
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

พ ๒๓๑๐๔  พลศึกษา ๖      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒    เวลา ๒๐ ชั่วโมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬา
บาสเกตบอล การจัดการแข่งขัน เรียนรู้ กฏกติกา และข้อตกลง ของกีฬาพื้นเมืองของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซี่ยน 

โดยศึกษาทักษะเบื้องต้นของกีฬาบาสเกตบอล การยืนท่าเตรียม การส่งลูก การรับลูก การเลี้ยงลูก 
การรับลูกกระดอน วิธีการเล่นในต าแหน่งต่างๆ ทั้งในขณะเป็นผู้เล่น ฝ่ายรับและฝ่ ายรุก การเล่นทีมอย่าง
ถูกต้อง กติกาการแข่งขันบาสเกตบอล  
      เพื่อให้เข้าใจประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอลการดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬา
บาสเกตบอล ทักษะเบื้องต้นของกีฬาบาสเกตบอล การยืนท่าเตรียม การส่งลูก การรับลูกการเลี้ยงลูก การรับ
ลูกกระดอน วิธีการเล่นในต าแหน่งต่างๆทั้งในขณะเป็นผู้เล่น ฝ่ายรับและฝ่ายรุก การเล่นเป็นทีม สามารถ
อธิบายอธิบายวิธีการจัดการแข่งขันและกติกาการแข่งขันได้มีความรู้เกี่ยวกับกีฬาประจ าชาติ ประเทศพม่า 
(ชินลง) เกิดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ตัวชี้วัด 
พ. ๓.๑ ม ๓/๑ พ. ๓.๑ ม ๓/๓ 
พ. ๓.๒ ม ๓/๓ พ. ๓.๒ ม ๓/๔ พ. ๓.๒ ม ๓/๕ 
พ. ๔.๑ ม ๓/๕ 
 

รวม   ๖  ตัวชี้วัด 
  



โครงสร้างรายวิชา พลศึกษา ๖ 
 
พ ๒๓๑๐๔  พลศึกษา ๖               ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี  ๓ ภาคเรียนที่  ๑                 
 เวลา  ๒๐  ชั่วโมง        คะแนนเต็ม   ๑๐๐   คะแนน     
 
หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /  ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๑ พ๓.๑  ม๓/๑ 
พ๓.๒ ม๓/๓ 

บาสเกตบอลเป็นกีฬาสากลที่จัดให้มีการแข่งขัน
โดยทั่วไปและเป็นที่นิยมกันในระดับนักเรียน
เยาวชนและประชาชน 

ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับกีฬา
บาสเกตบอล 

๒ ๑๐ 

๒ พ๓.๑  ม๓/๑ 
พ๓.๑  ม๓/๓ 
พ๓.๒ ม๓/๓ 
พ๔.๑  ม๓/๕ 
 

-การเล่นบาสเกตบอลจะช่วยให้ผูเ้ล่นมีสุขภาพที่
สมบูรณ์และยังช่วยส่งเสริมให้มนี้ าใจเป็นนักกีฬา 
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อยา่งมีความสุข  
-กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ผูเ้ล่นจะต้องมีการ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ผู้เล่นจ าเป็นต้องมี
สมรรถภาพทางกายที่ดี  

-มารยาทผู้เล่น ผู้ด ู
-ทักษะการเล่น
สมรรถภาพทาง
กายของกีฬา
บาสเกตบอล 

๓ ๑๐ 

๓ พ๓.๑  ม๓/๓ 
 

การเล่นบาสเกตบอลได้อย่างมปีระสิทธิภาพนั้นผู้
เล่นจ าเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝนทักษะการ
เคลื่อนไหวเบื้องต้นของการเล่นมาอย่างถูกวิธี 

