
 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 วชิาพลศึกษา ๒ ( พ๓๑๒๐๒ ) 
 

  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ 
 
  โดยอาจารย์เสาวณ ีก้านดอกไม้ 

 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  

 

รหสัวิชา 31202  ช่ือรายวิชา พลศกึษา 2 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  4 

กลุม่สาระการเรียนรู้ สขุศกึษาและพลศกึษา   

ช่ือหนว่ยการเรียนรู้  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักีฬาแฮนด์บอล 

แผนการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ปฐมนิเทศการสอน เวลา 2 ชัว่โมง   

____________________________________ 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้  

 พ3.1 เข้าใจมีทกัษะในการเคล่ือนไหวกิจกรรมทางกาย การเลน่เกมและกีฬา 

2. ตัวชีวั้ด  

 ม4/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลโดยใชท้กัษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาไดอ้ยา่งละ1ชนิด  

3.  สาระสาํคัญ/ความคิดรวบยอด 

 แฮนด์บอลเป็นกีฬาสากลท่ีจดัให้มีการแขง่ขนัทัว่ไปและเป็นท่ีนิยมในระดบันกัเรียน

เยาวชน 

4. สาระการเรียนรู้ 

 ประวตัิความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอลทัง้ในและตา่งประเทศ  

5.  จุดประสงค์การเรียนรู้        

1. รู้และเข้าใจประวตัแิละพฒันาการกีฬาแฮนด์บอล 

2. สามารถบอกประโยชน์ของการเลน่กีฬาแฮนด์บอล 

3. สามารถอธิบายมารยาทของผู้ เลน่และผู้ชมกีฬาแฮนด์บอล 

4. สามารถอธิบายหลกัความปลอดภยัในการเลน่กีฬาแฮนด์บอล 

6. สมรรถนะสาํคัญของผู้เรียน 

 1. ความสามารถในการคดิ 

 2. ความสามารถในการส่ือสาร 

 

 



7.คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1. รับผิดชอบ 

2. ใฝ่เรียน 

3. มัง่มัน่ในการทํางาน 

4. รักความเป็นไทย 

8.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน   

  1. ครูถามความรู้ท่ีเก่ียวกบัแฮนด์บอล 

 ขัน้จัดการเรียนรู้ 

  1. ครูแนะนํานกัเรียนเก่ียวกบัแฮนด์บอล 

          2 . ให้นกัเรียนจบักลุม่ร่วมกนัค้นหาข้อมลูเก่ียวกบั 

- ประวตัแิละพฒันาการ 

-ประโยชน์ของการเลน่ 

-มารยาทของผู้ เลน่และผู้ชม 

-หลกัความปลอดภยัในการเลน่ 

           3. นําเสนอการค้นหาข้อมลูแตล่ะกลุม่ตามหวัเร่ืองข้างตน 

           4. ร่วมกนัสรุป 

   ขัน้สรุป 

 1. ให้นกัเรียนร่วมกนัสรุปความเป็นมา มารยาท กฎ กตกิา ลงในใบงานสง่ครู 

 2. ครูอธิบายและสรุปเสริมในสว่นท่ีนกัเรียนไมเ่ข้าใจหรือสรุปไมต่รงประเดน็  
 

9.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

 ส่ือ  

 1. อินเทอร์เน็ต  

 2. ใบงาน 

    แหล่งเรียนรู้  

 1. ห้องสมดุ 

 

 

 

 

 
 



10.   การวัดและประเมินผล 

 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสาํคัญ 

แฮนด์บอลเป็นกีฬา

สากลท่ีจดัให้มีการ

แขง่ขนัทัว่ไปและเป็น

ท่ีนิยมในระดบั

นกัเรียนเยาวชน 

 

 

- แบบทดสอบก่อน

และหลงัเรียน 

 

- ตรวจแบบทดสอบ

ก่อนเรียน 

-  แบบสงัเกต

พฤตกิรรม 

 

 

