
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

พ ๒๑๑๐๓ พลศึกษำ ๑      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๑ ภำคเรียนที่ ๑   เวลำ  ๒๐  ช่ัวโมง   จ ำนวน ๐.๕  หน่วยกติ 
 
 

ศึกษาประวติัความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส ใหมี้ส่วนร่วมละปฎิบติัจริงในกิจกรรม กายบริหาร 
การออกก าลงักายดว้ยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส ในเร่ืองการจบัไม ้การตีลูกหน้ามือ การตีลูกหลงัมือ  การตีโต ้
การตบลูก  การตีลูกหยอด การเล่นเกม กติกาและแข่งขนัประเภทเด่ียว ประเภทคู่อยา่งถูกตอ้ง การเล่นอยา่ง
ปลอดภยั และสนุกสนาน  

โดยการน ากิจกรรมพลศึกษามาช่วยเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกก าลงักายท่ี
ถูกตอ้ง มีทกัษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินยัเห็นคุณค่าและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
เรียนรู้ กฏกติกา และขอ้ตกลง ของกีฬาพื้นเมืองของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซ่ียน 

เพื่อประโยชน์ของกีฬาเทเบิลเทนนิส รู้และเขา้ใจกระบวนการทกัษะของกีฬาเทเบิลเทนนิส สามารถ
อธิบายกติกาทัว่ไปของกีฬาเทเบิลเทนนิสช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เกิดทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

 
ตัวช้ีวดั  

พ. ๓.๑ ม.๑/๑ พ. ๓.๑ ม.๑/๒ 
พ. ๓.๒ ม.๑/๑ พ. ๓.๒ ม.๑/๒ พ. ๓.๒ ม.๑/๓ พ. ๓.๒ ม.๑/๖  
พ. ๔.๑ ม.๑/๔ 
 

รวม   ๗    ตัวช้ีวดั 
  



โครงสร้ำงรำยวชิำ สุขศึกษำ ๑ 
 

พ ๒๑๑๐๓         ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่ ๑ ภำคเรียนที ่ ๑  
เวลำ  ๒๐  ช่ัวโมง          คะแนนเตม็   ๑๐๐   คะแนน     
 

หน่วยกำรรู้ มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

สำระส ำคญั ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้ เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก
คะแนน  

๑ พ๓.๑  ม๑/๑ 
พ๓.๒ ม๑/๓ 

-ประวติัและพฒันาการกีฬาเทเบิลเทนนิส 
-ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 
-มารยาทของผูเ้ล่นและผูช้มกีฬาเทเบิลเทนนิส 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
กีฬาเทเบิลเทนนิส 

๒ ๑๐ 

๒ พ๓.๑ ม๑/๑ 
พ๓.๑ ม๑/๒ 
 

-สถานท่ี อุปกรณ์ การเลือกซ้ืออุปกรณ์วธีิการรักษา
อุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส 
-การอบอุ่นร่างกายเพ่ือการฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิส 
-การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเทเบิล
เทนนิส 

สถานท่ี อุปกรณ์ 
วธีิการดูแลรักษา
อุปกรณ์ 
การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย
ส าหรับเทเบิลเทนนิส 

๓ ๑๐ 

๓ พ๓.๑ ม๑/๒ การจบัไมเ้ป็นทกัษะเบ้ืองตน้ของการฝึกหดั ทกัษะพ้ืนฐาน ๒ ๑๐ 
ทดสอบ พ๔.๑ ม๑/๔ ทดสอบสมรรถภาพ กลำงภำค ๒ ๒๐ 

๔ พ๓.๑ ม๑/๑ 
พ๓.๑ ม๑/๒ 
พ๓.๒ ม๑/๑ 
พ๓.๒ ม๑/๒ 

-การตีลูกเทเบิลเทนนิสดว้ยหนา้มือและหลงัมือเป็น
ทกัษะทีส าคญัท่ีจะตอ้งฝึกใหช้ านาญ 
-การแข่งขนัเทเบิลเทนนิส การตบลูกช่วยใหผู้เ้ล่น
ประสบผลส าเร็จ  

การตีลูกเทเบิล
เทนนิส 
การตบลูกเทเบิล
เทนนิส 

๓ ๑๐ 

๕ พ๓.๑ ม๑/๑ 
พ๓.๑ ม๑/๒ 

-การส่งลูกท่ีดีจะเป็นส่ือน าใหผู้เ้ล่นเป็นผูเ้ปิดเกมบุกจู่
โจมไดก่้อน 
-การตีลูกตดันั้นมีประโยชน์ในการเล่นเกมมากเพราะ
จะท าใหส้ามารถควบคุมลูกไดโ้ดยไม่ตอ้งค านึงวา่ลูก
จะหมุนมาอยา่งไร 

