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สารบัญ

วงลอแห่งการเรียนรู ก

ตารางวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	(ตาราง	๑) ข

แบบบันทึกผลการเรียน เพื่อตัดสินระดับผลสัมฤทธิ์ฯ	(ตาราง	๓) ค

แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถการอ่านฯ	(ตาราง	๔) ง

แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมฯ	(ตาราง	๔) ง

แบบบันทึกผลการประเมินดานคุณธรรมของผู้เรียน	(ตาราง	๕)	 จ

แบบแสดงผลการประกันคุณภาพผูเรียน ตามเปาหมายฯ	(ตาราง	๖) ฉ

หน่วยการเรียนรูที่ ๑ การเจริญเติบโต ๑
บทที่		๑	 ร่างกายเติบโต	 ๒

	 บทที่		๒	 เสริมสร้างการเจริญเติบโต	 ๑๕

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์	ประจำาหน่วยการเรียนรูที่	๑ ๒๒

แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยที่	๑ ๒๖

หน่วยการเรียนรูที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว ๒๗
บทที่		๑	 ครอบครัวมีสุข	 ๒๘

	 บทที่		๒	 ภัยทางเพศ	 ๓๘

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์	ประจำาหน่วยการเรียนรูที่	๒ ๔๖

แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยที่	๒ ๕๑

หน่วยการเรียนรูที่ ๓ ดูแลตัวเรา ๕๒
บทที่		๑	 ปองกันโรค	 ๕๓

	 บทที่		๒	 อาหารกับสุขภาพ	 ๖๖

	 บทที่		๓	 การแปรงฟัน	 ๘๒

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์	ประจำาหน่วยการเรียนรูที่	๓ ๙๔

แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยที่	๓	 ๑๐๐
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๑๓๐ 

๑๔๐ 

๑๒๐ 

๑๑๐ 

๑๐๐ 

๙๐ 

๘๐ 

๗๐ 

๖๐ 

๕๐ 

๔๐ 

๓ ๖ ๙ 
อายุ (ป) 

ความสูง (ซม.) 

อายุ (ป) 

ลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของรางกายในวัยตางๆ 

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตจาก
เกณฑมาตรฐาน 

ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต 

รางกายเติบโต 

เสริมสรางการเจริญเติบโต 

การเจริญเติบโต 

แผนผังความคิดประจำหนวยที่ ๑ 
เมื่อเรียนจบหนวยนี้ ผูเรียนจะมีความรูความ 

สามารถตอไปนี้ 

๑. อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของ 

 รางกายมนุษย 

๒. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเอง 

 กับเกณฑมาตรฐาน 

๓. ระบุปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต 

     คุณภาพที่พึงประสงคของผูเรียน  

 ๑. มคีวามรูและเขาใจในเรือ่งการเจรญิเตบิโต 

  และพัฒนาการของมนุษย  

 ๒. มีความรูและเขาใจในเรื่องปจจัยที่มีผลตอ 

  การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

๑ ¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ  

เปาหมายการเรียนรูประจำหนวยที่ ๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๑
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วิธีการสรางสัมพันธภาพ 
ในกลุมเพื่อน 

ความสำคัญของครอบครัว 
วิธีการสรางสัมพันธภาพ 

ในครอบครัว 

การลวงละเมิดทางเพศ 

วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู 
การลวงละเมิดทางเพศ 

พฤติกรรมที่นำไปสู 
การลวงละเมิดทางเพศ 

ครอบครัวมีสุข 

ภัยทางเพศ 

ชีวิตและครอบครัว 

แผนผังความคิดประจำหนวยที่ ๒ 
เมื่อเรียนจบหนวยนี้ ผูเรียนจะมีความรูความ 
สามารถตอไปนี้ 
๑. อธิบายความสำคัญและความแตกตางของ 
 ครอบครัวที่มีตอตนเอง 
๒. อธิบายวิธีสรางสัมพันธภาพในครอบครัว 
 และกลุมเพื่อน 
๓. บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสูการ 
 ถูกลวงละเมิดทางเพศ 