- คะแนนเตม็  17 คะแนน 

ผา่น  8 คะแนน 

ตัวชีวั้ด 

ม4/1 เลน่กีฬาไทย

และกีฬาสากลโดย

ใช้ทกัษะพืน้ฐานตาม

ชนิดกีฬาได้อยา่งละ

1ชนิด 

 

กิจกรรมกลุม่ 

 

ใบงานการทําแผน

รูปแบบการฝึก 

 

ผา่น 60 % ผา่นเกณฑ์ 

คุณลักษณะ 

1. รับผิดชอบ 

2. ใฝ่เรียน 

3. มัง่มัน่ในการ-

ทํางาน 

4. รักความเป็นไทย 

 

 

- สงัเกตจาก

ความรู้สกึตระหนกั

ถึงความสําคญัและ

เห็นคณุคา่ของกีฬา

แฮนด์บอล 

- สงัเกตจากความ

สนใจและความ

กระตือรือร้นในการ

ปฏิบตัิกิจกรรม 

 

-  สงัเกตจาก

พฤตกิรรมขณะ

ปฏิบตัิกิจกรรม

รายบคุคลและปฏิบตัิ

กิจกรรมกลุม่ 

 

คะแนนผา่นระดบั 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

11.  บันทกึหลังสอน 

ผลการสอน 

 ผู้ เรียนทราบถึงระเบียบและกตกิาในข้อตกลงในชัน้เรียน ขัน้ตอนวิธีการดําเนินการเรียน

การสอน การวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

 

ปัญหา/อุปกรณ์ 

  นกัเรียนบางคนคยุขาดความสนใจบ้างเล็กน้อย 

 

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

 มีการซกัถามเป็นชว่งๆ เปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็น 

  

                                                                     

  

                                                                                       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

 

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

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

  

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

อาจารย์ผู้สอน 

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

 

 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 

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

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

 

 

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

หวัหน้ากลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา 

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

 

 

ความเหน็ผู้บริหาร 

 

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

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

 

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

รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  

 

รหสัวิชา พ31202 ช่ือรายวิชา พลศกึษา 2 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  4 

กลุม่สาระการเรียนรู้ สขุศกึษาและพลศกึษา   

ช่ือหนว่ยการเรียนรู้  การสร้างเสริมสมรรถภาพของกีฬาแฮนด์บอล 

แผนการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เวลา 3 ชัว่โมง   

____________________________________ 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้  

 พ4.1 เห็นคณุคา่และมีทกัษะในการสร้างเสริมสขุภาพการดํารงสขุภาพ การปอ้งกนัโรค

และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสขุภาพ 

2. ตัวชีวั้ด  

ม4/7พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ หรือสมรรถภาพทางกลไกลตามความ

ต้องการ จนสําเร็จตามเปา้หมาย 

3.  สาระสาํคัญ/ความคิดรวบยอด 

  กีฬาแฮนด์บอลผู้ เลน่จะต้องมีการเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา ซึง่ผู้ เลน่นัน้จะต้องมี

สมรรถภาพทางกายท่ีดี เพ่ือจะได้เข้าเลน่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

4. สาระการเรียนรู้ 

1. ทดสอบกล้ามเนือ้แขน 

   1.1 ทดสอบกล้ามเนือ้แขนสําหรับชาย ใช้วิธีการดงึข้อโดยจํานวนครัง้เป็น 

ตวักําหนดและเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน  

    1.2 ทดสอบกล้ามเนือ้แขนสําหรับหญิง ใช้วิธีการงอแขนห้อยตวัใช้เวลาเป็นตวักําหนด

และเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน 

 2. ทดสอบกล้ามเนือ้หน้าท้อง ใช้เวลาเป็นตวักําหนดและเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน 

 3. ทดสอบกล้ามเนือ้ขา ใช้เวลาเป็นตวักําหนดและเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 



