
รายละเอียดวิชา

วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 5                                รหัสวิชา พ15101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  2.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                                         ภาคเรียนที่ 1 / 2557                 ครูผูสอน  ม.ธวัชชัย  แกวชื่นชัย

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. ระบบยอยอาหารและระบบขับถาย พ 1.1 ป.5/1 อธิบายความสำคัญของระบบยอยอาหาร และระบบขับถาย

          ที่มีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ

ป.5/2 อธิบายวิธีดูแลระบบยอยอาหารและระบบขับถายใหทำงาน

          ตามปกติ

2. ครอบครัวที่อบอุนตามวัฒนธรรมไทย พ 2.1 ป.5/2 อธิบายความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุนตาม

          วัฒนธรรมไทย

3. การเปลี่ยนแปลงทางเพศและ

    สุขอนามัยทางเพศ 

พ 2.1 ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศและปฏิบัติตนไดเหมาะสม

4. การแกไขปญหาความขัดแยงใน

    ครอบครัวและกลุมเพื่อน

พ 2.1 ป.5/3 ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงคและไมพึงประสงคในการแกไข

          ปญหาความขัดแยงในครอบครัวและกลุมเพื่อน

5. การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว

    รางกาย

พ 3.1 ป.5/1 จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานและควบคุมตนเอง

          เม่ือใชทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่กำหนด

ป.5/3 ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรงการใชแรง และ

          ความสมดุล

ป.5/4 แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเลนกีฬา

6. การออกกำลังกาย การเลนเกม และ

    กิจกรรมนันทนาการ

พ 3.1

พ 3.2

ป.5/2 เลนเกมนำไปสูกีฬาที่เลือกและกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบ

          ผลัด

ป.5/6 อธิบายหลักการและเขารวมกิจกรรนันทนาการอยางนอย 

          1 กิจกรรม

ป.5/1 ออกกำลังกายอยางมีรูปแบบเลนเกมที่ใชทักษะการคิดและ

          ตัดสินใจ

ป.5/3 ปฏิบัติตามกฎกติกา การเลนเกมกีฬาไทย และกีฬาสากลตาม

          ชนิดกีฬาที่เลน

ป.5/4 ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง ไมละเมิดสิทธิผูอื่นและยอมรับ

          ในความแตกตางระหวางบุคคลในการเลนเกมและกีฬาไทย
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

7. การเลนกีฬาเพื่อสรางเสริมสุขภาพ พ 3.1

พ 3.2

พ 5.1

ป.5/4 แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเลนกีฬา

ป.5/5 เลนกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีม

          อยางละ 1  ชนิด

ป.5/2 เลนกีฬาที่ตนเองชอบอยางสม่ำเสมอ โดยสรางทางเลือกใน

          วิธีปฏิบัติของตนเองอยางหลากหลายและมีน้ำใจนักกีฬา

ป.5/3 ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ตาม

          ชนิดกีฬาที่เลน

ป.5/4 ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง ไมละเมิดสิทธิผูอื่นและยอมรับ

          ในความแตกตางระหวางบุคคลในการเลนเกม และกีฬาไทย 

          กีฬาสากล

ป.5/5 ปฏิบัติตนเพื่อปองกันอันตรายจากการเลนกีฬา

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค สอบปฏิบัติ 1. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ

2. แบบสังเกต

20 พ 3.1 ป.5/1  

2. สอบกลางภาค สอบปฏิบัติ 1. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ

2. แบบสังเกต

30 พ 3.1 ป.5/2,6

พ 3.2 ป.5/1,3-4

3. หลังกลางภาค สอบปฏิบัติ 1. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ

2. แบบสังเกต

20 พ 3.1 ป.5/4-5

พ 3.2 ป.5/2-4

พ 5.1 ป.5/5

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 พ 1.1 ป.5/1-2

พ 2.1 ป.5/1-3

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ทดสอบ แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยY Y                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตY Y Y

3.   มีวินัยY Y Y Y Y Y 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง Y Y Y Y Y 6.   มุงม่ันในการทำงานY Y

7.   รักความเปนไทยY Y Y Y Y 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขY Y Y Y 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารY Y Y Y 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาY Y Y Y 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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