
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  

สาระที่  ๒      ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ ๒.๑   เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต  

สาระที่  ๓  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ ๓.๑   เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
มาตรฐาน  พ ๓.๒   รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  

มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน  าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน   และช่ืนชม
ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระที่  ๔      การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค

และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

สาระที่  ๕      ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา     

สารเสพติด และความรุนแรง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

มาตรฐาน พ ๑.๑  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. ๒ ๑. อธิบายการเปล่ียนแปลงด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และ
สติปัญญาในวัยรุ่น 

  การเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น 

 ๒. ระบุปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโต และพัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ในวัยรุ่น 

  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม  
และสติปัญญา 
- พันธุกรรม 
-  ส่ิงแวดล้อม 
-  การอบรมเลี ยงดู 

 
 
สาระที่  ๒     ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการด าเนินชีวิต  

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. ๒ ๑. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ เจต

คติในเรื่องเพศ 
  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ 
-  ครอบครัว              -  วัฒนธรรม 
- เพื่อน                      -  ส่ือ 

 ๒. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบท่ี
เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

  ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

 ๓. อธิบายวิธีป้องกันตนเองและ
หลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  เอดส์  และการตั งครรภ์
โดยไม่พึงประสงค์ 

    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
    โรคเอดส์ 
    การตั งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 

 ๔. อธิบายความส าคัญของความ
เสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่าง
เหมาะสม 

    ความส าคัญของความเสมอภาคทางเพศ 
    การวางตัวต่อเพศตรงข้าม 
    ปัญหาทางเพศ 
    แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศ 



 

สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ ๓.๑   เข้าใจ  มีทักษะในการเคล่ือนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. ๒ ๑. น าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะ
กลไกและทักษะการเคล่ือนไหวในการ
เล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายมา
สรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของ
ตนเอง 

  การน าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไก
และทักษะการเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาจาก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่
เหมาะสมในบริบทของตนเองในการเล่นกีฬา 

 ๒. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล            
ทั งประเภทบุคคลและทีมได้อย่างละ          
๑ ชนิด   
 

    การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลตามชนิดกีฬาท่ี
เลือก เช่น กรีฑาประเภทลู่และลาน  บาสเกตบอล  
กระบี่  เทนนิส  ตระกร้อลอดบ่วง  ฟุตซอล       
ว่ายน  า    เทควันโด 

 ๓. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่น
กีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

    ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ี
ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 

 ๔. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 
๑ กิจกรรม และน าความรู้และหลักการที่
ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเป็น
ระบบ 

    การน าประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม
นันทนาการไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
สาระที่ ๓     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ ๓.๒   รักการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   
มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน  าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และช่ืนชม  
ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. ๒ ๑. อธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลง

ทางกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม        
และสติปัญญา  ท่ีเกิดจากการ              
ออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ า
จนเป็นวิถีชีวิต 

    สาเหตุการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย  
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากการ
ออกก าลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ          
จนเป็นวิถีชีวิต 
    การสร้างวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี  โดยการ
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ า 

 ๒. เลือกเข้าร่วมกิจกรรม                        การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาไทย  



 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
การออกก าลังกาย  เล่นกีฬาตาม           
ความถนัดและความสนใจพร้อมทั ง
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง 

กีฬาสากลทั งประเภทบุคคลและประเภททีม 
    การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการร่วมกิจกรรม
การออกก าลังกายและเล่นกีฬา 

 ๓. มีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  
และข้อตกลงในการเล่นกีฬาท่ีเลือก 

    วินัยในการฝึก  และการเล่นกีฬา  ตามกฎ  
กติกาและข้อตกลง 

 ๔. วางแผนการรุกและการป้องกันใน
การเล่นกีฬาท่ีเลือกและน าไปใช้ ใน
การเล่นอย่างเหมาะสมกับทีม 

    รูปแบบ  กลวิธีการรุก  การป้องกันในการ
เล่นกีฬาเป็นทีม 
   ประโยชน์ของการเล่นและการท างาน         
เป็นทีม 
   หลักการให้ความร่วมมือในการเล่น          
การแข่งขันกีฬาและการท างานเป็นทีม 

 ๕.  น าผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬา
มาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง
ด้วยความมุ่งมั่น 
  

    การพัฒนาวิธีเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกับ
ตนเอง 
-  การเลือกวิธีเล่น 
-  การแก้ไขข้อบกพร่อง 
-  การเพิ่มทักษะ 
    การสร้างแรงจูงใจและการสร้างความ
มุ่งมั่นในการเล่นและแข่งขันกีฬา 

 

 
สาระที่ ๔    การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

มาตรฐาน พ ๔.๑    เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรค 
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. ๒ ๑. เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมี

เหตุผล 
  การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ 

 ๒. วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยี
ท่ีมีต่อสุขภาพ 

  ผลกระทบของเทคโนโลยี ท่ีมีต่อสุขภาพ 

 ๓. วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ 

  ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ 

 ๔. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะ   ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและ



 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สมดุลระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

สุขภาพจิต 

 ๕. อธิบายลักษณะอาการเบื องต้น
ของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 

  ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

 ๖. เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการ
กับอารมณ์และความเครียด 

  วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 

 ๗. พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเอง
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย 
  การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

 
สาระที่ ๕    ความปลอดภัยในชีวิต 

มาตรฐาน พ ๕.๑   ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง  พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา       
สารเสพติด  และความรุนแรง 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. ๒ ๑. ระบุวิธีการ  ปัจจัยและแหล่งท่ี

ช่วยเหลือ  ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด 
  วิธีการ ปัจจัยและแหล่งท่ีช่วยเหลือ   ฟื้นฟู 
ผู้ติดสารเสพติด 

 ๒. อธิบายวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรม
เส่ียงและสถานการณ์เส่ียง 

  การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและ 
สถานการณ์เส่ียง 
-  การมั่วสุม       
-  การทะเลาะวิวาท 
-  การเข้าไปในแหล่งอบายมุข 
-  การแข่งจักรยานยนต์บนท้องถนน  
     ฯลฯ 

 ๓. ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง
และหลีกเล่ียงสถานการณ์คับขันท่ีอาจ
น าไปสู่อันตราย 

  ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง (ทักษะ
ปฏิเสธ  ทักษะการต่อรอง  ฯลฯ)  และ
หลีกเล่ียงสถานการณ์คับขันท่ีอาจน าไปสู่
อันตราย 

 


