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รายละเอียดวิชา 
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วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 1                                รหัสวิชา พ11101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  2.0 ค่าน้ำหนัก 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                          ภาคเรียนที่ 1-2 / 2557                 ครูผู้สอน ม.นพดล   ชมโฉม !

!

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  การเจริญเติบโต และการเคลื่อนไหว 

     ร่างกาย 

     1.1  อวัยวะภายนอก 

     1.2  สรรถภาพทางกาย 

     1.3  การดูแลอวัยวะภายนอก 

     1.4  การเคลื่อนไหวร่างกาย

พ 1.1 !!
พ 3.1

ป.1/1  อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก 

ป.1/2  อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก           !
ป.1/1  เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่และใช้ 

           อุปกรณ์ประกอบ 

ป.1/2  เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การ 

           เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ

2.  ชีวิตครอบครัวและการเข้าร่วม 

     กิจกรรมทางกาย 

     2.1  สมาชิกครอบครัว 

     2.2  เกมเบ็ดเตล็ด 

     2.3  เพศ 

     2.4  พื้นฐานการว่ายน้ำ

พ 2.1 !!!!
พ 3.1

ป.1/1  ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของ 

           สมาชิกที่มีต่อกัน 

ป.1/2  บอกส่ิงที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง 

ป.1/3  บอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชาย และเพศหญิง !
ป.1/1  เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่และใช้ 

           อุปกรณ์ประกอบ 

ป.1/2  เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การ 

           เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ

3.  การเสริมสร้างสุขภาพและออกกำลัง 

     กาย 

     3.1  สุขบัญญัติแห่งชาติ 

     3.2  สมรรถภาพทางกาย  

     3.3  การเจ็บป่วย 

     3.4  เกมเบ็ดเตล็ด 

พ 4.1 !!!
พ 3.2

ป.1/1  ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติตามคำแนะนำ 

ป.1/2  บอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนกับตนเอง 

ป.1/3  ปฏิบัติตนตามคำแนะนำเม่ือมีอาการเจ็บป่วย !
ป.1/1  ออกกำลังกาย และเล่นเกมตามคำแนะนำอย่างสนุกสนาน 

ป.1/2  ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  ข้อตกลงในการเล่นเกมตาม 

           คำแนะนำ

4.ความปลอดภัยในชีวิตและกฎ  

กติกาการเล่นเกม 

4.1.การเกิดอันตราย 

4.2.กฏ กติกา เล่นเกม 

4.3.การขอความช่วยเหลือ 

4.4.ทักษะการว่ายน้ำ

พ 5.1 !!!!
พ 3.2

ป.1/1  ระบุส่ิงที่ทำให้เกิดอันตรายที่บ้าน โรงเรียน  และการป้องกัน 

ป.1/2  บอกสาเหตุและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเล่น 

ป.1/3  แสดงคำพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เม่ือเกิด 

           เหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน !
ป.1/1  ออกกำลังกาย และเล่นเกมตามคำแนะนำอย่างสนุกสนาน 

ป.1/2  ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  ข้อตกลงในการเล่นเกมตาม 

           คำแนะนำ
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การวัดและประเมินผล 

 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  80  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 20   คะแนน) 

!
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ 

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                2.   ซ่ือสัตย์สุจริต    

3.   มีวินัย      4.   ใฝ่เรียนรู้ 

5.   อยู่อย่างพอเพียง     6.   มุ่งม่ันในการทำงาน   

7.   รักความเป็นไทย     8.   มีจิตสาธารณะ 

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข    10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก !
สมรรถนะ 5 ข้อ 

1.   ความสามารถในการส่ือสาร    2.   ความสามารถในการคิด 

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา    4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน /  

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. ชิ้นงาน 

2. สอบปฏิบัติ

1.  แบบประเมินชิ้นงาน 

2. แบบประเมินการสอบปฏิบัติ

20 พ 1.1 ป.1/1-2 

พ 4.1 ป.1/1-3

2. สอบกลางภาค 1. ชิ้นงาน 

2. สอบปฏิบัติ

1.  แบบประเมินชิ้นงาน 

2. แบบประเมินการสอบปฏิบัติ

30 พ 1.1 ป.1/1-2 

พ 3.1 ป.1/1-2 

พ 3.2 ป.1/1-2 

พ 4.1 ป.1/1-3

3. หลังกลางภาค 1. ชิ้นงาน 

2. สอบปฏิบัติ

1.  แบบประเมินชิ้นงาน 

2. แบบประเมินการสอบปฏิบัติ

20 พ 2.1 ป.1/1-3 

พ 5.1 ป.1/1-3

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 พ 2.1 ป.1/1-3 

พ 3.1 ป.1/1-2 

พ 3.2 ป.1/1-2 

พ 5.1 ป.1/1-3

5. คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ประเมินจากชิ้นงาน แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

- -
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