
 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้  

 
รหสัวิชา ............พ22103.................ช่ือรายวิชา................กรีฑา.................ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.............สุขศึกษาและพลศึกษา.............................   ภาคเรียนท่ี....2/2559... 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ .......................ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักรีฑา.................................................. 
แผนการเรียนรู้ท่ี...1....เร่ือง..................ปฐมนิเทศการสอน ........................... เวลา....2....ชัว่โมง 
อาจารย์ผู้สอน  
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้  
         พ3.1 
2. ตัวช้ีวดั  
  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลโดยใชท้กัษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาไดอ้ยา่งละ1ชนิด 
3.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

-ประวติัความเป็นมาและพฒันาการรวมถึงประโยชน์มารยาทในการเล่นและตวัผูช้มและหลกัความ
ปลอดภยัในการเล่นกรีฑา  
4. สาระการเรียนรู้ 
 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้        

- รู้และเขา้ใจประวติัและพฒันาการ 
-สามารถบอกประโยชน์ของการเล่นกรีฑา  
-สามารถอธิบายมารยาทของผูเ้ล่นและผูช้มกรีฑา  
-สามารถอธิบายหลกัความปลอดภยัในการเล่นกรีฑา  

6. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
7.คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. รับผดิชอบ 
2. ใฝ่เรียน 



3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
4. รักความเป็นไทย 

8.  กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
     ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน   
           1. ครูถามความรู้ท่ีเก่ียวกบักรีฑา  
 ขั้นจัดการเรียนรู้ 
     ชัว่โมงท่ี 1 
         1. ครูแนะนาํนกัเรียนเก่ียวกบักรีฑา  
          2 . ใหน้กัเรียนจบักลุ่มร่วมกนัคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบั 

- ประวติัและพฒันาการ 
-ประโยชน์ของการเล่น 
-มารยาทของผูเ้ล่นและผูช้ม 
-หลกัความปลอดภยัในการเล่น 

          3. นาํเสนอการคน้หาขอ้มูลแต่ละกลุ่มตามหวัเร่ืองขา้งตน 
          4. ร่วมกนัสรุป 
   9.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือ แหล่งเรียนรู้ 
       - ห้องสมุด 
 
10.   การวดัและประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 
-สงัเกตความตั้งใจ 
-สอบถามซกัถาม 

 
งานกลุ่ม 

 
- ความถูกตอ้งของ
การส่งงานการ
ซกัถาม 

 
- เกณฑป์ฏิบติัผา่นและ
ไม่ผา่น 
- เกณฑก์ารใหค้ะแนน
มากกวา่ 60 %  
 

 
 
 



11.  บันทกึหลงัสอน 
ผลการสอน

.......................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/อุปกรณ์

..........................................................................................................................................................................  
ขอ้เสนอแนะ/วิธีแกไ้ข

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

.............................................................................................................................................. 
  
                           บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 
 

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

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

(.............................................................) 
อาจารยผ์ูส้อน 

...................../...................../..................... 
ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

(........................................................................) 
หวัหนา้กลุ่มสาระวิชา............................................... 

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

ความเห็นผู้บริหาร 
............................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 

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

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
.................../..................../...................... 



 
แผนการจัดการเรียนรู้  

 
รหสัวิชา ....................พ22103...............ช่ือรายวิชา..............กรีฑา................ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.............สุขศึกษาและพลศึกษา..................................   ภาคเรียนท่ี....2/2559 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ...............................องคป์ระกอบของกรีฑา.................................................. 
แผนการเรียนรู้ท่ี...2....เร่ือง.................สถานท่ีและอุปกรณ์ ............................. เวลา....2....ชัว่โมง 
อาจารย์ผู้สอน    
1.มาตรฐานช่วงช้ัน 
 พ3.1     
2.ตัวบ่งช้ี 

เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลโดยใชท้กัษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาไดอ้ยา่งละ1ชนิด 
3.สาระสําคญั 
 สถานท่ีและอุปกรณ์กรีฑาการเลือกซ้ืออุปกรณ์กรีฑาวิธีการรักษาอุปกรณ์กรีฑา  
4. สาระการเรียนรู้ 
 1.สถานท่ีและอุปกรณ์กรีฑา  

