
รายละเอียดวิชา

วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 4                                รหัสวิชา พ14101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  2.0 ค่าน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                           ปีการศึกษา  2557                 ครูผู้สอน  ม.สุเนตร  เพ็ญจันทร์

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  การเจริญเติบโตและการเคลื่อนไหว

     ร่างกาย

     1.1 สมรรถภาพทางกาย

     1.2 การเจริญเติบโต

     1.3 ระบบอวัยวะ

     1.4 กายบริหาร

พ 1.1

พ 3.1

ป.4/1 อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ 

ป.4/2 อธิบายความสำคัญของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อที่มีผลต่อ

          สุขภาพ  การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ป.4/3 อธิบายวิธีดูแลกล้ามเนื้อ  กระดูก  และข้อ  ให้ทำงานอย่างมี

          ประสิทธิภาพ

ป.4/1 ควบคุมตนเองเม่ือใช้ทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสม

          ผสานได้ทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบ

ป.4/2 ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ

ป.4/3 เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด

ป.4/4 เล่นกีฬาพื้นฐานได้อย่างน้อย 1 ชนิด

2.  ชีวิตครอบครัวและการเข้าร่วม

     กิจกรรมทางกาย

     2.1 เพื่อนและสมาชิกครอบครัว

     2.2 พื้นฐานกรีฑา

     2.3 พฤติกรรมทางเพศ

     2.4 พื้นฐานการว่ายน้ำ

พ 2.1

พ 3.1

ป.4/1 อธิบายคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของ

          ครอบครัว

ป.4/2 แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรม

          ไทย

ป.4/3 ยกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและ

          ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ

ป.4/1 ควบคุมตนเองเม่ือใช้ทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสม

          ผสานได้ทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบ

ป.4/2 ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ

ป.4/3 เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด

3.  การเสริมสร้างสุขภาพและออกกำลัง

     กาย

     3.1 สภาวะอารมณ์

     3.2 สมรรถภาพทางกาย 

     3.3 อาหารและผลิตภัณฑ์

     3.4 แชร์บอล 

พ 3.1

พ 3.2

พ 4.1

ป.4/4 เล่นกีฬาพื้นฐานได้อย่างน้อย 1 ชนิด

ป.4/1 ออกกำลังกาย  เล่นเกม  และกีฬาที่ตนเองชอบและมีความ

          สามารถในการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองตามตัวอย่าง

          และแบบปฏิบัติของผู้อื่น

ป.4/2 ปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่นกีฬาพื้นฐาน ตามชนิดกีฬาที่เล่น

ป.4/1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ

ป.4/2 อธิบายสภาวะอารมณ์  ความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพ

ป.4/3 วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการ

          เลือกบริโภค

ป.4/4 ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการตรวจ

          สอบสมรรถภาพทางกาย
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4.  ความปลอดภัยในชีวิตและกฎกติกา

     การเล่นเกม

     4.1 การปฐมพยาบาล

     4.2 กฏ กติกา กีฬา

     4.3 ยาและสารเสพติด

     4.4 ทักษะการว่ายน้ำ

พ 3.2

พ 5.1

ป.4/1 ออกกำลังกาย  เล่นเกม  และกีฬาที่ตนเองชอบและมีความ

          สามารถในการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองตามตัวอย่าง

          และแบบปฏิบัติของผู้อื่น

ป.4/2 ปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่นกีฬาพื้นฐาน ตามชนิดกีฬาที่เล่น

ป.4/1 อธิบายความสำคัญของการใช้ยาและใช้ยาอย่างถูกวิธี

ป.4/2 แสดงวิธีปฐมพยาบาลเม่ือได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด  

          สารเคมี  แมลงสัตว์กัดต่อย  และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ป.4/3 วิเคราะห์ผลเสียของการสูบบุหรี่  และการด่ืมสุราที่มีต่อ

          สุขภาพและการป้องกัน

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. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินชิ้นงาน

20 พ 1.1 ป.4/1-3 

พ 3.1 ป.4/1-4 

2. สอบกลางภาค 1. ชิ้นงาน

2. สอบปฏิบัติ

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินชิ้นงาน

30 พ 2.1 ป.4/1-3

พ 3.1 ป.4/1-4 

3. หลังกลางภาค 1. ชิ้นงาน

2. สอบปฏิบัติ

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินชิ้นงาน

20 พ 4.1 ป.4/1-4 

พ 3.2 ป.4/1-2 

4. สอบปลายภาค การทดสอบ แบบทดสอบ 20 พ 5.1 ป.4/1-3

พ 3.2 ป.4/1-2

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

บันทึกการอ่าน แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

- -
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์̀ `                                               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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