5.  จุดประสงค์การเรียนรู้        

    1. รู้และเข้าใจในลกัษณะและวิธีการทดสอบท่ีถกูต้อง  

    2. เห็นคณุคา่และประโยชน์ของการออกกําลงักาย  

    3. ปฏิบตัิกิจกรรมด้วยความสนกุสนานเพลิดเพลิน  

    4. มีทกัษะการเลน่กีฬาประเภทตา่งๆ  

 6. สมรรถนะสาํคัญของผู้เรียน 

 1. ความสามารถในการคดิ 

 2. ความสามารถในการส่ือสาร 

 3. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 

7.คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1. รับผิดชอบ 

2. ใฝ่เรียน 

3. มัง่มัน่ในการทํางาน 

4. รักความเป็นไทย 

8.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน   

      ครูทบทวนขัน้ตอน อธิบาย และสาธิต  

 ขัน้จัดการเรียนรู้ 

      - เช็คจํานวนนกัเรียน 

       - อบอุน่ร่างกาย 

       - ครูอธิบายขัน้ตอนการทดสอบ 

       - นกัเรียนลองทดสอบ 

       - ทําการทดสอบจริง  

       - ครูสรุปและแจ้งผลการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน 

9.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

 ส่ือ  

 1. ภาพกิจกรรมการทดสอบ  

 2. จากตวัอย่างเพ่ือนในห้อง 

 แหล่งเรียนรู้  

 - 

 

 

 

 



 

10.   การวัดและประเมินผล 

 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสาํคัญ 

 กีฬาแฮนด์บอลผู้

เลน่จะต้องมีการ

เคล่ือนไหวอยู่

ตลอดเวลา ซึง่ผู้ เลน่

นัน้จะต้องมี

สมรรถภาพทางกาย

ท่ีดี เพ่ือจะได้เข้าเลน่

ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

 

- สงัเกตจากทกัษะ

ในฝึกซ้อม 

 

- สงัเกตจากการถาม

และแสดงความ

คดิเห็นของเพ่ือน 

 

 

ผา่น 70 % 

ตัวชีวั้ด 

ม 4 / 7 พั ฒ น า

สมรรถภาพทางกาย

เ พ่ื อ สุ ข ภ า พ  ห รื อ

สมรรถภาพทางกล

ไ ก ล ต า ม ค ว า ม

ต้องการ จนสําเร็จ

ตามเปา้หมาย 

 

- ใบบนัทกึการ

ทดสอบ 

 

- ตรวจใบงาน 

 

ผา่น 70 % 

คุณลักษณะ 

1. รับผิดชอบ 

2. ใฝ่เรียน 

3. มัง่มัน่ในการ

ทํางาน 

4. รักความเป็นไทย 

 

 

- ประเมิน

คณุลกัษณะอนัพงึ

ปะสงค์ 

- สงัเกตจากความ

สนใจและความ

กระตือรือร้นในการ

ปฏิบตัิกิจกรรม 

 

 

- สงัเกตจาก

พฤตกิรรมขณะ

ปฏิบตัิกิจกรรม

รายบคุคล 

 -  สงัเกตจากการ

ปฏิบตัิกิจกรรมได้

อยา่งคล่องแคล่ว 

 

คะแนนผา่นระดบั 2 



 

 

 

11.  บันทกึหลังสอน 

ผลการสอน 

 ผูเ้รียนไดท้ราบถึงความสามารถทางดา้นร่างกายของตนเองวา่อยูใ่นเกณฑใ์ด 

 

 ปัญหา/อุปกรณ์ 

 นกัเรียนลา้และทอ้ในการทดสอบก่อนหมดเวลาสอบจริงบางคนปฎิบติัไดไ้ม่ถึงเกณฑ์ 

 

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

 ใหแ้รงเสริมพูดกระตน้ใหก้าํลงัใจในขณะทดสอบ และมีการปรับเกณฑก์ารทดสอบ

เล็กนอ้ย 

  

                                                                     

  

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

 

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

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

  

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

อาจารย์ผู้สอน 

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

 

 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 

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

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

 

 

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

หวัหน้ากลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา 

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

 

 

ความเหน็ผู้บริหาร 

 

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

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

 

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

รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

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



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้  

 

รหสัวิชา  พ31202 ช่ือรายวิชา พลศกึษา 2 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  4 