-การส่งลูกเทเบิล
เทนนิส 
-การตีลูกตดั 

๓ ๑๐ 

๖ พ๓.๑  ม๑/๑ 
พ๓.๑  ม๑/๒ 
พ๓.๒ ม๑/๖ 

-การเล่นเทเบิลเทนนิสตอ้งอาศยัความเร็วในการตีลูก
หรือรับลูก การตีและชนิดของยางท่ีติดหนา้ไมว้า่มี
ความยดืหยุน่เม่ือสัมผสักบัลูกมากนอ้ยเพียงใด 
-การตีลูกยนัหรือเรียกวา่ ลูกกั้น หรือลูกบลอ็ก 
หมายถึงการใชห้นา้ไมก้ั้นลูกนิยมใชส้ าหรับผูเ้ล่นท่ี
ยนืชิดโต๊ะเม่ือถูกคู่แข่งขนัโจมตี 

การตีลูกหมุน ๓ ๑๐ 

ทดสอบ พ๓.๑  ม๑/๑ 
พ๓.๑  ม๑/๒ 
พ๓.๒ ม๑/๖ 

-กติกาเทเบิลเทนนิสผูเ้รียนจะตอ้งทราบและน าไป
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

ปลำยภำค ๒ ๒๐ 

  รวม  ๒๐ ๑๐๐ 
 



 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

พ ๒๓๑๐๔  พลศึกษำ ๖      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๓ ภำคเรียนที ่๒    เวลำ ๒๐ ช่ัวโมง จ ำนวน ๐.๕ หน่วยกติ 
 
 

ศึกษาประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬา
บาสเกตบอล การจดัการแข่งขนั เรียนรู้ กฏกติกา และข้อตกลง ของกีฬาพื้นเมืองของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซ่ียน 

โดยศึกษาทกัษะเบ้ืองตน้ของกีฬาบาสเกตบอล การยืนท่าเตรียม การส่งลูก การรับลูก การเล้ียงลูก 
การรับลูกกระดอน วิธีการเล่นในต าแหน่งต่างๆ ทั้งในขณะเป็นผูเ้ล่น ฝ่ายรับและฝ่ายรุก การเล่นทีมอย่าง
ถูกตอ้ง กติกาการแข่งขนับาสเกตบอล  
      เพื่อให้เขา้ใจประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอลการดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬา
บาสเกตบอล ทกัษะเบ้ืองตน้ของกีฬาบาสเกตบอล การยืนท่าเตรียม การส่งลูก การรับลูกการเล้ียงลูก การรับ
ลูกกระดอน วิธีการเล่นในต าแหน่งต่างๆทั้งในขณะเป็นผูเ้ล่น ฝ่ายรับและฝ่ายรุก การเล่นเป็นทีม สามารถ
อธิบายอธิบายวิธีการจดัการแข่งขนัและกติกาการแข่งขนัไดมี้ความรู้เก่ียวกบักีฬาประจ าชาติ ประเทศพม่า 
(ชินลง) เกิดทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 

ตัวช้ีวดั 
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  ตัวช้ีวดั 
  



โครงสร้ำงรำยวชิำ พลศึกษำ ๖ 
 
พ ๒๓๑๐๔  พลศึกษำ ๖               ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่ ๓ ภำคเรียนที ่ ๑                 
 เวลำ  ๒๐  ช่ัวโมง        คะแนนเตม็   ๑๐๐   คะแนน     
 

หน่วยกำร
เรียนรู้ที ่

มำตรฐำน 
กำรเรียนรู้ /  ตวัช้ีวดั 

สำระส ำคญั ช่ือหน่วยกำร
เรียนรู้ 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก
คะแนน 

๑ พ๓.๑  ม๓/๑ 
พ๓.๒ ม๓/๓ 

บาสเกตบอลเป็นกีฬาสากลท่ีจดัใหมี้การแข่งขนั
โดยทัว่ไปและเป็นท่ีนิยมกนัในระดบันกัเรียน
เยาวชนและประชาชน 

ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบักีฬา
บาสเกตบอล 

๒ ๑๐ 

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

-การเล่นบาสเกตบอลจะช่วยใหผู้เ้ล่นมีสุขภาพท่ี
สมบูรณ์และยงัช่วยส่งเสริมใหมี้น ้ าใจเป็นนกักีฬา 
สามารถด ารงชีวติในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
-กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาท่ีผูเ้ล่นจะตอ้งมีการ
เคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา ผูเ้ล่นจ าเป็นตอ้งมี
สมรรถภาพทางกายท่ีดี  

-มารยาทผูเ้ล่น ผูดู้ 
-ทกัษะการเล่น
สมรรถภาพทาง
กายของกีฬา
บาสเกตบอล 

๓ ๑๐ 

๓ พ๓.๑  ม๓/๓ 
 

การเล่นบาสเกตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้นผู ้
เล่นจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนทกัษะการ
เคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ของการเล่นมาอยา่งถูกวธีิ 

การเคล่ือนไหว
เบ้ืองตน้ 

๓ ๑๐ 

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

ทดสอบสมรรถภาพ กลำงภำค ๓ ๒๐ 

๔ พ๓.๑  ม๓/๑ 
พ๓.๑  ม๓/๓ 
พ๓.๒ ม๓/๔ 

การเล้ียงลูกบอลเป็นหวัใจส าคญัของการเล่น
บาสเกตบอลท่ีจะช่วยใหผู้เ้ล่นสามารถพาลูกบอล
ไปตามทิศทางต่างๆได ้การเล้ียงลูกบอลท่ีถูกตอ้ง 

การเล้ียงลูกบอล ๓ ๑๐ 

๕ พ๓.๑  ม๓/๓ 
พ๓.๒ ม๓/๕ 

ทกัษะในการหลอกล่อเพ่ือเปล่ียนทิศทางเป็น
ทกัษะพ้ืนฐานในการเล่นบาสเกตบอล 

การหลอกล่อ ๒ ๑๐ 

๖ พ๓.๑  ม๓/๑ 
พ๓.๒ ม๓/๓ 
 

การบิงประตเูป็นหวัใจส าคญัของการเล่น
บาสเกตบอลการแพช้นะในการเล่นข้ึนอยูก่บั
ความสามารถในการยงิประตูไดม้ากหรือนอ้ย 

การยงิประต ู ๒ ๑๐ 

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

การเล่นบาสเกตบอลลกัษณะของเกมการเล่นหรือ
การแข่งขนั 

ปลำยภำค ๒ ๒๐ 

  รวม  ๒๐ ๑๐๐ 
 



 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

พ ๓๑๒๐๑ พลศึกษำ ๑       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๔ ภำคเรียนที่ ๑   เวลำ  ๒๐  ช่ัวโมง  จ ำนวน ๐.๕  หน่วยกติ 
 

 

ศึกษาหลกัและวิธีออกก าลงักาย ให้มีส่วนร่วม และปฏิบติัจริงในกิจกรรมกายบริหารในเร่ือง การ
ออกก าลงักายเพื่อพฒันาความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ วิธีออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง การอบอุนร่างกาย การเตน้
แอโรบิค การวิ่งเพื่อสุขภาพ ท่ากายบริหารส าหรับนักกีฬา กายบริหารประกอบดนตรี การป้องกันการ
บาดเจ็บทางการกีฬาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย มีระเบียบวินัยสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
เรียนรู้ กฏกติกา และขอ้ตกลง ของกีฬาพื้นเมืองของประเทศอาเซ่ียน 

อธิบายหลกัการออกก าลงักาย เพื่อพฒันาความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ วิธีการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง 
การอบอุ่นร่างกาย การสันทนาการ การป้องกนัการบาดเจบ็ทางการกีฬา การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
        เขา้ใจหลกัการและวิธีการออกก าลงักาย การออกก าลงักายเพื่อพฒันาความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ 
วิธีออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง การอบอุ่นร่างกาย การเตน้แอโรบิค การวิ่งเพื่อสุขภาพ ท่ากายบริหารส าหรับ
นกักีฬา กายบริหารประกอบดนตรี สามารถอธิบายวิธีการจดัการวิ่งเพื่อสุขภาพ มีการท างานเป็นหมู่คณะ มี
ความรู้เก่ียวกบักีฬาประจ าชาติ ประเทศลาว (ลูกข่าง) เกิดทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
  ผลกำรเรียนรู้ 

๑. วางแผนและปฏิบติัตามแผนการพฒันาสมรรถภาพทางกายและกลไก 
๒. วเิคราะห์ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาและออกก าลงักาย 
๓. ออกก าลงักายและเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกบัตนเองอยา่งสม ่าเสมอและใชค้วามสามารถของตนเอง