2. การเลือกซ้ืออุปกรณ์กรีฑาวิธีการรักษาอุปกรณ์กรีฑา  
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้        

1.นกัเรียนสามารถอธิบายสถานท่ีและอุปกรณ์กรีฑา  
2.นกัเรียนสามารถการเลือกซ้ืออุปกรณ์กีฬากรีฑาวิธีการรักษาอุปกรณ์กรีฑา  

6. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
7.คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. รับผดิชอบ 
2. ใฝ่เรียน 
3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
4. รักความเป็นไทย 

8.  กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
     ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน   
           1. ครูทบทวนการเรียนนาํอุปกรณ์มาอธิบาย  



 ขั้นจัดการเรียนรู้ 
     ชัว่โมงท่ี 1  
            1. ครูนาํเสนอเร่ืองของสถานท่ีอุปกรณ์ 
            2 . ครูใหน้กัเรียนคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั 

-สถานท่ีและอุปกรณ์กรีฑา  
- การเลือกซ้ืออุปกรณ์กรีฑาวิธีการรักษาอุปกรณ์กรีฑา  

           3. นาํเสนอการคน้หาขอ้มูลแต่ละกลุ่มตามหวัเร่ืองขา้งตน 
            4. ร่วมกนัสรุป 
 9.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
       - หอ้งสมุด 
 
10.   การวดัและประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 
-สงัเกตความตั้งใจ 
-สอบถามซกัถาม 

 
-งานกลุ่ม 

 
- ความถูกตอ้งของ
การส่งงานการ
ซกัถาม 

 
- เกณฑป์ฏิบติัผา่นและ
ไม่ผา่น 
- เกณฑก์ารใหค้ะแนน
มากกวา่ 60 %  
 

 
11.  บันทกึหลงัสอน 
ผลการสอน
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 
ปัญหา/อุปกรณ์
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................  
ขอ้เสนอแนะ/วิธีแกไ้ข
..............................................................................................................................................  
........................................................................................................................................ 
 



 
บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

อาจารยผ์ูส้อน 
...................../...................../..................... 

 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 
 

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

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

(........................................................................) 
หวัหนา้กลุ่มสาระวิชา............................................... 

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

ความเห็นผู้บริหาร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

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

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
.................../..................../....................... 

 
 



 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
รหสัวิชา ................พ22103................ช่ือรายวิชา............กรีฑา................. ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.....................สุขศึกษาและพลศึกษา.......................... ภาคเรียนท่ี....2/2559 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ .................................การสร้างสมรรถภาพ.................................................. 
แผนการเรียนรู้ท่ี...3....เร่ือง.............การสร้างสมรรถภาพของกรีฑา............. เวลา.....3.....ชัว่โมง 
อาจารย์ผู้สอน  
1.มาตรฐานการเรียนรู้  
          พ3.1 
2. ตัวช้ีวดั  
  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลโดยใชท้กัษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาไดอ้ยา่งละ1ชนิด 
3.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

การอบอุ่นร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาํหรับกีฬากรีฑา  
4. สาระการเรียนรู้ 

-การอบอุ่นร่างกายสาํหรับกีฬากรีฑา  
-การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาํหรับกรีฑา  

5.  จุดประสงค์การเรียนรู้        
-นกัเรียนสามารถอธิบายการอบอุ่นร่างกายสาํหรับกีฬากรีฑา  
-นกัเรียนสามารถอธิบายการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาํหรับกีฬากรีฑา  

6. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
7.คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. รับผดิชอบ 
2. ใฝ่เรียน 
3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
4. รักความเป็นไทย 

8.  กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 



     ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน   
           1. ครูทบทวนการเรียนปฏิบติักรีฑา   
 