กลุม่สาระการเรียนรู้ สขุศกึษาและพลศกึษา   

ช่ือหนว่ยการเรียนรู้  การเคล่ือนไหวเบือ้งต้น 

แผนการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การสร้างความคุ้นเคย  เวลา    3 ชัว่โมง   

____________________________________ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้  

พ3.2 รักการออกกําลงักาย การเลน่เกมและการเลน่กีฬา ปฏิบตัเิป็นประจําและสม่ําเสมอ 

มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กตกิา มีนํา้ใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแขง่ขนั และช่ืนชมใน

สนุทรียภาพทางการกีฬา 

2. ตัวชีวั้ด  

 ม4/3 ประยกุต์หลกัการรุกการปอ้งกนั และการให้ความร่วมมือในการเลน่ และการแขง่ขนั

กีฬาท่ีเลือกได้ด้วยความช่ืนชม 

3.  สาระสาํคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การเลน่แฮนด์บอลผู้ เลน่จะต้องมีประสิทธิภาพในเองของทกัษะเบือ้งต้นของการเลน่

แฮนด์บอล และจะต้องเลน่อยา่งถกูวิธี 

4. สาระการเรียนรู้ 

 การเคล่ือนท่ีในรูปแบบตา่งๆและในทิศทางตา่ง ในขณะท่ีมีหรือไมมี่คูต่อ่สู้ ก็ตาม 

5.  จุดประสงค์การเรียนรู้        

          สามารถเคล่ือนไหวร่างกายอยา่งสร้างสรรค ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ หรือการ

ทาํงานต่างๆ 

6. สมรรถนะสาํคัญของผู้เรียน 

 1. ความสามารถในการคดิ 

 2. ความสามารถในการส่ือสาร 

 3. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 

 

 

 



7.คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1. รับผิดชอบ 

2. ใฝ่เรียน 

3. มัง่มัน่ในการทํางาน 

4. รักความเป็นไทย 

8.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน   

       ครูอธิบายและสาธิตทําการทบทวนก่อนฝึก 

 ขัน้จัดการเรียนรู้ 

         - เช็คจํานวนนกัเรียน การแตง่กาย สขุภาพ 

         - อธิบายความสําคญัของการบริหารร่างกาย ก่อนและหลงัการเลน่กีฬา 

         - ทําการอธิบายและสาธิตการเคล่ือนท่ีทางตรง 

         - ครูอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบซิกแซก 

         - ผู้ เรียนทําการฝึกซ้อมทกัษะ  

9.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

 ส่ือ  

       VCD, DVD การเคล่ือนท่ี  

 แหล่งเรียนรู้  

 ห้องสมดุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.   การวัดและประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสาํคัญ 

การเลน่แฮนด์บอลผู้

เลน่จะต้องมี

ประสิทธิภาพในเอง

ของทกัษะเบือ้งต้น

ของการเลน่

แฮนด์บอล และ

จะต้องเลน่อยา่งถกู

วิธี 

 

- ใบบนัทกึการฝึก

ทกัษะการก่อนและ

หลงัเรียน 

 

 

- ตรวจแบบทดสอบ

ก่อนเรียน 

 

 

ผา่น 60 % ผา่นเกณฑ์ 

ตัวชีวั้ด 

ม4/3 ประยกุต์

หลกัการรุกการ

ปอ้งกนั และการให้

ความร่วมมือในการ

เลน่ และการแขง่ขนั

กีฬาท่ีเลือกได้ด้วย

ความช่ืนชม 

 

ใบบนัทึก

แบบทดสอบ 

 

ใบบนัทึก

แบบทดสอบ 

 

ผา่น 60 % ผา่นเกณฑ์ 

คุณลักษณะ 

1. รับผิดชอบ 

2. ใฝ่เรียน 

3. มัง่มัน่ในการ-

ทํางาน 

4. รักความเป็นไทย 

 

- ประเมิน

คณุลกัษณะอนัพงึ

ปะสงค์ 

- สงัเกตจากความ

สนใจและความ

กระตือรือร้นในการ

ปฏิบตัิกิจกรรม 

 