     คุณภาพที่พึงประสงคของผูเรียน  

 ๑. มีความรูความเขาใจในเรือ่งวธิกีารสราง 

  สัมพันธภาพในครอบครวัและกลุมเพือ่น 

 ๒. ปองกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจนำไปสู 

  การถูกลวงละเมิดทางเพศ 

¡ÒÃ๒ ªÕÇÔµáÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ 

เปาหมายการเรียนรูประจำหนวยที่ ๒ 

ฉบับ 
ผูสอน 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๒๗

	 บทที่		๒	 อาหารกับสุขภาพ	 ๖๖

	 บทที่		๓	 การแปรงฟัน	 ๘๒



โครงงานสุขภาพ		 	 ๒๒๕

กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง	 ๒๒๖

กิจกรรมบูรณาการจิตอาสา	 ๒๒๖

หน่วยการเรียนรูที่ ๔ ความปลอดภัยในชีวิต ๑๐๑
บทที่	 ๑	 อุบัติเหตุปองกันได้	 ๑๐๒

	 บทที่	 ๒	 ปฐมพยาบาล	 ๑๒๗

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์	ประจำาหน่วยการเรียนรูที่	๔ ๑๓๙

แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยที่	๔ ๑๔๔

หน่วยการเรียนรูที่ ๕ ออกกําลังเพลินใจ ๑๔๕
บทที่	 ๑	 เคลื่อนไหวร่างกาย	 ๑๔๖

	 บทที่	 ๒	 เกมเบ็ดเตล็ด	 ๑๖๒

	 บทที่	 ๓	 การละเล่นพื้นเมือง	 ๑๗๗

	 บทที่	 ๔	 ทดสอบสมรรถภาพ	 ๑๘๙

	 บทที่	 ๕	 สร้างเสริมสมรรถภาพ	 ๑๙๘

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์	ประจำาหน่วยการเรียนรูที่	๕ ๒๑๖

แบบบันทึกผลการเรียน	ประจำาหน่วยที่	๕ ๒๒๓

	 บทที่	 ๒	 ปฐมพยาบาล	 ๑๒๗

	 บทที่	 ๒	 เกมเบ็ดเตล็ด	 ๑๖๒

	 บทที่	 ๓	 การละเล่นพื้นเมือง	 ๑๗๗

	 บทที่	 ๔	 ทดสอบสมรรถภาพ	 ๑๘๙
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๑๓๐

๑๔๐

๑๒๐

๑๑๐

๑๐๐

๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓ ๖ ๙
อายุ (ป)

ความสูง (ซม.)

อายุ (ป)

ลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของรางกายในวัยตางๆ

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตจาก
เกณฑมาตรฐาน

ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต

รางกายเติบโต

เสริมสรางการเจริญเติบโต

การเจริญเติบโต

แผนผังความคิดประจําหนวยที่ ๑
เมื่อเรียนจบหนวยน�้ ผูเรียนจะมีความรูความ

สามารถตอไปน�้

๑. อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของ

 รางกายมนุษย

๒. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเอง

 กับเกณฑมาตรฐาน

๓. ระบุปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต

     คุณภาพที่พึงประสงคของผูเรียน

 ๑. มีความรูและเขาใจในเร่ืองการเจริญเติบโต

  และพัฒนาการของมนุษย 

 ๒. มีความรูและเขาใจในเรื่องปจจัยที่มีผลตอ

  การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

๑ ¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ

เปาหมายการเรียนรูประจําหนวยที่ ๑

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๑
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ตัวชี้วัดชั้นป

ขอบขายสาระการเรียนรูแกนกลาง รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๓

สาระพื้นฐาน ความรูฝงแนนติดตัวผูเรียน

¡

จากภาพ นักเรียนคิดวา ในแตละชวงวัยนั้น 
นักเรียนทําอะไรไดบาง อยางไร

Ã‹Ò§¡ÒÂàµÔºâµ
º··Õè๑
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มฐ.พ ๑.๑ (๑) อธิบายลักษณะการ
เจริญเติบโตของรางกาย
มฐ.พ ๑.๑ (๒) เปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑมาตรฐาน

