
รายละเอียดวิชา

วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 4                                รหัสวิชา พ14101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  2.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                                           ปการศึกษา  2557                 ครูผูสอน  ม.สุเนตร  เพ็ญจันทร

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  การเจริญเติบโตและการเคลื่อนไหว

     รางกาย

     1.1 สมรรถภาพทางกาย

     1.2 การเจริญเติบโต

     1.3 ระบบอวัยวะ

     1.4 กายบริหาร

พ 1.1

พ 3.1

ป.4/1 อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกายและจิตใจ 

ป.4/2 อธิบายความสำคัญของกลามเนื้อ กระดูกและขอที่มีผลตอ

          สุขภาพ  การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ป.4/3 อธิบายวิธีดูแลกลามเนื้อ  กระดูก  และขอ  ใหทำงานอยางมี

          ประสิทธิภาพ

ป.4/1 ควบคุมตนเองเม่ือใชทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสม

          ผสานไดทั้งแบบอยูกับที่  เคลื่อนที่  และใชอุปกรณประกอบ

ป.4/2 ฝกกายบริหารทามือเปลาประกอบจังหวะ

ป.4/3 เลนเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด

ป.4/4 เลนกีฬาพื้นฐานไดอยางนอย 1 ชนิด

2.  ชีวิตครอบครัวและการเขารวม

     กิจกรรมทางกาย

     2.1 เพื่อนและสมาชิกครอบครัว

     2.2 พื้นฐานกรีฑา

     2.3 พฤติกรรมทางเพศ

     2.4 พื้นฐานการวายน้ำ

พ 2.1

พ 3.1

ป.4/1 อธิบายคุณลักษณะของความเปนเพื่อนและสมาชิกที่ดีของ

          ครอบครัว

ป.4/2 แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรม

          ไทย

ป.4/3 ยกตัวอยางวิธีการปฏิเสธการกระทำที่เปนอันตรายและ

          ไมเหมาะสมในเรื่องเพศ

ป.4/1 ควบคุมตนเองเม่ือใชทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสม

          ผสานไดทั้งแบบอยูกับที่  เคลื่อนที่  และใชอุปกรณประกอบ

ป.4/2 ฝกกายบริหารทามือเปลาประกอบจังหวะ

ป.4/3 เลนเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด

3.  การเสริมสรางสุขภาพและออกกำลัง

     กาย

     3.1 สภาวะอารมณ

     3.2 สมรรถภาพทางกาย 

     3.3 อาหารและผลิตภัณฑ

     3.4 แชรบอล 

พ 3.1

พ 3.2

พ 4.1

ป.4/4 เลนกีฬาพื้นฐานไดอยางนอย 1 ชนิด

ป.4/1 ออกกำลังกาย  เลนเกม  และกีฬาที่ตนเองชอบและมีความ

          สามารถในการวิเคราะหผลพัฒนาการของตนเองตามตัวอยาง

          และแบบปฏิบัติของผูอื่น

ป.4/2 ปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเลนกีฬาพื้นฐาน ตามชนิดกีฬาที่เลน

ป.4/1 อธิบายความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับสุขภาพ

ป.4/2 อธิบายสภาวะอารมณ  ความรูสึกที่มีผลตอสุขภาพ

ป.4/3 วิเคราะหขอมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อการ

          เลือกบริโภค

ป.4/4 ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการตรวจ

          สอบสมรรถภาพทางกาย
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4.  ความปลอดภัยในชีวิตและกฎกติกา

     การเลนเกม

     4.1 การปฐมพยาบาล

     4.2 กฏ กติกา กีฬา

     4.3 ยาและสารเสพติด

     4.4 ทักษะการวายน้ำ

พ 3.2

พ 5.1

ป.4/1 ออกกำลังกาย  เลนเกม  และกีฬาที่ตนเองชอบและมีความ

          สามารถในการวิเคราะหผลพัฒนาการของตนเองตามตัวอยาง

          และแบบปฏิบัติของผูอื่น

ป.4/2 ปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเลนกีฬาพื้นฐาน ตามชนิดกีฬาที่เลน

ป.4/1 อธิบายความสำคัญของการใชยาและใชยาอยางถูกวิธี

ป.4/2 แสดงวิธีปฐมพยาบาลเม่ือไดรับอันตรายจากการใชยาผิด  

          สารเคมี  แมลงสัตวกัดตอย  และการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา

ป.4/3 วิเคราะหผลเสียของการสูบบุหรี่  และการด่ืมสุราที่มีตอ

          สุขภาพและการปองกัน

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 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

อันพึงประสงค

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

บันทึกการอาน แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย̀ `                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต` ` `

3.   มีวินัย` ` ` ` ` ` 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง ` ` ` ` ` 6.   มุงม่ันในการทำงาน` `

7.   รักความเปนไทย` ` ` ` ` 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข` ` ` ` 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร` ` ` ` 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา` ` ` ` 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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