- สงัเกตจาก

พฤตกิรรมขณะ

ปฏิบตัิกิจกรรม

รายบคุคลและปฏิบตัิ

กิจกรรมกลุม่ 

-  สงัเกตจากการ

ปฏิบตัิกิจกรรมได้

อยา่งคล่องแคล่ว 

 

คะแนนผา่นระดบั 2 

 

 

 



11.  บันทกึหลังสอน 

ผลการสอน 

 ผู้ เลน่เกิดการเรียนรู้ในการปฏิบตัจิริง และสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องแก้ปัญหาได้ 

 

ปัญหา/อุปกรณ์ 

  ทกัษะท่ีปฏิบตัิยงัไมถ่กูต้อง และยงัขาดความคลอ่งแคลว่อยูบ้่าง 

 

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

 เน้นการฝึกปฏิบตัใิห้มากขึน้ และทําการแก้ไขเป็นรายบคุคล 

 

  

                                                                     

  

                                                                                       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

 

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

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

  

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

อาจารย์ผู้สอน 

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

 

 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 

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

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

 

 

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

หวัหน้ากลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา 

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

 

 

ความเหน็ผู้บริหาร 

 

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

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

 

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

รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 

 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้  

 

รหสัวิชา พ31202  ช่ือรายวิชา พลศกึษา 2 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  4 

กลุม่สาระการเรียนรู้ สขุศกึษาและพลศกึษา   

ช่ือหนว่ยการเรียนรู้  ทกัษะในการเลน่กีฬาแฮนด์บอล 

แผนการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การรับ-สง่ และการเลีย้งลกูบอล เวลา 5 ชัว่โมง   

____________________________________ 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้ 

 พ3.1 เข้าใจมีทกัษะในการเคล่ือนไหวกิจกรรมทางกาย การเลน่เกมและกีฬา 

 2. ตัวชีวั้ด  

  ม4/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลโดยใชท้กัษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาไดอ้ยา่งละ1ชนิด 

3.  สาระสาํคัญ/ความคิดรวบยอด 

    การครอบครองบอลและการเลีย้งบอลถือวา่เป็นทกัษะท่ีสําคญัในการเลน่แฮนด์บอลเป็น

อยา่งมาก ทีมจะได้เปรียบเสียเปรียบในการเลน่จะชนะหรือแพ้ก็ต้องขึน้อยูก่บัสิ่งเหลา่นีเ้ชน่กนั 

4. สาระการเรียนรู้ 

 1.ทกัษะการรับ-สง่ลกูบอลในแบบตา่งๆ 

 2.ทกัษะการเลีย้งลกูบอลในระดบัตา่งๆ 

5.  จุดประสงค์การเรียนรู้        

    1. รู้และเข้าใจวิธีการได้อยา่งแมน่ยําในทกัษะตา่งๆ  

    2. มีความรู้สึกภาคภมูิใจในการปฏิบตัขิองตนเอง  

   3. เข้าใจในอารมณ์ของตนว่าในการปฏิบตัิท่ีทําได้หรือไม่ได้เป็นเชน่ใด 

6. สมรรถนะสาํคัญของผู้เรียน 

 1. ความสามารถในการคดิ 

 2. ความสามารถในการส่ือสาร 

 3. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 

 

 

 

 



7.คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1. รับผิดชอบ 

2. ใฝ่เรียน 

3. มัง่มัน่ในการทํางาน 

4. รักความเป็นไทย 

8.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน   

      1. ครูอธิบายวิธีวา่มีก่ีแบบและอะไรบ้าง 

      2. ครูสาธิตและสุม่ตวัอย่างหน้าชัน้เรียน  

 ขัน้จัดการเรียนรู้ 

        - เช็คจํานวนนกัเรียน การแตง่กาย สขุภาพ 

        - อธิบายความสําคญัของการบริหารร่างกาย ก่อนและหลงัการเลน่กีฬา 

        - ทําการอธิบายและสาธิตการรับ-สง่ทกุแบบ 

         - ทําการอธิบายและสาธิตการเลีย้งลกูบอล 

9.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

 ส่ือ  

    1. ลกูแฮนด์บอล 

 แหล่งเรียนรู้  

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.   การวัดและประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสาํคัญ 