การเคลื่อนไหว
เบื้องตน้ 

๓ ๑๐ 

ทดสอบ พ๓.๑  ม๓/๑ 
พ๓.๑  ม๓/๓ 
พ๓.๒ ม๓/๕ 

ทดสอบสมรรถภาพ กลางภาค ๓ ๒๐ 

๔ พ๓.๑  ม๓/๑ 
พ๓.๑  ม๓/๓ 
พ๓.๒ ม๓/๔ 

การเลี้ยงลูกบอลเปน็หัวใจส าคัญของการเล่น
บาสเกตบอลทีจ่ะช่วยใหผู้้เล่นสามารถพาลูกบอล
ไปตามทิศทางต่างๆได้ การเลี้ยงลกูบอลที่ถูกต้อง 

การเลี้ยงลูกบอล ๓ ๑๐ 

๕ พ๓.๑  ม๓/๓ 
พ๓.๒ ม๓/๕ 

ทักษะในการหลอกล่อเพื่อเปลี่ยนทิศทางเปน็
ทักษะพื้นฐานในการเล่นบาสเกตบอล 

การหลอกล่อ ๒ ๑๐ 

๖ พ๓.๑  ม๓/๑ 
พ๓.๒ ม๓/๓ 
 

การบิงประตเูปน็หัวใจส าคัญของการเล่น
บาสเกตบอลการแพ้ชนะในการเล่นขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการยิงประตูไดม้ากหรือน้อย 

การยิงประต ู ๒ ๑๐ 

ทดสอบ พ๓.๑  ม๓/๓ 
พ๓.๒ ม๓/๓ 
พ๔.๑  ม๓/๕ 

การเล่นบาสเกตบอลลักษณะของเกมการเล่นหรือ
การแข่งขัน 

ปลายภาค ๒ ๒๐ 

  รวม  ๒๐ ๑๐๐ 
 



 

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 
    แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

     วิชาพลศึกษา ๖ ( พ๒๓๑๐๔ ) 
 

     ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 

 

     โดยอาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ 
 

 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
 
รหัสวิชา 23104  ชื่อรายวิชา พลศึกษา 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล 
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ปฐมนิเทศการสอน เวลา 2 ชั่วโมง   

____________________________________ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู ้ 
 พ3.1 เข้าใจมีทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
2. ตัวชี้วัด  
 ม4/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาได้อย่างละ1ชนิด  
3.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 บาสเกตบอลเป็นกีฬาสากลที่จัดให้มีการแข่งขันทั่วไปและเป็นที่นิยมในระดับนักเรียนเยาวชน 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอลทั้งในและต่างประเทศ  
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้        

1. รู้และเข้าใจประวัติและพัฒนาการกีฬาบาสเกตบอล 
2. สามารถบอกประโยชน์ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 
3. สามารถอธิบายมารยาทของผู้เล่นและผู้ชมกีฬาบาสเกตบอล 
4. สามารถอธิบายหลักความปลอดภัยในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 

6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 
 
 



7.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียน 
3. มั่งมั่นในการท างาน 
4. รักความเป็นไทย 

8.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน   
  1. ครูถามความรู้ที่เกี่ยวกับบาสเกตบอล 
 ขั้นจัดการเรียนรู้ 
  1. ครูแนะน านักเรียนเกี่ยวกับบาสเกตบอล 
          2 . ให้นักเรียนจับกลุ่มร่วมกันค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ 

- ประวัติและพัฒนาการ 
-ประโยชน์ของการเล่น 
-มารยาทของผู้เล่นและผู้ชม 
-หลักความปลอดภัยในการเล่น 

           3. น าเสนอการค้นหาข้อมูลแต่ละกลุ่มตามหัวเรื่องข้างตน 
           4. ร่วมกันสรุป 
   ขั้นสรุป 
 1. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความเป็นมา มารยาท กฎ กติกา ลงในใบงานส่งครู 
 2. ครูอธิบายและสรุปเสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงประเด็น  
 

9.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือ  
 1. อินเทอร์เน็ต  
 2. ใบงาน 
    แหล่งเรียนรู้  
 1. ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 