๑. ลักษณะการเจริญเติบโตและ   
 พัฒนาการของรางกายในวัยตางๆ
๒. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
 จากเกณฑมาตรฐาน

มนุษยทุกคนมีการเจริญเติบโต และ
พัฒนาการตามวัย ตั้งแตอยู ในครรภ
มารดา และสิ้นสุดเมื่อตายลง

๒     สุขศึกษาและพลศึกษา ๓



ปฏิสนธิ-กอนคลอด แรกเกิด-๓ ป

๖-๑๒ ป๓-๖ ป ๑๓-๑๙ ป ๒๐-๖๐ ป ๖๐ ปข้ึนไป

กอนคลอด
ทารก

ปฐมวัย
วัยเรียน

วัยรุน วัยผูใหญ

วัยชรา

ปฐมวัย
วัยเรียน

วัยรุน วัยผูใหญ

วัยชรา

๑. ลกัษณะการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของรางกายในวยัตางๆ
 เราสังเกตเห็นวา เม่ือเราโตขึ้น รางกายของเรามีการเปลี่ยนแปลง
เชน มีสวนสูงและนํ้าหนักเพิ่มขึ้น แขนและขายาวขึ้น แลวรูจักการแสดง
ความรักตอพอแม เชื่อฟงพอแม เปนตน ลักษณะการเปลี่ยนแปลงนี้
เรียกวา การเจริญเติบโต
 นอกจากการเจริญเติบโตของรางกายแลว อาจจะสังเกตไดวา เรา
สามารถเคลื่อนไหวไดอยางคลองแคลว และทํากิจกรรมตางๆ ไดมากขึ้น
เชน อานหนังสือได ทองสูตรคูณ แตงกายดวยตนเองได เปนตน และ
สามารถควบคุมอารมณได ซึ่งสิ่งเหลานี้ เรียกวา พัฒนาการ

ลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกายในวัยตางๆ

วัยกอนคลอด : ชวงตั้งแตถือกาํเนดิ

เกิดมาในทองแมจนถึงคลอด ในชวงนี้

โครงสรางของรางกายและอวัยวะตางๆ

จะเร่ิมกอตัวขึ้น แลวจะมีการเจริญเติบโต

ทางรางกายอยางรวดเร็วมาก และจะได

รบัผลกระทบจากส่ิงแวดลอมตางๆ ไวมาก 

เชน เมื่อแมรูสึกเครียด ลูกในทองก็จะ

รูสึกตามไปดวย

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๓



วัยทารก : ชวงอายุตั้งแตคลอดจนถึง
ชวงอายุประมาณ ๓ ป จะมีการเจริญเติบโต
โดยมีสัดสวนของศีรษะตอลําตัวเปน ๑ ตอ ๔
เด็กในวัยนี้จะมีพัฒนาการทางกายและทักษะ
การเคล่ือนไหวเปนไปอยางรวดเรว็มาก เชน 
ในชวง ๔ เดือนแรก ปริมาณนํ้าหนักจะ
เพิ่มขึ้นเปน ๔ เทาของแรกเกิด
 เด็กในวัยนี้แมจะยังชวยเหลือตัวเองไมได 
แตก็มีความสามารถในการเรียนรูและจดจํา
สิ่งใหมรอบๆ ตัว เขาใจภาษาพูดและมีทักษะ
ในการพดูเรว็มาก มคีวามสนใจในเด็กคนอืน่ๆ 
และมีความผูกพันกับพอแมมาก