  การครอบครอง

บอลและการเลีย้ง

บอลถือวา่เป็นทกัษะ

ท่ีสําคญัในการเลน่

แฮนด์บอลเป็นอย่าง

มาก ทีมจะได้เปรียบ

เสียเปรียบในการ

เลน่จะชนะหรือแพ้ก็

ต้องขึน้อยูก่บัสิ่ง

เหลา่นีเ้ชน่กนั  

 

- แบบทดสอบก่อน

และหลงัเรียน 

 

- ตรวจแบบทดสอบ

ก่อนเรียน 

 

 

ผา่น 60 % ผา่นเกณฑ์ 

ตัวชีวั้ด 

ม4/1 เล่นกีฬาไทย

และกีฬาสากลโดยใช้

ทกัษะพื้นฐานตาม

ชนิดกีฬาไดอ้ยา่งละ1

ชนิด 

 

- ใบบนัทกึการฝึก 

 

 

- ใบงาน 

 

 

ผา่น 60 % ผา่นเกณฑ์ 

คุณลักษณะ 

1. รับผิดชอบ 

2. ใฝ่เรียน 

3. มัง่มัน่ในการ-

ทํางาน 

4. รักความเป็นไทย 

 

- สงัเกตจากการ

เลือกใช้จงัหวะใน

การสร้างสรรค์บท

เพลงและการเรียบ

เรียงทํานองเพลงได้

ถกูต้อง 

- ประเมิน

คณุลกัษณะอนัพงึ

ปะสงค์ 

 

- สงัเกตจาก

พฤตกิรรมขณะ

ปฏิบตัิกิจกรรม

รายบคุคลและปฏิบตัิ

กิจกรรมกลุม่ 

-  สงัเกตจากการ

ปฏิบตัิกิจกรรมได้

อยา่งคล่องแคล่ว 

 

 

คะแนนผา่นระดบั 2 

 

 



 

11.  บันทกึหลังสอน 

ผลการสอน 

 ผู้ เลน่เกิดการเรียนรู้ในการปฏิบตัจิริง และสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องแก้ปัญหาได้ 

 

ปัญหา/อุปกรณ์ 

 ทกัษะท่ีปฏิบตัยิงัไมถ่กูต้อง และแรงในการรับ-สง่บอล พร้อมกบัการเลีย้งบอล ยงัไมดี่พอ   

 

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

             เน้นการฝึกปฏิบตัใิห้มากขึน้ และทําการแก้ไขเป็นรายบคุคล 

                                                        

  

                                                                                       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

 

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

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

  

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

อาจารย์ผู้สอน 

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

 

 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 

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

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

 

 

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

 หวัหน้ากลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา  

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

 

 

ความเหน็ผู้บริหาร 

 

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

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

 

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

รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  

 

รหสัวิชา  พ31202 ช่ือรายวิชา พลศกึษา 2  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  4 

กลุม่สาระการเรียนรู้ สขุศกึษาและพลศกึษา     

ช่ือหนว่ยการเรียนรู้  หวัใจท่ีสําคญั 

แผนการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง การยิงประต ู   เวลา 3 ชัว่โมง   

____________________________________ 

 

1.มาตรฐานการเรียนรู้  

 พ3.1 เข้าใจมีทกัษะในการเคล่ือนไหวกิจกรรมทางกาย การเลน่เกมและกีฬา 

2. ตัวชีวั้ด  

    ม4/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลโดยใชท้กัษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาไดอ้ยา่งละ1ชนิด 

3.  สาระสาํคัญ/ความคิดรวบยอด 

         การยิงประตถืูอวา่เป็นหวัใจสําคญัในการเลน่ทีเดียว การแพ้ ชนะขึน้อยู่กบัความสามารถ

ในการยิงประตนีูเ้อง ผู้ เลน่จงึควรฝึกการยิงประตใูนทกุรูปแบบเพ่ือให้เกิดความแมน่ยําและความ