10.   การวัดและประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
บาสเกตบอลเป็น
กีฬาสากลที่จัดให้มี
การแข่งขันทั่วไปและ
เป็นที่นิยมในระดับ
นักเรียนเยาวชน 
 

 
- แบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน 

 
- ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
-  แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 

 
- คะแนนเต็ม  17 คะแนน 
ผ่าน  8 คะแนน 

ตัวชี้วัด 
ม4/1 เล่นกีฬาไทย
และกีฬาสากลโดย
ใช้ทักษะพื้นฐานตาม
ชนิดกีฬาได้อย่างละ
1ชนิด 

 
กิจกรรมกลุ่ม 

 
ใบงานการท าแผน
รูปแบบการฝึก 

 
ผ่าน 60 % ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะ 
1. รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียน 
3. มั่งมั่นในการ-
ท างาน 
4. รักความเป็นไทย 
 

 
- สังเกตจาก
ความรู้สึกตระหนัก
ถึงความส าคัญและ
เห็นคุณค่าของกีฬา
บาสเกตบอล 
- สังเกตจากความ
สนใจและความ
กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

 
-  สังเกตจาก
พฤติกรรมขณะ
ปฏิบัติกิจกรรม
รายบุคคลและปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

 
คะแนนผ่านระดับ 2 

 
 
 
 
 



 
 
 
11.  บันทึกหลังสอน 
ผลการสอน 
 ผู้เรียนทราบถึงระเบียบและกติกาในข้อตกลงในชั้นเรียน ขั้นตอนวิธีการด าเนินการเรียนการสอน 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
 
ปัญหา/อุปกรณ์ 
  นักเรียนบางคนคุยขาดความสนใจบ้างเล็กน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 
 มีการซักถามเป็นช่วงๆ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 
  
                                                                     
  
                                                                                       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

  
(.............................................................) 

อาจารย์ผู้สอน 
...................../...................../..................... 

 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระ 
 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 
 

(........................................................................) 
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
.............../.................../....................... 

 
 

ความเห็นผู้บริหาร 
 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

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

.................../..................../....................... 
 



 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
 
รหัสวิชา พ23104 ชื่อรายวิชา พลศึกษา 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การสร้างเสริมสมรรถภาพของกีฬาบาสเกตบอล 
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เวลา 3 ชั่วโมง   

____________________________________ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู ้ 
 พ4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพการด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
2. ตัวชี้วัด  

ม4/7พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ หรือสมรรถภาพทางกลไกลตามความต้องการ จน
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
3.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  กีฬาบาสเกตบอลผู้เล่นจะต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้เล่นนั้นจะต้องมีสมรรถภาพทาง
กายที่ดี เพื่อจะได้เข้าเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. สาระการเรียนรู้ 

1. ทดสอบกล้ามเนื้อแขน 
   1.1 ทดสอบกล้ามเนื้อแขนส าหรับชาย ใช้วิธีการดึงข้อโดยจ านวนครั้งเป็น 

ตัวก าหนดและเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  
    1.2 ทดสอบกล้ามเนื้อแขนส าหรับหญิง ใช้วิธีการงอแขนห้อยตัวใช้เวลาเป็นตัวก าหนดและ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. ทดสอบกล้ามเนื้อหน้าท้อง ใช้เวลาเป็นตัวก าหนดและเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. ทดสอบกล้ามเนื้อขา ใช้เวลาเป็นตัวก าหนดและเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 



 
 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้        
    1. รู้และเข้าใจในลักษณะและวิธีการทดสอบที่ถูกต้อง  
    2. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออกก าลังกาย  
    3. ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
    4. มีทักษะการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ  
 6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียน 
3. มั่งมั่นในการท างาน 
4. รักความเป็นไทย 

