
รายละเอียดวิชา

วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 1                                รหัสวิชา พ11101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  2.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                                          ภาคเรียนที่ 1-2 / 2557                 ครูผูสอน ม.นพดล   ชมโฉม

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  การเจริญเติบโต และการเคลื่อนไหว

     รางกาย

     1.1  อวัยวะภายนอก

     1.2  สรรถภาพทางกาย

     1.3  การดูแลอวัยวะภายนอก

     1.4  การเคลื่อนไหวรางกาย

พ 1.1

พ 3.1

ป.1/1  อธิบายลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอก

ป.1/2  อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก          

ป.1/1  เคลื่อนไหวรางกายขณะอยูกับที่  เคลื่อนที่และใช

           อุปกรณประกอบ

ป.1/2  เลนเกมเบ็ดเตล็ดและเขารวมกิจกรรมทางกายที่ใชการ

           เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ

2.  ชีวิตครอบครัวและการเขารวม

     กิจกรรมทางกาย

     2.1  สมาชิกครอบครัว

     2.2  เกมเบ็ดเตล็ด

     2.3  เพศ

     2.4  พื้นฐานการวายน้ำ

พ 2.1

พ 3.1

ป.1/1  ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของ

           สมาชิกที่มีตอกัน

ป.1/2  บอกส่ิงที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง

ป.1/3  บอกลักษณะความแตกตางระหวางเพศชาย และเพศหญิง

ป.1/1  เคลื่อนไหวรางกายขณะอยูกับที่  เคลื่อนที่และใช

           อุปกรณประกอบ

ป.1/2  เลนเกมเบ็ดเตล็ดและเขารวมกิจกรรมทางกายที่ใชการ

           เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ

3.  การเสริมสรางสุขภาพและออกกำลัง

     กาย

     3.1  สุขบัญญัติแหงชาติ

     3.2  สมรรถภาพทางกาย 

     3.3  การเจ็บปวย

     3.4  เกมเบ็ดเตล็ด 

พ 4.1

พ 3.2

ป.1/1  ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติตามคำแนะนำ

ป.1/2  บอกอาการเจ็บปวยที่เกิดข้ึนกับตนเอง

ป.1/3  ปฏิบัติตนตามคำแนะนำเม่ือมีอาการเจ็บปวย

ป.1/1  ออกกำลังกาย และเลนเกมตามคำแนะนำอยางสนุกสนาน

ป.1/2  ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  ขอตกลงในการเลนเกมตาม

           คำแนะนำ

4.ความปลอดภัยในชีวิตและกฎ 

กติกาการเลนเกม

4.1.การเกิดอันตราย

4.2.กฏ กติกา เลนเกม

4.3.การขอความชวยเหลือ

4.4.ทักษะการวายน้ำ

พ 5.1

พ 3.2

ป.1/1  ระบุส่ิงที่ทำใหเกิดอันตรายที่บาน โรงเรียน  และการปองกัน

ป.1/2  บอกสาเหตุและการปองกันอันตรายที่เกิดจากการเลน

ป.1/3  แสดงคำพูดหรือทาทางขอความชวยเหลือจากผูอื่น เม่ือเกิด

           เหตุรายที่บานและโรงเรียน

ป.1/1  ออกกำลังกาย และเลนเกมตามคำแนะนำอยางสนุกสนาน

ป.1/2  ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  ขอตกลงในการเลนเกมตาม

           คำแนะนำ
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 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

อันพึงประสงค

1. สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ประเมินจากชิ้นงาน แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยZ Z                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตZ Z Z

3.   มีวินัยZ Z Z Z Z Z 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง Z Z Z Z Z 6.   มุงม่ันในการทำงานZ Z

7.   รักความเปนไทยZ Z Z Z Z 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขZ Z Z Z 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารZ Z Z Z 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาZ Z Z Z 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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