
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.3 สมรรถภาพทางกาย  เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
รหัสวิชา  พ 22102   รายวิชา  สุขศึกษา 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2560  เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ พ 4.1 ม.2/7 พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
3. สาระส าคัญ 
 สมรรถภาพทางกายเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้คนเรามีสุขภาพที่ดีและด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็น
ปกติสุข หากคนเราขาดการบ ารุงรักษาและพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่ถูกต้อง ย่อมจะส่งผลท าให้สมรรถภาพ
ทางกายลดต่ าลงและก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพตามมาได้ การเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานและน าไปปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ นอกจากจะท าให้เรามี
สมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นแล้ว ยังส่งผลท าให้มีสุขภาพที่ดีและประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ าวันได้อย่ างเป็น
ปกติสุขอีกด้วย 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 1. ความส าคัญของการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
 2. การทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานของสมรรถภาพทางกาย 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความส าคัญของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายอย่างถูกต้องได้ (K) 
 2. อธิบายและระบุวิธีการทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานของสมรรถภาพทางกายอย่างถูกต้องได้ (K, P) 
 3. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับความส าคัญของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและการ
ทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานของสมรรถภาพทางกายร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสนใจใฝ่เรียนรู้ (A) 
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 4. ทดสอบและวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
มาตรฐานระหว่างประเทศอย่างถูกต้องได้ (P) 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรียนที่ผ่านมาร่วมกันเพ่ือ
ทบทวนความรู้ 
 2. ครูสุ่มนักเรียนประมาณ 4-5 คน ออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมทบทวนความรู้ควบคู่การ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด โดยครูเฉลยค าตอบที่ถูกต้องเพ่ิมเติม หากนักเรียนคนใดตอบค าถามไม่ถูกต้องให้
แก้ไขค าตอบให้ถูกต้อง 
 

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบและเกณฑ์

มาตรฐานของสมรรถภาพทางกาย โดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ การแปล
ผล และการแบ่งเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย โดยใช้ภาพหรืออุปกรณ์ประกอบทดสอบของจริง
ประกอบแผ่นภาพแสดงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายประกอบการอธิบาย 

2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพ่ิมเติม 
 
ขั้นที่ 3 ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 โดยปฏิบัติที่สนามกีฬาหรือบริเวณที่ครูก าหนด และให้นักเรียนแต่
ละคนบันทึกผลการปฏิบัติการทดสอบลงในแบบบันทึกผลการปฏิบัติที่ครูเตรียมมา เพ่ือให้ทราบสมรรถภาพ
ทางกายของตนเอง และให้นักเรียนเก็บผลการปฏิบัติดังกล่าวไว้เพ่ือประกอบการศึกษาในหัวข้อ การพัฒนา
สมรรถภาพทางกายจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบในคาบเรียนต่อไป 
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ขั้นที่ 4 การน าไปใช้ 
ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์และสรุปความรู้ลงในกรอบที่ก าหนด ดังรายละเอียด

ในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 นอกเวลาเรียนแล้วน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม
ในคาบเรียนต่อไป 

 
ขั้นที่ 5 สรุปความรู้ 
ครูและนักเรียนสรุปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้

โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผ่นภาพแสดงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย 
 2. สนามหรือลู่วิ่งประกอบการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 3. อุปกรณ์ประกอบการทดสอบสมรรถภาพทางกายและแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ (ICSPFT) 
 4. ใบกิจกรรมที่ 19 เรื่อง วิเคราะห์และสรุปความรู้ลงในกรอบท่ีก าหนด 
 3. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
 4. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ 

- ความส าคัญของการ
พัฒนาสมรรถภาพทาง
กาย 

- การทดสอบและเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถภาพ
ทางกาย 

• แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การ
แสดงความคิดเห็น/การสร้าง
แผนที่ความคิด 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรมและสรุป
ความรู้ลงในกรอบที่ก าหนด 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียน รายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.2 

• ตามดุลยพินิจของครู 
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 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
• สังเกตพฤติกรรมการ

แสดงออกของนักเรียน 
• แบบประเมินคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
• สังเกตพฤติกรรมการ

แสดงออกของนักเรียน 
• แบบประเมินทักษะ

กระบวนการ 
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ

คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
 
 
11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ................................................................................................................ ...................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ........................................................... .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

                             ลงชื่อ ................................................... 
                        (.................................................) 
                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 