8.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน   
      ครูทบทวนขั้นตอน อธิบาย และสาธิต  
 ขั้นจัดการเรียนรู้ 
      - เช็คจ านวนนักเรียน 
       - อบอุ่นร่างกาย 
       - ครูอธิบายขั้นตอนการทดสอบ 
       - นักเรียนลองทดสอบ 
       - ท าการทดสอบจริง  
       - ครูสรุปและแจ้งผลการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
9.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือ  
 1. ภาพกิจกรรมการทดสอบ  
 2. จากตัวอย่างเพื่อนในห้อง 
 แหล่งเรียนรู้  
 - 



 
 
 

10.   การวัดและประเมินผล 
 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
 กีฬาบาสเกตบอลผู้
เล่นจะต้องมีการ
เคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งผู้เล่น
นั้นจะต้องมี
สมรรถภาพทางกาย
ที่ดี เพื่อจะได้เข้าเล่น
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
- สังเกตจากทักษะ
ในฝึกซ้อม 

 
- สังเกตจากการถาม
และแสดงความ
คิดเห็นของเพื่อน 
 

 
ผ่าน 70 % 

ตัวชี้วัด 
ม 4 / 7 พั ฒ น า
สมรรถภาพทางกาย
เพื่ อ สุ ข ภ าพ  ห รื อ
สมรรถภาพทางกล
ไ ก ล ต า ม ค ว า ม
ต้องการ จนส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

 
- ใบบันทึกการ
ทดสอบ 

 
- ตรวจใบงาน 

 
ผ่าน 70 % 

คุณลักษณะ 
1. รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียน 
3. มั่งมั่นในการ
ท างาน 
4. รักความเป็นไทย 
 

 
- ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ปะสงค์ 
- สังเกตจากความ
สนใจและความ
กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

 
- สังเกตจาก
พฤติกรรมขณะ
ปฏิบัติกิจกรรม
รายบุคคล 
 -  สังเกตจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมได้
อย่างคล่องแคล่ว 
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11.  บันทึกหลังสอน 
ผลการสอน 
 ผู้เรียนได้ทราบถึงความสามารถทางด้านร่างกายของตนเองว่าอยู่ในเกณฑ์ใด 
 
 ปัญหา/อุปกรณ์ 
 นักเรียนล้าและท้อในการทดสอบก่อนหมดเวลาสอบจริงบางคนปฎิบัติได้ไม่ถึงเกณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 
 ให้แรงเสริมพูดกระต้นให้ก าลังใจในขณะทดสอบ และมีการปรับเกณฑ์การทดสอบเล็กน้อย 
  
                                                                     
  
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
บันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

  
(.............................................................) 

อาจารย์ผู้สอน 
...................../...................../..................... 

 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระ 
 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 
 

(........................................................................) 
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
.............../.................../....................... 

 
 

ความเห็นผู้บริหาร 
 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

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

.................../..................../....................... 
 

 



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
 
รหัสวิชา  พ23104 ชื่อรายวิชา พลศึกษา 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างความคุ้นเคย  เวลา    3 ชั่วโมง   

____________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู ้ 

พ3.2 รักการออกก าลังกาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าและสม่ าเสมอ มีวินัย 
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพทางการกีฬา 
2. ตัวชี้วัด  
 ม4/3 ประยุกต์หลักการรุกการป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่น และการแข่งขันกีฬาที่
เลือกได้ด้วยความชื่นชม 
3.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การเล่นบาสเกตบอลผู้เล่นจะต้องมีประสิทธิภาพในเองของทักษะเบื้องต้นของการเล่น
บาสเกตบอล และจะต้องเล่นอย่างถูกวิธี 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆและในทิศทางต่าง ในขณะที่มีหรือไม่มีคู่ต่อสู้ก็ตาม 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้        
          สามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสร้างสรรค์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ หรือการท างาน
ต่างๆ 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
 



 
7.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียน 
3. มั่งมั่นในการท างาน 
4. รักความเป็นไทย 