เพิ่มศกัยภาพของทีม ลดความเป็นตวัตนค านึงถึงผลท่ีเกิดต่อสังคม 
๔. อธิบายและประโยชน์ของการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ และน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบติัและใช้

ในชีวติประจ าวนัอยา่งต่อเน่ือง 
๕. ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอยา่งมีความสุขช่ืนชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา 
๖. ศึกษาและเขา้ใจวธีิการเล่นกีฬาประจ าประเทศลาว (ลูกข่าง) 
 

รวม ๖ ผลกำรเรียนรู้ 



 

โครงสร้ำงรำยวชิำ  พลศึกษำ ๑ 
     

พ ๓๑๒๐๑ พลศึกษำ ๑        ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๔     ภำคเรียนที ่ ๑ 
เวลำ ๒๐  ช่ัวโมง           คะแนนเต็ม    ๑๐๐   คะแนน 
 

หน่วยกำรรู้ มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

สำระส ำคญั ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้ เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก
คะแนน  

๑ ผลการเรียนรู้
ท่ี ๑ 

การออกก าลงักายมีความส าคญัเป็นอยา่ง
มากเพราะจะช่วยท าใหร่้างกายแขง็แรง
ฉะนั้นจึงตอ้งรู้ถึงความเป็นมาของการออก
ก าลงักาย 

ความเป็นมาของ
การออกก าลงักาย 

๒ ๑๐ 

๒ ผลการเรียนรู้
ท่ี ๒ 

การออกก าลงักายท่ีดีและมีประโยชน์นั้น
ควรจะตอ้งรู้ถึงวธีิการออกก าลงักายท่ี
ถูกตอ้งเพราะวา่ถา้ออกก าลงักายไม่ถูกตอ้ง
แลว้จะท าใหเ้กิดอนัตรายต่อการออกก าลงั
กายได ้

หลกัและวธีิการ
ออกก าลงักายท่ี
ถูกตอ้ง 

๒ ๑๐ 

๓ ผลการเรียนรู้
ท่ี ๓ 

การอบอุ่นร่างกายมีประโยชน์ต่อการเล่น
กีฬาเพราะเป็นการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเล่นกีฬาและเป็นการป้องกนั
การบาดเจบ็ทางการกีฬา 

การอบอุ่น
ร่างกาย 

๓ ๑๐ 

ทดสอบ ผลการเรียนรู้
ท่ี๑ และ ๒ 

การทดสอบสมรรถภาพ กลำงภำค ๒ ๒๐ 

๔ ผลการเรียนรู้
ท่ี ๔ 

การเตน้แอโรบิคเป็นการออกก าลงักายท่ี
นิยมเล่นกนัอยา่งแพรหลายเล่นไดต้ั้งแต่เด็ก
จนถึงผูใ้หญ่ 

การเตน้แอโรบิค ๓ ๑๐ 

๕ ผลการเรียนรู้
ท่ี ๕ 

การแข่งขนัการเตน้ออกก าลงักาย การออกก าลงักาย
เพื่อพฒันาความ
แขง็แรง 

๓ ๑๐ 



หน่วยกำรรู้ มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

สำระส ำคญั ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้ เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก
คะแนน  

๖ ผลการเรียนรู้
ท่ี๖ 

 

การวิง่เป็นการออกก าลงักายท่ีดีมีประโยชน์
ท าใหสุ้ขภาพร่างกายแขง็แรง 

การวิง่เพื่อ
สุขภาพ 

๓ ๑๐ 

ทดสอบ ผลการเรียนรู้
ท่ี ๓ 

การออกก าลงักายเตน้แบบแอโรบิค ปลำยภำค ๒ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

พ ๓๒๒๐๑ พลศึกษำ ๓     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๕ ภำคเรียนที ่๑    เวลำ ๒๐ ช่ัวโมง จ ำนวน ๐.๕ หน่วยกติ 
 
 

ศึกษาประวติัความเป็นมาของกีฬาฮอกก้ี ทกัษะการเล่นกีฬาฮอกก้ี การเล้ียง การรับ-ส่ง การยงิประตู 
และทกัษะการเล่นเป็นทีม กฎกติกาการแข่งขนั และการเรียนรู้ กฎกติกา ขอ้ตกลงของกีฬาพื้นเมืองกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 
  โดยศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์ อธิบาย เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน สมรรถภาพทางกาย และปฏิบติั
กิจกรรมการฝึกทกัษะ การเล่นกีฬาฮอกก้ี และทกัษะกีฬาเคมโปคาราเต ้
 เพื่อให้สามารถวางแผนเลือกกิจกรรมการออก าลงักายดว้ยกีฬาสากล สามารถประเมินผลการเล่น
กีฬาของตนเองและผูอ่ื้น รักการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ ช่ืนชมสุนทรียภาพในการเล่นกีฬา และมี
ความรู้เก่ียวกบักีฬาประจ าประเทศอินโดนีเซีย (เคมโปคาราเต)้ และเกิดทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 
 