 ขั้นจัดการเรียนรู้ 
     ชัว่โมงท่ี 1-2 
         1. ครูแนะนาํนกัเรียนเก่ียวกบักรีฑา  
          2 . ใหน้กัเรียนจบักลุ่มร่วมกนัคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบั 

-การอบอุ่นร่างกายสาํหรับกีฬาวอลเลยบ์อล 
-การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาํหรับกีฬากรีฑา  

 3. นาํเสนอการคน้หาขอ้มูลแต่ละกลุ่มตามหวัเร่ืองขา้งตน 
           4. ร่วมกนัสรุป 
 9.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
       สนามกรีฑา 
 
10.   การวดัและประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 
-สงัเกตความตั้งใจ 
-สอบถามซกัถาม 

 
งานกลุ่ม 

 
- ความถูกตอ้งของ
การส่งงานการ
ซกัถาม 

 
- เกณฑป์ฏิบติัผา่นและ
ไม่ผา่น 
- เกณฑก์ารใหค้ะแนน
มากกวา่ 60 %  
 

 
11.  บันทกึหลงัสอน 
ผลการสอน
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 
ปัญหา/อุปกรณ์
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................  



ขอ้เสนอแนะ/วิธีแกไ้ข
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
  

บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 
 

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

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

(.............................................................) 
อาจารยผ์ูส้อน 

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

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 
 

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

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

(........................................................................) 
หวัหนา้กลุ่มสาระวิชา............................................... 

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

ความเห็นผู้บริหาร 
 

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

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

(....................................................................) 
รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

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



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
 
รหสัวิชา .....................พ22103...............ช่ือรายวิชา.................กรีฑา.......................ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.........................สุขศึกษาและพลศึกษา..................................   ภาคเรียนท่ี....2/2559 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ..............................................ทกัษาพื้นฐาน............................................................... 
แผนการเรียนรู้ท่ี...4....เร่ือง..การทรงตวัการเคล่ือนท่ี การออก และการเขา้เสน้ชยั ...... เวลา....3....ชัว่โมง 
อาจารย์ผู้สอน  
1.มาตรฐานการเรียนรู้  
          พ3.1 
2. ตัวช้ีวดั  

เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลโดยใชท้กัษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาไดอ้ยา่งละ1ชนิด 
3.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

การทรงตวัการออกสตาร์ทในการเล่นเป็นทกัษะเบ้ืองตน้ของการฝึก 
4. สาระการเรียนรู้ 

-การทรงตวั การเคล่ือนท่ี 
-การออกสตาร์ท การเขา้เสน้ชยั 

5.  จุดประสงค์การเรียนรู้        
-นกัเรียนสามารถอธิบายการการทรงตวัและการเคล่ือนท่ี 
-นกัเรียนสามารถอธิบายการการออกสตาร์ท การเขา้เสน้ชยั 

6. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแกใ้ขขอ้บกพล่อง 
7.คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. รับผดิชอบ 
2. ใฝ่เรียน 
3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
4. รักความเป็นไทย 

8.  กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 



     ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน   
           1. ครูทบทวนการเรียนปฏิบติักรีฑา  
 
 ขั้นจัดการเรียนรู้ 
     ชัว่โมงท่ี 1-4 
         1. ครูแนะนาํนกัเรียนเก่ียวกบักรีฑา 
         2 . ครูสาธิตการทรงตวัการเคล่ือนท่ี 
 3. ครูสาธิตการออกสตาร์ท และการเขา้สน้ชยั  
 4. นกัเรียนแยกปฏิบติัเป็นรายบุคคล ,เป็นคู่ ,เป็นกลุ่ม 
 5. สรุปแกไ้ขเป็นกรณีตามสถานการณ์            
 9.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 สนามกรีฑา 
 
10.   การวดัและประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 
-สงัเกตความตั้งใจ 
-สอบถามซกัถาม 

 
-ปฏิบติัรายบุคคล 
-ปฏิบติัเป็นคู่ 
-ปฏิบติัเป็นกลุ่ม 

 
- ความถูกตอ้งของ        
การปฏิบติั 

 
- เกณฑป์ฏิบติัผา่นและ
ไม่ผา่น 
- เกณฑก์ารใหค้ะแนน
มากกวา่ 60 %  
 

 
11.  บันทกึหลงัสอน 

ผลการสอน
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 

ปัญหา/อุปกรณ์
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................  