8.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน   
       ครูอธิบายและสาธิตท าการทบทวนก่อนฝึก 
 ขั้นจัดการเรียนรู้ 
         - เช็คจ านวนนักเรียน การแต่งกาย สุขภาพ 
         - อธิบายความส าคัญของการบริหารร่างกาย ก่อนและหลังการเล่นกีฬา 
         - ท าการอธิบายและสาธิตการเคลื่อนที่ทางตรง 
         - ครูอธิบายการเคลื่อนที่แบบซิกแซก 
         - ผู้เรียนท าการฝึกซ้อมทักษะ  
9.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือ  
       VCD, DVD การเคลื่อนที่  
 แหล่งเรียนรู้  
 ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.   การวัดและประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
การเล่นบาสเกตบอล
ผู้เล่นจะต้องมี
ประสิทธิภาพในเอง
ของทักษะเบื้องต้น
ของการเล่น
บาสเกตบอล และ
จะต้องเล่นอย่างถูก
วิธี 

 
- ใบบันทึกการฝึก
ทักษะการก่อนและ
หลังเรียน 
 

 
- ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
 

 
ผ่าน 60 % ผ่านเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
ม4/3 ประยุกต์
หลักการรุกการ
ป้องกัน และการให้
ความร่วมมือในการ
เล่น และการแข่งขัน
กีฬาที่เลือกได้ด้วย
ความชื่นชม 

 
ใบบันทึก
แบบทดสอบ 

 
ใบบันทึก
แบบทดสอบ 

 
ผ่าน 60 % ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะ 
1. รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียน 
3. มั่งมั่นในการ-
ท างาน 
4. รักความเป็นไทย 

 
- ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ปะสงค์ 
- สังเกตจากความ
สนใจและความ
กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

 
- สังเกตจาก
พฤติกรรมขณะ
ปฏิบัติกิจกรรม
รายบุคคลและปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 
-  สังเกตจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมได้
อย่างคล่องแคล่ว 
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11.  บันทึกหลังสอน 
ผลการสอน 
 ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง และสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องแก้ปัญหาได้ 
 
ปัญหา/อุปกรณ์ 
  ทักษะที่ปฏิบัติยังไม่ถูกต้อง และยังขาดความคล่องแคล่วอยู่บ้าง 
 
ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 
 เน้นการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น และท าการแก้ไขเป็นรายบุคคล 
 
  
                                                                     
  
                                                                                       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

  
(.............................................................) 

อาจารย์ผู้สอน 
...................../...................../..................... 

 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระ 
 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 
 

(........................................................................) 
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
.............../.................../....................... 

 
 

ความเห็นผู้บริหาร 
 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

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

.................../..................../....................... 
 

 



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
 
รหัสวิชา พ23104  ชื่อรายวิชา พลศึกษา 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ทักษะในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 
แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การรับ-ส่ง และการเลี้ยงลูกบอล เวลา 5 ชั่วโมง   

____________________________________ 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู ้
 พ3.1 เข้าใจมีทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
 2. ตัวชี้วัด  
  ม4/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาได้อย่างละ1ชนิด 
3.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
    การครอบครองบอลและการเลี้ยงบอลถือว่าเป็นทักษะที่ส าคัญในการเล่นบาสเกตบอลเป็นอย่างมาก 
ทีมจะได้เปรียบเสียเปรียบในการเล่นจะชนะหรือแพ้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เช่นกัน 
4. สาระการเรียนรู้ 
 1.ทักษะการรับ-ส่งลูกบอลในแบบต่างๆ 
 2.ทักษะการเลี้ยงลูกบอลในระดับต่างๆ 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้        
    1. รู้และเข้าใจวิธีการได้อย่างแม่นย าในทักษะต่างๆ  
    2. มีความรู้สึกภาคภูมิใจในการปฏิบัติของตนเอง  
   3. เข้าใจในอารมณ์ของตนว่าในการปฏิบัติที่ท าได้หรือไม่ได้เป็นเช่นใด 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
 



