

มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกนัและหลกีเลีย่งปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด  และความรุนแรง 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 
ความรู้หลกัของวชิา 

(Core Concept) 

ทกัษะทีสํ่าคญั 

(Core Skills) 

ทกัษะศตวรรษที ่๒๑ 
คุณลกัษณะ

ศตวรรษที ่๒๑ 
การเรียนรู้ 

๓R, ๘C 

ทกัษะชีวติและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

มาตรฐานพ ๕.๑ 

ตัวช้ีวดั 

ม. ๖/๗แสดงวิธีการช่วยพื้น

คืนชีพอยา่งถูกวิธี 

 

การมีความรู้และสามารถให้

การช่วยเหลือผูป่้วยหวัใจ

หยดุเตน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

รวดเร็วและถูกวิธีเป็นการ

ช่วยพื้นคืนชีพได ้

 

 

๑.แสดงวิธีการช่วยพื้นคืน

ชีพอยา่งถูกวิธี 

๒.ใหค้วามช่วยเหลือ

ผูป่้วยท่ีหวัใจหยดุเตน้ได้

อยา่งถูกวิธี 

 

๑.ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล

เก่ียวกบัวิธีการช่วยพื้น 

คืนชีพ 

๒.เขียนแผนผงัวิธีการช่วย

พื้นคืนชีพ 

๓.คิดอยา่งมีวิจารณญาณ

และการแกปั้ญหา 

๔.แสดงวิธีการช่วยพื้น 

คืนชีพถูกตอ้งตามขั้นตอน 

๕.นาํเสนอและใชท้กัษะ

ดา้นการส่ือสารสารสนเทศ

และรู้เท่าทนัส่ือเทคโนโลยี

ในชุมชน 

๖.มีส่วนร่วมในการรณรงค์

และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 

(R๑,๒,๓ C๑,๓,๕,๖,๗,๘) 

๑.สรุปความคิดรวบยอด

เก่ียวกบัวิธีการช่วยพื้นคืน

ชีพ 

 ๒. นาํเสนอและแสดงวิธีการ

ช่วยพื้นคืนชีพ 

๓.ปฏิบติัตามขั้นตอนการ

ฟ้ืนคืนชีพ 

๔.มีการส่ือสารดา้น

สารสนเทศและใชส่ื้อ

เทคโนโลยใีนชุมชน 

๕.ปฏิบติัตนและแนะนาํ

ผูอ่ื้น 

๖. มีจิตอาสา 

(๔.๑,๔.๒,๔.๓,๔.๔,๔.๕) 

๑. ดา้นการ

ทาํงาน 

(การปรับตวัและ

ความเป็นผูน้าํ) 

๒. ดา้นการ

เรียนรู้(การช้ีนาํ

ตนเอง) 

๓. ดา้นศีลธรรม 

(สาํนึกพลเมือง) 

 

 