ขอ้เสนอแนะ/วิธีแกไ้ข
.............................................................................................................................................  



                                                  
บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

อาจารยผ์ูส้อน 
...................../...................../..................... 

 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 
 

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

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

(........................................................................) 
หวัหนา้กลุ่มสาระวิชา............................................... 

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

ความเห็นผู้บริหาร 
 

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

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

(....................................................................) 
รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 



 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
 
รหสัวิชา ................พ22103.............ช่ือรายวิชา...................กรีฑา.......................ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้...........................สุขศึกษาและพลศึกษา..............................ภาคเรียนท่ี....2/2559 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ................................................ทกัษาพื้นฐาน...................................................... 
แผนการเรียนรู้ท่ี...5....เร่ือง............การวิ่งระยะสั้นระยะกลางและระยะไกล ........ เวลา....2....ชัว่โมง 
อาจารย์ผู้สอน  
1.มาตรฐานการเรียนรู้  
          พ3.1 
2. ตัวช้ีวดั  
  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลโดยใชท้กัษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาไดอ้ยา่งละ1ชนิด 
3.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

การการวิ่งระยะส้ันระยะกลางระยะไกลในการเล่นเป็นทกัษะเบ้ืองตน้ท่ีสาํคญัของการฝึกท่ีจะตอ้ง
ฝึกใหช้าํนาญ 
4. สาระการเรียนรู้ 

-การวิ่งระยะต่างๆ 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้        

-นกัเรียนสามารถอธิบายการวิ่งระยะต่างๆท่ีถูกตอ้งได ้
-นกัเรียนสามารถปฏิบติัการวิ่งระยะต่างๆได ้

6. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแกใ้ขขอ้บกพล่อง 
7.คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. รับผดิชอบ 
2. ใฝ่เรียน 
3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
4. รักความเป็นไทย 



8.  กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
     ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน   
           1. ครูทบทวนการเรียนปฏิบติัการวิ่งระยะต่างๆ 
  
ขั้นจัดการเรียนรู้ 
     ชัว่โมงท่ี 1-2 
         1. ครูแนะนาํนกัเรียนเก่ียวกบัการวิ่งระยะต่างๆ 
         2 . ครูสาธิตวิ่ง ,และปฏิบติัไปพร้อมๆกนั 
 3. นกัเรียนแยกปฏิบติัเป็นรายบุคคล ,เป็นกลุ่ม 
 4. สรุปแกไ้ขเป็นกรณีตามสถานการณ์            
 9.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
  สนามกรีฑา 
 
10.   การวดัและประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 
-สงัเกตความตั้งใจ 
-สอบถามซกัถาม 

 
-ปฏิบติัรายบุคคล 
-ปฏิบติัเป็นคู่ 
 

 
- ความถูกตอ้งของ        
การปฏิบติั 

 
- เกณฑป์ฏิบติัผา่นและ
ไม่ผา่น 
- เกณฑก์ารใหค้ะแนน
มากกวา่ 60 %  
 

 
11.  บันทกึหลงัสอน 

ผลการสอน
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 

ปัญหา/อุปกรณ์
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................  

ขอ้เสนอแนะ/วิธีแกไ้ข
..............................................................................................................................................  



............................................................................................................................... 
บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

อาจารยผ์ูส้อน 
...................../...................../..................... 

 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 
 

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

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

(........................................................................) 
หวัหนา้กลุ่มสาระวิชา............................................... 