 
 
7.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียน 
3. มั่งมั่นในการท างาน 
4. รักความเป็นไทย 

8.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน   
      1. ครูอธิบายวิธีว่ามีกี่แบบและอะไรบ้าง 
      2. ครูสาธิตและสุ่มตัวอย่างหน้าชั้นเรียน  
 ขั้นจัดการเรียนรู้ 
        - เช็คจ านวนนักเรียน การแต่งกาย สุขภาพ 
        - อธิบายความส าคัญของการบริหารร่างกาย ก่อนและหลังการเล่นกีฬา 
        - ท าการอธิบายและสาธิตการรับ-ส่งทุกแบบ 
         - ท าการอธิบายและสาธิตการเลี้ยงลูกบอล 
9.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือ  
    1. ลูกบาสเกตบอล 
 แหล่งเรียนรู้  
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10.   การวัดและประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
  การครอบครอง
บอลและการเลี้ยง
บอลถือว่าเป็นทักษะ
ที่ส าคัญในการเล่น
บาสเกตบอลเป็น
อย่างมาก ทีมจะ
ได้เปรียบเสียเปรียบ
ในการเล่นจะชนะ
หรือแพ้ก็ต้องขึ้นอยู่
กับสิ่งเหล่านี้เช่นกัน  

 
- แบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน 

 
- ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
 

 
ผ่าน 60 % ผ่านเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
ม4/1 เล่นกีฬาไทย
และกีฬาสากลโดยใช้
ทักษะพื้นฐานตาม
ชนิดกีฬาได้อย่างละ1
ชนิด 

 
- ใบบันทึกการฝึก 
 

 
- ใบงาน 
 

 
ผ่าน 60 % ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะ 
1. รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียน 
3. มั่งมั่นในการ-
ท างาน 
4. รักความเป็นไทย 

 
- สังเกตจากการ
เลือกใช้จังหวะใน
การสร้างสรรค์บท
เพลงและการเรียบ
เรียงท านองเพลงได้
ถูกต้อง 
- ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ปะสงค์ 

 
- สังเกตจาก
พฤติกรรมขณะ
ปฏิบัติกิจกรรม
รายบุคคลและปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 
-  สังเกตจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมได้
อย่างคล่องแคล่ว 
 

 
คะแนนผ่านระดับ 2 



 
 
 
11.  บันทึกหลังสอน 
ผลการสอน 
 ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง และสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องแก้ปัญหาได้ 
 
ปัญหา/อุปกรณ์ 
 ทักษะที่ปฏิบัติยังไม่ถูกต้อง และแรงในการรับ-ส่งบอล พร้อมกับการเลี้ยงบอล ยังไม่ดีพอ   
 
ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 
             เน้นการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น และท าการแก้ไขเป็นรายบุคคล 
                                                        
  
                                                                                       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 
 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
  

(.............................................................) 
อาจารย์ผู้สอน 

...................../...................../..................... 
 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระ 
 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 
 

(........................................................................) 
 หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  

.............../.................../....................... 
 
 

ความเห็นผู้บริหาร 
 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

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

.................../..................../....................... 



 
 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
 
รหัสวิชา  พ23104 ชื่อรายวิชา พลศึกษา 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา     
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  หัวใจที่ส าคัญ 
แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การชู้ตลูก  เวลา 3 ชั่วโมง   

____________________________________ 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู ้ 
 พ3.1 เข้าใจมีทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
2. ตัวชี้วัด  
    ม4/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาได้อย่างละ1ชนิด 
3.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
         การชู้ตลูกถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการเล่นทีเดียว การแพ้ ชนะขึ้นอยู่กับความสามารถในการชู้ตนี้
เอง ผู้เล่นจึงควรฝึกการชู้ตลูกในทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดความแม่นย าและความช านาญ 
4. สาระการเรียนรู้ 
  การชู้ตมี 2  แบบ ดังนี้ 
  1.การยืนชู้ต 
  2. การกระโดดชู้ต 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้        
       1. รู้และเข้าใจในรูปแบบต่างๆในการชู้ต  
      2. รู้และเข้าใจเทคนิคและวิธีการชู้ตที่ถูกต้อง 
 3. มีวินัยในการฝึกซ้อมและหมั่นฝึกฝนจนเกิดความช านาญและคอยช่วยเหลือผู้อ่ืน  
        