ชํานาญ 

4. สาระการเรียนรู้ 

  การยิงประตมีูทัง้หมดด้วยกนั 5 แบบ ดงันี ้

  1. การยืนยิง 

  2. การว่ิงยิง 

  3. การกระโดดยิง 

  4. การว่ิงกระโดดยิง 

  5. การล้มตวัยิง 

5.  จุดประสงค์การเรียนรู้        

       1. รู้และเข้าใจในรูปแบบตา่งๆในการยิง  

      2. รู้และเข้าใจเทคนิคและวิธีการยิงท่ีถกูต้อง 

 3. มีวินยัในการฝึกซ้อมและหมัน่ฝึกฝนจนเกิดความชํานาญและคอยชว่ยเหลือผู้ อ่ืน  



        

 

 

 

6. สมรรถนะสาํคัญของผู้เรียน 

    1. ความสามารถในการคิด 

     2. ความสามารถในการส่ือสาร 

     3. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 

7.คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

    1. รับผิดชอบ 

     2. ใฝ่เรียน 

     3. มัง่มัน่ในการทํางาน 

     4. รักความเป็นไทย 

 8.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน   

       ครูอธิบายและทําการสาธิต  

 ขัน้จัดการเรียนรู้ 

         - เช็คจํานวนนกัเรียน การแตง่กาย สขุภาพ 

         - อธิบายความสําคญัของการบริหารร่างกาย ก่อนและหลงัการเลน่กีฬา 

         - ทําการอธิบายและสาธิตการยิงประตใูนรูปแบบตา่งๆ 

         - ผู้ เรียนทําการฝึกซ้อมทกัษะ  

9.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

 ส่ือ  

      VCD, DVD 

 แหล่งเรียนรู้  

 ห้องสมดุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.   การวัดและประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสาํคัญ 

การยิงประตถืูอวา่

เป็นหวัใจสําคญัใน

การเลน่ทีเดียว การ

แพ้ ชนะขึน้อยู่กบั

ความสามารถในการ

ยิงประตนีูเ้อง ผู้ เลน่

จงึควรฝึกการยิง

ประตใูนทกุรูปแบบ

เพ่ือให้เกิดความ

แมน่ยําและความ

ชํานาญ 

 

ใบบนัทึกการฝึก

ทกัษะ 

 

ตรวจแบบทดสอบ

ก่อนเรียน 

 

 

ผา่น 60 % ผา่นเกณฑ์ 

ตัวชีวั้ด 

ม4/1 เล่นกีฬาไทย

และกีฬาสากลโดยใช้

ทกัษะพื้นฐานตาม

ชนิดกีฬาไดอ้ยา่งละ1

ชนิด 

 

ใบบนัทึกการฝึก

ทกัษะ 

 

ตรวจแบบทดสอบ

ก่อนเรียน 

 

 

ผา่น 60 % ผา่นเกณฑ์ 

คุณลักษณะ 

1. รับผิดชอบ 

2. ใฝ่เรียน 

3. มัง่มัน่ในการ-

ทํางาน 

4. รักความเป็นไทย 

 

- ประเมิน

คณุลกัษณะอนัพงึ

ปะสงค์ 

- สงัเกตจากความ

สนใจและความ

กระตือรือร้นในการ

ปฏิบตัิกิจกรรม 

 

- สงัเกตจาก

พฤตกิรรมขณะ

ปฏิบตัิกิจกรรม

รายบคุคลและปฏิบตัิ

กิจกรรมกลุม่ 

-  สงัเกตจากการ

ปฏิบตัิกิจกรรมได้

อยา่งคล่องแคล่ว 

 

ผา่น 60 % ผา่นเกณฑ์ 

 

 



11.  บันทกึหลังสอน 

ผลการสอน 

 ผู้ เลน่เกิดการเรียนรู้ในการปฏิบตัจิริง และสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องแก้ปัญหาได้ 

 

ปัญหา/อุปกรณ์ 

 ทกัษะท่ีปฏิบตัยิงัไมถ่กูต้อง 

 

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

 เน้นการฝึกปฏิบตัใิห้มากขึน้ และทําการแก้ไขเป็นรายบคุคล 

                                                                     