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

ความเห็นผู้บริหาร 
 

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

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

(....................................................................) 
รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

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



 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
 
รหสัวิชา ..............พ22103..........ช่ือรายวิชา.....................กรีฑา.......................ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้................สุขศึกษาและพลศึกษา..................................   ภาคเรียนท่ี....2/2559 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ......................................ทกัษาพื้นฐาน........................................................... 
แผนการเรียนรู้ท่ี...6....เร่ือง............................การวิ่งผลดั................................ เวลา....2....ชัว่โมง.. 
อาจารย์ผู้สอน  
1.มาตรฐานการเรียนรู้  
          พ3.1 
2. ตัวช้ีวดั  
  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลโดยใชท้กัษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาไดอ้ยา่งละ1ชนิด 
3.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

การวิ่งประเภทผลดัมีประโยชน์ในการเล่นเกมมาก เพราะจะทาํใหส้ามารถควบคุมการรับส่งไมผ้ลดั
ไดโ้ดยถูกตอ้งและรวดเร็ว 
4. สาระการเรียนรู้ 

-การวิ่งประเภทผลดั 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้        

-นกัเรียนสามารถอธิบายการวิ่งประเภทผลดัท่ีถูกตอ้งได ้
-นกัเรียนสามารถปฏิบติัการวิ่งประเภทผลดัได ้

6. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแกใ้ขขอ้บกพล่อง 
7.คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. รับผดิชอบ 
2. ใฝ่เรียน 
3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 



4. รักความเป็นไทย 
8.  กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
     ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน   
            1. ครูทบทวนการเรียนปฏิบติัการวิ่งประเภทผลดั  
 ขั้นจัดการเรียนรู้ 
     ชัว่โมงท่ี 1-2 
         1. ครูแนะนาํนกัเรียนเก่ียวกบัการผลดัท่ีถูกตอ้ง 
         2 . ครูสาธิตการรับ-ส่งไมผ้ลดั ,และปฏิบติัไปพร้อมๆกนั 
 3. นกัเรียนแยกปฏิบติัเป็นรายบุคคล ,เป็นกลุ่ม 
 4. สรุปแกไ้ขเป็นกรณีตามสถานการณ์            
 9.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
  สนามกรีฑา 
 
10.   การวดัและประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 
-สงัเกตความตั้งใจ 
-สอบถามซกัถาม 

 
-ปฏิบติัรายบุคคล 
-ปฏิบติัเป็นกลุ่ม 
 

 
- ความถูกตอ้งของ        
การปฏิบติั 

 
- เกณฑป์ฏิบติัผา่นและ
ไม่ผา่น 
- เกณฑก์ารใหค้ะแนน
มากกวา่ 60 %  
 

 
11.  บันทกึหลงัสอน 

ผลการสอน
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 

ปัญหา/อุปกรณ์
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................  

ขอ้เสนอแนะ/วิธีแกไ้ข
..............................................................................................................................................  



บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 
 

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

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

(.............................................................) 
อาจารยผ์ูส้อน 

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

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 
 

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

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

(........................................................................) 
หวัหนา้กลุ่มสาระวิชา............................................... 

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

ความเห็นผู้บริหาร 
 

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

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

(....................................................................) 
รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
.................../..................../..... 

 
 
 



 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
 
รหสัวิชา ............................พ22103..........................ช่ือรายวิชา.........กรีฑา .........ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้......................สุขศึกษาและพลศึกษา..................................   ภาคเรียนท่ี....2/2559 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ................................................ทกัษาพื้นฐาน....... .................................................. 
แผนการเรียนรู้ท่ี...7....เร่ือง............การรับส่งไมผ้ลดัและการแข่งขนั ......................เวลา....3....ชัว่โมง 
อาจารย์ผู้สอน 
1.มาตรฐานการเรียนรู้  
          พ3.1 
2. ตัวช้ีวดั  
  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลโดยใชท้กัษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาไดอ้ยา่งละ1ชนิด 
3.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

การรับ-ส่งไมผ้ลดัท่ีดีจะเป็นการส่ือสารกนัในทีมท่ีมุ่งสู่ความสาํเร็จ 
4. สาระการเรียนรู้ 

-การรับ-ส่งไมผ้ลดัท่ีสาํเร็จ 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้        