ผลกำรเรียนรู้   
 ๑. วางแผนการพฒันาสมรรถภาพทางกายได ้
 ๒. วเิคราะห์และปฏิบติักิจกรรมการเคล่ือนไหวรูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬาได ้
 ๓. เล่นกีฬาไทย หรือกีฬากล ประเภทบุคคลหรือทีมไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ชนิด 

๔. ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ เล่นกีฬาท่ีเหมาะสม กบัตนเอง เพิ่มศกัยภาพของทีมค านึงถึงผลท่ี
เกิดต่อสังคม  

๕. เกิดความคิดรวบยอดจากหลกัการฝึกทกัษะกีฬา สรุปเป็นแนวปฏิบติัและใช้ในชีวิตประจ าวนั
อยา่งต่อเน่ือง 

 ๖. แสดงการออกถึงมารยาทในการเล่นกีฬา การดูกีฬา น าไปปฏิบติัจนเกิดเป็นบุคลิกภาพท่ีดี 
๗. มีความรู้เก่ียวกบักีฬา เคมโปคาราเต ้
 

รวม   ๗   ผลกำรเรียนรู้ 



โครงสร้ำงรำยวชิำ พลศึกษำ ๓ 
 
พ ๓๒๒๐๑  พลศึกษำ ๓               ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่ ๕ ภำคเรียนที ่ ๑                 
 เวลำ  ๒๐  ช่ัวโมง        คะแนนเตม็   ๑๐๐   คะแนน     
 

หน่วยกำร
เรียนรู้ที ่

มำตรฐำน 
กำรเรียนรู้ /  ตวัช้ีวดั 

สำระส ำคญั ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้ เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก
คะแนน 

๑ ผลการเรียนรู้ 
ท่ี ๑ 

- การพฒันาสมรรถภาพทางกาย 
 

ทดสอบ สมรรถภาพ
ทางกาย 

๒ ๑๐ 

๒ ผลการเรียนรู้ 
ท่ี ๒ 

 

- การเดาะฮอกก้ี 
- การรับ-ส่ง ลูกฮอกก้ี 
- การเล้ียงลูกฮอกก้ี 
- การยงิประตู(PUSH) 

ทกัษะการเล่น 
กีฬาฮอกก้ี 

 

๔ ๑๐ 

๓ ผลการเรียนรู้ 
ท่ี ๕ 

 

- สนามแข่งขนั 
 - การเร่ิมเล่น 
- การไดป้ระตู 

กติกาการแข่งขนั 
กีฬาฮอกก้ี 

 

๔ ๑๐ 

ทดสอบ ผลการเรียนรู้ 
ท่ี ๑ และ ๒ 

ทดสอบสมรรถภาพ 
ทกัษะการเดาะ 

กลำงภำค ๒ ๒๐ 

๔ ผลการเรียนรู้ 
ท่ี ๕ และ ๖ 

 

- การเล่น ๒ คน 
 - การเล่น ๓ คน 
 - การเล่น ๔ คน 

การเล่นฮอกก้ี 
เป็นทีม 

  

๓ ๑๐ 

๕ ผลการเรียนรู้ 
ท่ี ๓,๔,๕,๖,๗ 

 

- การจดัการแข่งขนั 
-การเป็นผูต้ดัสินกีฬา 
- การเป็นผูเ้ล่นกีฬา 
- การเป็นผูช้มกีฬา 
- ดา้นสติปัญญา 

การแข่งขนักีฬา 
ฮอกก้ี 

  

๓ ๑๐ 

๖ ผลการเรียนรู้ท่ี ๔ 
 

- การเล่นกีฬาและการออกก าลงักาย
อยา่งสม ่าเสมอ 
- กีฬา เคมโปคาราเต ้

ประโยชน์ 
ของเล่นกีฬา 

 

๑ ๑๐ 

ทดสอบ ผลการเรียนรู้ท่ี ๒ 
 

- ความคิดรวบยอด 
- แนวปฏิบติั  

ปลำยภำค ๑ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 



 