 



 
 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
    1. ความสามารถในการคิด 
     2. ความสามารถในการสื่อสาร 
     3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. รับผิดชอบ 
     2. ใฝ่เรียน 
     3. มั่งมั่นในการท างาน 
     4. รักความเป็นไทย 
 8.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน   
       ครูอธิบายและท าการสาธิต  
 ขั้นจัดการเรียนรู้ 
         - เช็คจ านวนนักเรียน การแต่งกาย สุขภาพ 
         - อธิบายความส าคัญของการบริหารร่างกาย ก่อนและหลังการเล่นกีฬา 
         - ท าการอธิบายและสาธิตการยิงประตูในรูปแบบต่างๆ 
         - ผู้เรียนท าการฝึกซ้อมทักษะ  
9.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือ  
      VCD, DVD 
 แหล่งเรียนรู้  
 ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

10.   การวัดและประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
การชู้ตถือว่าเป็น
หัวใจส าคัญในการ
เล่นทีเดียว การแพ้ 
ชนะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการ
ชู้ตนี้เอง ผู้เล่นจึงควร
ฝึกการชู้ตในทุก
รูปแบบเพื่อให้เกิด
ความแม่นย าและ
ความช านาญ 

 
ใบบันทึกการฝึก
ทักษะ 

 
ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
 

 
ผ่าน 60 % ผ่านเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
ม4/1 เล่นกีฬาไทย
และกีฬาสากลโดยใช้
ทักษะพื้นฐานตาม
ชนิดกีฬาได้อย่างละ1
ชนิด 

 
ใบบันทึกการฝึก
ทักษะ 

 
ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
 

 
ผ่าน 60 % ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะ 
1. รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียน 
3. มั่งมั่นในการ-
ท างาน 
4. รักความเป็นไทย 

 
- ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ปะสงค์ 
- สังเกตจากความ
สนใจและความ
กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

 
- สังเกตจาก
พฤติกรรมขณะ
ปฏิบัติกิจกรรม
รายบุคคลและปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 
-  สังเกตจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมได้
อย่างคล่องแคล่ว 

 
ผ่าน 60 % ผ่านเกณฑ์ 

 



 
 
11.  บันทึกหลังสอน 
ผลการสอน 
 ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง และสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องแก้ปัญหาได้ 
 
ปัญหา/อุปกรณ์ 
 ทักษะที่ปฏิบัติยังไม่ถูกต้อง 
 
ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 
 เน้นการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น และท าการแก้ไขเป็นรายบุคคล 
                                                                     
  
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 
 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
  

(.............................................................) 
อาจารย์ผู้สอน 

...................../...................../..................... 
 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระ 
 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 
 

(........................................................................) 
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
.............../.................../....................... 

 
 

ความเห็นผู้บริหาร 
 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

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

.................../..................../....................... 



 
 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
 
รหัสวิชา พ23104 ชื่อรายวิชาพลศึกษา 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  สู้รบพบชัยชนะ 

แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เกมการเล่นการแข่งขันและการตัดสิน เวลา   4    ชั่วโมง   
____________________________________ 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู ้ 

พ3.2 รักการออกก าลังกาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าและสม่ าเสมอ มีวินัย 
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพทางการกีฬา 
2. ตัวชี้วัด  

