
รายละเอียดวิชา

วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 2                                รหัสวิชา พ12101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  2.0 ค่าน้ำหนัก

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

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  การเจริญเติบโต และการเคลื่อนไหว

     ร่างกาย

     1.1  สมรรถภาพทางกาย

     1.2  อวัยวะภายใน

     1.3  การดูแลอวัยวะภายใน

     1.4  การเคลื่อนไหวร่างกาย

พ 1.1

พ 3.1

ป.2/1  อธิบายลักษณะ  และหน้าที่ของอวัยวะภายใน

ป.2/2  อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน

ป.2/3  อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์

ป.2/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย  ขณะอยู่กับที่   เคลื่อนที่ และ

           ใช้อุปกรณ์ประกอบ

ป.2/2  เล่มเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่วิธีเล่น 

           อาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่

           และใช้อุปกรณ์ประกอบ

2.  ชีวิตครอบครัวและการเข้าร่วม

     กิจกรรมทางกาย

     2.1  ครอบครัว

     2.2  เกมเบ็ดเตล็ด

     2.3  เพศ

     2.4  พื้นฐานการว่ายน้ำ

พ 2.1

พ 3.1

ป.2/1  ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัว

ป.2/2  บอกความสำคัญของเพื่อน

ป.2/3  ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ

ป.2/4  อธิบายความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย

ป.2/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย  ขณะอยู่กับที่   เคลื่อนที่ และ

           ใช้อุปกรณ์ประกอบ

ป.2/2  เล่มเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่วิธีเล่น 

           อาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่

           และใช้อุปกรณ์ประกอบ

3.  การเสริมสร้างสุขภาพ และออกกำลัง

     กาย

     3.1  สุขภาพ

     3.2  สมรรถภาพทางกาย 

     3.3  การบาดเจ็บ

     3.4  เกมเบ็ดเตล็ด 

พ 4.1

พ 3.2

ป.2/1  บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี

ป.2/2  เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์

ป.2/3  ระบุของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ

ป.2/4  อธิบายอาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ

           ที่อาจเกิดข้ึน

ป.2/5  ปฏิบัติตามคำแนะนำเม่ือมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ

ป.2/1  ออกกำลังกาย และเล่นเกมได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน

ป.2/2  ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4.  ความปลอดภัยในชีวิตและกฎกติกา

     การเล่นเกม

     4.1  อุบัติเหตุและอัคคีภัย

     4.2  กฏ กติกา เล่นเกม

     4.3  ยาและสารเสพติด

     4.4  ทักษะการว่ายน้ำ

พ 5.1

พ 3.2

ป.2/1  ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนทางน้ำและ

           ทางบก

ป.2/2  บอกชื่อยาสามัญประจำบ้าน  และใช้ยาตามคำแนะนำ

ป.2/3  ระบุโทษของสารเสพติด  สารอันตรายใกล้ตัวและวิธีการ

           ป้องกัน

ป.2/4  ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และป้ายเตือนของส่ิงของ หรือ

           สถานที่ที่เป็นอันตราย

ป.2/5  อธิบายสาเหตุ  อันตราย  วิธีป้องกันอัคคีภัย และแสดงการ

           หนีไฟ

ป.2/1  ออกกำลังกาย และเล่นเกมได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน

ป.2/2  ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. ชิ้นงาน

2. สอบปฏิบัติ

1.  แบบประเมินชิ้นงาน

2. แบบประเมินการสอบปฏิบัติ

20 พ 1.1  ป.2/1-3

พ 3.1  ป.2/1-2

2. สอบกลางภาค 1. ชิ้นงาน

2. สอบปฏิบัติ

1.  แบบประเมินชิ้นงาน

2. แบบประเมินการสอบปฏิบัติ

30 พ 2.1  ป.2/1-4

พ 3.1  ป.2/1-2

3. หลังกลางภาค 1. ชิ้นงาน

2. สอบปฏิบัติ

1.  แบบประเมินชิ้นงาน

2. แบบประเมินการสอบปฏิบัติ

20 พ 4.1  ป.2/1-5 

พ 3.2  ป.2/1-2

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 พ 5.1 ป.2/1-5 

พ 3.2  ป.2/1-2

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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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย]์ ]                                               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 
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