
รายละเอียดวิชา

วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 6                                รหัสวิชา พ16101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  2.0 ค่าน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                         ภาคเรียนที่ 2 / 2557                 ครูผู้สอน  ม.ธวัชชัย  แก้วชื่นชัย

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

7. การออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา พ 3.1

พ 3.2

ป.6/3 เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล และประเภททีมอย่าง

          ละ 1 ชนิด

ป.6/4 ใช้ทักษะกลไก เพื่อปรับปรุงเพิ่มพูนความสามารถของตนและ

          ผู้อื่นในการเล่นกีฬา

ป.6/3 เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบ และสามารถประเมินทักษะการเล่น

          ของตนเป็นประจำ

ป.6/4 ปฏิบัติตามกฎ กติกาตามชนิดกีฬาที่เล่น โดยคำนึงถึงความ

          ปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

ป.6/5 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกัน และนำไปใช้ในการเล่นกีฬา

ป.6/6 เล่นเกมและกีฬาด้วยความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา

8. การสร้างเสริมและทดสอบ

    สมรรถภาพทางกาย

พ 4.1 ป.6/4 สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอย่าง

          ต่อเนื่อง

9. ส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ พ 4.1 ป.6/1 แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมที่

          มีผลต่อสุขภาพ

ป.6/3 แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของ

          ส่วนรวม

10. โรคติดต่อที่สำคัญในประเทศไทย พ 4.1 ป.6/2 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอ

          แนวทางการป้องกันโรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย

11. ภัยธรรมชาติ พ 5.1 ป.6/1 วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อ

          ร่างกาย จิตใจและสังคม

ป.6/2 ระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ

12. สารเสพติดให้โทษ พ 5.1 ป.6/3 วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให้ผู้อื่น

          หลีกเลี่ยงสารเสพติด

สุขศึกษา

4. ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับ

    สุขภาพ

    4.1 สภาวะอารมณ์และความรู้สึกที่มี

          ผลต่อสุขภาพ    

    4.2 วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหาร

          และผลิตภัณฑ์                           

พ 4.1 ป.6/1 อธิบายสภาวะอารมณ์และความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพ                               

ป.6/2 วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อเลือก

          บริโภค
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

5. ความสำคัญของการใช้ยาและ

    สารเสพติดให้โทษ

    5.1 การปฐมพยาบาลเม่ือได้รับ

          อันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี

          แมลงสัตว์กัดต่อย

    5.2 ผลเสียของการสูบบุหรี่ การด่ืม

          สุรา และการป้องกัน

พ 5.1 ป.6/1 อธิบาย ความสำคัญของการใช้ยาและสารเสพติดให้โทษ

ป.6/2 แสดงวิธีปฐมพยาบาลเม่ือได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด 

          สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อย

ป.6/3 วิเคราะห์ผลเสียของการสูบบุหรี่ การด่ืมสุรา และการป้องกัน

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. สอบภาคปฏิบัติ

2. การทดสอบกีฬาประเภท

บุคคล

3. รายงาน

4. สอบย่อย

1. แบบทดสอบ

2. สอบภาคปฏิบัติ

3. แบบสังเกต

4. แบบประเมินรายงาน

20 พ 3.1 ป.6/3-4

พ 3.2 ป.6/3-6

พ 4.1 ป.6/1-2

2. สอบกลางภาค 1. สอบภาคปฏิบัติ

2. การทดสอบ

2.1.กีฬาประเภททีม

2.2. การเล่นกีฬาไทย

1. 1. แบบทดสอบสอบภาค

ปฏิบัติ

2. 2. แบบสังเกต

30 พ 3.1 ป.6/3-4

พ 3.2 ป.6/3-6

พ 4.1 ป.6/1-3

3. หลังกลางภาค 1. สอบภาคปฏิบัติ

2. การทดสอบสมรรถภาพทาง

กาย

1. 1. สอบภาคปฏิบัติ

2. 2. แบบสังเกต

20 พ 4.1 ป.6/4

พ 5.1 ป.6/1-3

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 พ 4.1 ป.6/4

พ 5.1 ป.6/1-3

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ทดสอบ 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 

วก 103/56