วัยเด็กตอนตน หรือ ปฐมวัย : ชวงอายุ
ตั้งแต ๓ - ๖ ป เด็กในวัยนี้จะมีกลามเนื้อที่
พัฒนาขึ้นมาก รูปรางคอยๆ ยืดออก ใบหนา
และศีรษะเล็กลงเมื่อเทียบกับลําตัว มือและ
เทาใหญและแข็งแรง อกและไหลขยายกวาง
แตหนาทองแฟบลง ควบคุมการเคลื่อนไหว
และการทรงตัวในทาตางๆ ไดดี และรู จัก
ชวยเหลือตัวเองและดูแลตัวเองเพิ่มขึ้น
 เด็กในวัยนี้สามารถแสดงอารมณ ได 
หลากหลาย ทั้งอารมณรัก โกรธ เศรา เหงา 
โดยเด็กจะสามารถปรับเปลี่ยนอารมณและ
ระงับอารมณไดบาง
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วัยเด็กตอนกลาง หรือ วัยเรียน : ชวงอายุ
ตั้งแต ๖ - ๑๒ ป ในวัยเด็กตอนกลางสามารถ
ใชกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กไดดีขึ้น
น้ําหนกัโดยเฉล่ียเพ่ิมขึน้ประมาณ ๒-๓ กโิลกรมั
ตอป สวนสูงเพิ่มประมาณ ๔-๕ เซนติเมตรตอ
ป ฟนนํ้านมจะเริ่มหักเม่ืออายุประมาณ ๖ ป 
และมีฟนแทขึ้นมาแทนที่ มีพละกําลังมาก 
ชอบเคลื่อนไหวไมอยูน่ิง มีการประสานงานใน
ระบบประสาทและการเคลื่อนไหว ทําใหทํางาน
สอดคลองกันได
 เด็กวัยนี้จะมีความสามารถทางความคิด มี
ความจําและความสามารถดานภาษามากขึ้น 
ทาํใหเรยีนวิชาตางๆ ได สือ่สารกับผูอืน่ไดอยาง
เขาใจ และเริ่มเห็นความสําคัญของการมีเพื่อน

วัยรุน : ชวงอายุตั้งแต ๑๓ - ๑๙ ป วัยรุน
มีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายมาก และมี
ลักษณะของแตละเพศอยางชัดเจน

เพศชาย : แขนและขายาวขึ้น มีขนตาม
รางกาย มหีนวดเครา เสียงแตกหาว มพีละกาํลงั

เพศหญิง : หนาอกขยาย ตะโพกผาย เริ่ม
มีประจําเดือน เสียงเล็กแหลม
 เด็กวัยน้ีมีการเปลี่ยนแปลงดานอารมณ
อยางรวดเรว็มาก เชน รกังาย โกรธงาย เปนตน 
จนเกิดความสับสนวาตนเองตองการอะไร จึง
ตองคนหาตนเองเปนสําคัญ นิยมคบเพื่อน
เปนกลุม เพื่อนจึงมีอิทธิพลตอเด็กในทุกดาน 
แลววัยรุนยงัตองการการยอมรบัจากกลุมเพือ่น
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วัยผูใหญ : ชวงอายุระหวาง ๒๐ - ๖๐ ป

ในชวงตนของวัยจะมีพัฒนาการทางดาน

รางกายอยางเตม็ที ่แตในชวงทายของวยั หรอื

ที่เรียกวา วัยทอง รางกายจะเริ่มเสื่อมสภาพ

 ในวัยผูใหญจะมีกระบวนการคิดที่ซับซอน

มากข้ึน และเริ่มรู จักคิดไตรตรองมากขึ้น 

คนในวัยนี้มีบทบาทหนาที่ของพอแม ทําใหมี

ความรับผิดชอบมากขึ้น และเมื่อถึงชวงทาย

ของวัย อาจกังวลกับความไมเท่ียงแทของ

ชีวิตได จนทําใหเกิดความแปรปรวนทาง

อารมณ

วยัผูสูงอาย ุหรือ วยัชรา : ชวงอายตุัง้แต 

๖๐ ปขึน้ไป ในชวงวัยนีก้ารทาํงานของอวยัวะ

เริ่มเส่ือมลง เชน ผิวหนังเหี่ยวยน ฟนหลุด 

เปนตน สติปญญาและความจําเริ่มเสื่อมลง

 ผู  ท่ีอยู ในวัยนี้จะมีบทบาทหนาที่ลดลง

จนทําใหเกิดความรูสึกขาดคุณคาในตนเอง 

แลวยังตองเผชิญกับความตายของผูเปนท่ีรัก

จนอาจทําใหเกิดความซึมเศรา ดังนั้นผูที่อยู

ในวัยนี้จึงควรเรียนรูท่ีจะปรับตัวเองเพื่อเผชิญ

กับการสูญเสียตางๆ 
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๑) วัยทารก