-นกัเรียนสามารถอธิบายการรับ-ส่งไมผ้ลดัแบบต่างๆท่ีถูกตอ้งได ้
-นกัเรียนสามารถปฏิบติัการรับ-ส่งไมผ้ลดัแบบต่างๆได ้

6. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแกใ้ขขอ้บกพล่อง 
7.คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. รับผดิชอบ 
2. ใฝ่เรียน 
3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
4. รักความเป็นไทย 

8.  กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 



     ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน   
            1. ครูทบทวนการเรียนปฏิบติักรีฑา  
 ขั้นจัดการเรียนรู้ 
     ชัว่โมงท่ี 1-4 
          1. ครูแนะนาํนกัเรียนเก่ียวกบัการรับ-ส่งแบบต่างๆ 
          2 . ครูสาธิตการส่ง-รับ ,และปฏิบติัไปพร้อมๆกนั 
  3. นกัเรียนแยกปฏิบติัเป็นรายกลุ่ม 
  4. สรุปแกไ้ขเป็นกรณีตามสถานการณ์            
 9.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
  สนามกรีฑา 
 
10.   การวดัและประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 
-สงัเกตความตั้งใจ 
-สอบถามซกัถาม 

 
-ปฏิบติัรายบุคคล 
-ปฏิบติัเป็นกลุ่ม 
 

 
- ความถูกตอ้งของ        
การปฏิบติั 

 
- เกณฑป์ฏิบติัผา่นและ
ไม่ผา่น 
- เกณฑก์ารใหค้ะแนน
มากกวา่ 60 %  
 

 
11.  บันทกึหลงัสอน 

ผลการสอน
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 

ปัญหา/อุปกรณ์
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................  

ขอ้เสนอแนะ/วิธีแกไ้ข
..............................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... 
 



 
บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

อาจารยผ์ูส้อน 
...................../...................../..................... 

 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 
 

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

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

(........................................................................) 
หวัหนา้กลุ่มสาระวิชา............................................... 

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

ความเห็นผู้บริหาร 
 

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

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

(....................................................................) 
รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

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



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
 
รหสัวิชา .....พ22103..........ช่ือรายวิชา.......................กรีฑา...........................ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................สุขศึกษาและพลศึกษา..................................ภาคเรียนท่ี....2/2559 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ...........................................ทกัษาพื้นฐาน.. .................................................. 
แผนการเรียนรู้ท่ี...8....เร่ือง….……การแข่งขนัประเภททีม.............................. เวลา....2....ชัว่โมง 
อาจารย์ผู้สอน  
1.มาตรฐานการเรียนรู้  
          พ3.1 
2. ตัวช้ีวดั  
  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลโดยใชท้กัษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาไดอ้ยา่งละ1ชนิด 
3.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

การแข่งขนัประเภททีม หมายถึงการวิง่ประเภทผลดัท่ีมีการแข่งกนัระหวา่ง2ทีมข้ึนไป 
 4. สาระการเรียนรู้ 

-การแข่งขนั 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้        

-นกัเรียนสามารถอธิบายการแข่งขนัประเภททีมท่ีถูกตอ้งได ้
-นกัเรียนสามารถปฏิบติัการแข่งขนัประเภททีมได ้

6. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแกใ้ขขอ้บกพล่อง 
7.คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. รับผดิชอบ 
2. ใฝ่เรียน 
3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
4. รักความเป็นไทย 

8.  กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
     ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน   



            1. ครูทบทวนการเรียนปฏิบติัแข่งขนั  
 ขั้นจัดการเรียนรู้ 
     ชัว่โมงท่ี 1-2 
          1. ครูแนะนาํนกัเรียนเก่ียวกบักติกา 
          2 . ครูสาธิตการแข่งขนั ,และปฏิบติัไปพร้อมๆกนั 
  3. นกัเรียนแยกปฏิบติัเป็นรายบุคคล ,เป็นกลุ่ม 
  4. สรุปแกไ้ขเป็นกรณีตามสถานการณ์            
 9.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
  สนามกรีฑา 
 
10.   การวดัและประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 
-สงัเกตความตั้งใจ 
-สอบถามซกัถาม 