ม4/6 แสดงทักษะการเล่นกีฬาและนันทนาการ ให้ความร่วมมือระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
กาย และการเล่นกีฬาเป็นทีมตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ 
3.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 บาสเกตบอลเป็นกีฬาสากลที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายจึงเป็นท่ีนิยมของเยาวชนเมื่อมีการเรียน
แลฝึกทักษะแม่นแล้วจึงน าไปสู้การแข่งขัน เกม กติกา 
4. สาระการเรียนรู้ 
 จัดการแข่งขัน การเล่นเป็นทีม 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้        
       1. รู้และเข้าใจในการเล่นที่ต้องมีทักษะต่างๆมาอยู่รวมกัน 
      2. รู้และเข้าใจเทคนิคในการที่จะท าให้ทีมชนะ  
       3. มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ตรงต่อเวลา 
       4. มีวินัยในการแข่งขันและคอยช่วยเหลือเพื่อนในทีมและผู้อื่น  
       5. ปฏิบัติการแข่งขัน กติกาได้อย่างถูกต้อง   



 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
7.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียน 
3. มั่งมั่นในการท างาน 
4. รักความเป็นไทย 

8.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน   
           1. ครูทบทวนการเรียนปฏิบัติทั้งหมดก่อนแข่งขัน  
 ขั้นจัดการเรียนรู้ 
 -เช็คจ านวนนักเรียน 

- เริ่มท าการแข่งขันตามโปรแกรมของแต่ละกลุ่ม 
  - ครูสรุปผลการแข่งขัน 
9.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือ  

  - 
 แหล่งเรียนรู้ 
     - 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10.   การวัดและประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
บาสเกตบอลเป็น
กีฬาสากลที่นิยมเล่น
กันอย่างแพร่หลาย
จึงเป็นที่นิยมของ
เยาวชนเมื่อมีการ
เรียนแลฝึกทักษะ
แม่นแล้วจึงน าไปสู้
การแข่งขัน เกม 
กติกา 

 
-โปรแกรมการแข่งขัน 
-ใบบันทึกผลการ
แข่งขัน 

 
-การสังเกต 
-ใบบันทึกการแข่งขัน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน
มากกว่า 60 %  
 

ตัวชี้วัด 
ม4/6 แสดงทักษะ
การเล่นกีฬาและ
นันทนาการ ให้ความ
ร่วมมือระหว่างการ
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
กาย และการเล่น
กีฬาเป็นทีมตาม
โครงสร้างที่ก าหนด
ไว้ 

 
-โปรแกรมการแข่งขัน 
-ใบบันทึกผลการ
แข่งขัน 

 
-การสังเกต 
-ใบบันทึกการแข่งขัน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน
มากกว่า 60 %  
 

คุณลักษณะ 
1. รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียน 
3. มั่งมั่นในการ-
ท างาน 
4. รักความเป็นไทย 

 
- สังเกตจากความ
ต้ังใจและปฏิบัติ
กิจกรรมตามขั้นตอน 
- ประเมินทักษะการ
ปฏิบัติ 

 
- สังเกตจากความ
ต้ังใจและปฏิบัติ
กิจกรรมตามขั้นตอน 
- ประเมินทักษะการ
ปฏิบัติ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน
มากกว่า 60 %  
 

 
 



 
11.  บันทึกหลังสอน 
ผลการสอน 
 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการแข่งขัน และเป็นกรรมการผู้ตักสินได้เป็นอย่างดี 
 
ปัญหา/อุปกรณ์ 
 นักเรียนบ้างกลุ่มเล่นและคุยบ้างขณะมีแข่งขัน 
 
ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 
 กระตุ้นเตือนและท าการแก้ไขบางกลุ่มบ้างในการแข่งขัน 

 
 
  
                                                                     
  
                                                                   
                     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 
 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
  

(.............................................................) 
อาจารย์ผู้สอน 

...................../...................../..................... 
 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระ 
 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 
 

(........................................................................) 
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
.............../.................../....................... 

 
 

ความเห็นผู้บริหาร 
 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

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

.................../..................../....................... 



 
 

 