๒) ปฐมวัย

๓) วัยเรียน

๔) วัยรุน

๕) วัยผูใหญ

๖) วัยผูสูงอายุ

๑. เขียนการเจริญเติบโตดานรางกายของชวงวัยตางๆ ลงในตาราง

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ๑

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

 ชวงวัย ลักษณะการเจริญเติบโตทางรางกาย

๒. เปรียบเทียบลักษณะรูปรางของตนเองกับเพื่อน แลวบันทึกผล

๓. แบงกลุม ศึกษาคนควาขอมูลการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยของ
  นักเรียนทั้งดานรางกายและจิตใจ จัดทําเปนรายงาน แลวสงตัวแทน
  ออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน

 ๑) ลักษณะที่เหมือนกัน คือ ..............................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

 ๒) ลักษณะที่แตกตางกัน คือ .........................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

ตัวของฉัน

ฉันเปนเพศ ❍ ชาย    ❍ หญิง

ลักษณะรูปรางของฉัน คือ มีดังนี้

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

เพื่อนของฉันชื่อ .............................................

เพือ่นของฉนัเปนเพศ ❍ ชาย ❍ หญงิ

ลักษณะรูปรางของเพื่อนฉัน คือ มีดังนี้

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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 ๔. ติดภาพคนในครอบครัวที่มีวัยตางกับนักเรียนมา ๑ คน แลวบอกลักษณะ
  ที่แตกตางกัน

จากภาพเปนภาพของ ........................................................

ซึ�งอยูในวัย .....................................................................................................

ลักษณะที่แตกตางกับนักเรียน คือ

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

๒. การเปรียบเทยีบการเจรญิเตบิโตจากเกณฑมาตรฐาน

(ติดภาพ)
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 กราฟ แสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของเพศชาย อายุ ๕-๑๘ ป

 ถานักเรียนมีนํ้าหนักและสวนสูงอยู ในเกณฑมาตรฐาน สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ได แสดงวานักเรียนมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการที่สมวัย แตถานักเรียนมีพัฒนาการที่ไมดีขึ้น นักเรียนควร
ปรับปรุงแกไข เชน ควรลดกินขนมหวาน หมั่นออกกําลังกาย เปนตน 

นําหนักคอนขางมาก

นํ้า
หน

ัก 
(ก

ก.
)

นํ้าหนักตามเกณฑอายุ

สวนสูงตามเกณฑอายุ

สูง

50
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18

55

60

65

สว
นส

ูง 
(ซ

ม.
)

อายุ (ป)

185

180

175

170

165

160

155

150

145

140

135

130

125

120

115

110

105

100

95

50

45

40

35

30

25

20

15

10
 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

คอนขางสูง

นํ้าหนักคอนขางมาก

คอนขางเตี้ย

คอน
ขางน

อย

สวนสูงตามเกณฑ

นํ้าหนักมากเกินเกณฑ

นํ้าหนักตามเกณฑ

นอยกวาเกณฑ

เตี้ย
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นํ้า
หน

ัก 
(ก

ก.
)

นํ้าหนักตามเกณฑอายุ

สวนสูงตามเกณฑอายุ

สูง

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

สว
นส

ูง 
(ซ

ม.
)

อายุ (ป)

175

170

165

160

155

150

145

140

135

130

125

120

115

110

105

100

95

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10
 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

คอนขางสูง

นํ้าหนักคอนขางมาก

คอนขางนอย

คอนขางเตี้ย

สวนสูงตามเกณฑ

นํ้าหนักมากเกินเกณฑ

นํ้าหนักตามเกณฑ

นอยกวาเกณฑ

เตี้ย

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ
 กราฟ แสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของเพศหญิง อายุ ๕-๑๘ ป
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