 
-ปฏิบติัรายบุคคล 
-ปฏิบติัเป็นกลุ่ม 
 

 
- ความถูกตอ้งของ        
การปฏิบติั 

 
- เกณฑป์ฏิบติัผา่นและ
ไม่ผา่น 
- เกณฑก์ารใหค้ะแนน
มากกวา่ 60 %  
 

 
11.  บันทกึหลงัสอน 

ผลการสอน
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 

ปัญหา/อุปกรณ์
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................  
ขอ้เสนอแนะ/วิธีแกไ้ข
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
  
                                                               



 
บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

อาจารยผ์ูส้อน 
...................../...................../..................... 

 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 
 

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

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

(........................................................................) 
หวัหนา้กลุ่มสาระวิชา............................................... 

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

ความเห็นผู้บริหาร 
 

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

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

(....................................................................) 
รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

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



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
 
รหสัวิชา ........พ22103...........ช่ือรายวิชา.....................กรีฑา ....................ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้...........สุขศึกษาและพลศึกษา..................................   ภาคเรียนท่ี....2/2559 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ..........................................ทกัษาพื้นฐาน ................................................. 
แผนการเรียนรู้ท่ี...9....เร่ือง...............การทกสอบโดยการแข่งขนั................. เวลา....2....ชัว่โมง 
อาจารย์ผู้สอน  
1.มาตรฐานการเรียนรู้  
          พ3.1 
2. ตัวช้ีวดั  
  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลโดยใชท้กัษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาไดอ้ยา่งละ1ชนิด 
3.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

การแข่งขนักีฬา กรีฑา จะช่วยใหผู้เ้ล่นประสบความสาํเร็จ จะตอ้งอาศยัความสามารถร่างกายของแต่
ละบุคคล และการแข่งขนัประเภททีมจะต่องอาศยัความร่วมมือกนัในทีม 
4. สาระการเรียนรู้ 

-การแข่งขนั 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้        

-นกัเรียนสามารถอธิบายการแข่งขนัประเภทต่างๆท่ีถูกตอ้งได ้
-นกัเรียนสามารถปฏิบติัการแข่งขนัได ้

6. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแกใ้ขขอ้บกพล่อง 
7.คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. รับผดิชอบ 
2. ใฝ่เรียน 
3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
4. รักความเป็นไทย 

8.  กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 



     ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน   
           1. ครูทบทวนการเรียนปฏิบติัการแข่งขนั  
 
 ขั้นจัดการเรียนรู้ 
     ชัว่โมงท่ี 1-2 
         1. ครูแนะนาํนกัเรียนเก่ียวกบัการแข่งขนั 
          2 . ครูสาธิตการแข่งขนัแต่ละประเภท ,และปฏิบติัไปพร้อมๆกนั 
 3. นกัเรียนแยกปฏิบติัเป็นรายบุคคล ,เป็นกลุ่ม 
 4. สรุปแกไ้ขเป็นกรณีตามสถานการณ์            
 9.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
  สนามกรีฑา 
 
10.   การวดัและประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 
-สงัเกตความตั้งใจ 
-สอบถามซกัถาม 

 
-ปฏิบติัรายบุคคล 
-ปฏิบติัเป็นกลุ่ม 
 

 
- ความถูกตอ้งของ        
การปฏิบติั 

 
- เกณฑป์ฏิบติัผา่นและ
ไม่ผา่น 
- เกณฑก์ารใหค้ะแนน
มากกวา่ 60 %  
 

 
11.  บันทกึหลงัสอน 

ผลการสอน
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 

ปัญหา/อุปกรณ์
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................  

ขอ้เสนอแนะ/วิธีแกไ้ข
..............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................. 



         
บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

อาจารยผ์ูส้อน 
...................../...................../..................... 

 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 
 

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

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

(........................................................................) 
หวัหนา้กลุ่มสาระวิชา............................................... 

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

ความเห็นผู้บริหาร 
 

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

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

(....................................................................) 
รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 



 