  

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

 

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

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

  

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

อาจารย์ผู้สอน 

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

 

 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 

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

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

 

 

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

หวัหน้ากลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา 

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

 

 

ความเหน็ผู้บริหาร 

 

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

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

 

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

รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  

 

รหสัวิชา พ31202 ช่ือรายวิชาพลศกึษา 2  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

กลุม่สาระการเรียนรู้ สขุศกึษาและพลศกึษา   

ช่ือหนว่ยการเรียนรู้  สู้รบพบชยัชนะ 

แผนการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง เกมการเล่นการแข่งขนัและการตดัสิน เวลา   4    ชัว่โมง   

____________________________________ 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้  

พ3.2 รักการออกกําลงักาย การเลน่เกมและการเลน่กีฬา ปฏิบตัเิป็นประจําและสม่ําเสมอ 

มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กตกิา มีนํา้ใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแขง่ขนั และช่ืนชมใน

สนุทรียภาพทางการกีฬา 

2. ตัวชีวั้ด  

ม4/6 แสดงทกัษะการเลน่กีฬาและนนัทนาการ ให้ความร่วมมือระหวา่งการเข้าร่วม

กิจกรรมทางกาย และการเล่นกีฬาเป็นทีมตามโครงสร้างท่ีกําหนดไว้ 

3.  สาระสาํคัญ/ความคิดรวบยอด 

 แฮนด์บอลเป็นกีฬาสากลท่ีนิยมเลน่กนัอยา่งแพร่หลายจงึเป็นท่ีนิยมของเยาวชนเม่ือมีการ

เรียนแลฝึกทกัษะแมน่แล้วจงึนําไปสู้การแขง่ขนั เกม กติกา 

4. สาระการเรียนรู้ 

 จดัการแขง่ขนั การเลน่เป็นทีม 

5.  จุดประสงค์การเรียนรู้        

       1. รู้และเข้าใจในการเลน่ท่ีต้องมีทกัษะตา่งๆมาอยูร่วมกนั 

      2. รู้และเข้าใจเทคนิคในการท่ีจะทําให้ทีมชนะ  

       3. มีความรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่ ตรงตอ่เวลา 

       4. มีวินยัในการแขง่ขนัและคอยชว่ยเหลือเพ่ือนในทีมและผู้ อ่ืน  

       5. ปฏิบตัิการแขง่ขนั กตกิาได้อย่างถกูต้อง   

 



6. สมรรถนะสาํคัญของผู้เรียน 

 1. ความสามารถในการคดิ 

 2. ความสามารถในการส่ือสาร 

7.คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1. รับผิดชอบ 

2. ใฝ่เรียน 

3. มัง่มัน่ในการทํางาน 

4. รักความเป็นไทย 

8.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน   

           1. ครูทบทวนการเรียนปฏิบตัทิัง้หมดก่อนแขง่ขนั  

 ขัน้จัดการเรียนรู้ 

 -เช็คจํานวนนกัเรียน 

- เร่ิมทําการแขง่ขนัตามโปรแกรมของแตล่ะกลุม่ 

  - ครูสรุปผลการแขง่ขนั 

9.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

 ส่ือ  

 - 

 แหล่งเรียนรู้ 

     - 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.   การวัดและประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสาํคัญ 

แฮนด์บอลเป็นกีฬา

สากลท่ีนิยมเลน่กนั

อยา่งแพร่หลายจงึ

เป็นท่ีนิยมของ

เยาวชนเม่ือมีการ

เรียนแลฝึกทกัษะ

แมน่แล้วจงึนําไปสู้

การแขง่ขนั เกม 

กตกิา 

 

-โปรแกรมการแขง่ขนั 

-ใบบนัทกึผลการ

แขง่ขนั 

 

-การสงัเกต 

-ใบบนัทกึการแขง่ขนั 

 

เกณฑ์การให้คะแนน

มากกวา่ 60 %  

 

ตัวชีวั้ด 

ม4/6 แสดงทกัษะ

การเลน่กีฬาและ

นนัทนาการ ให้ความ

ร่วมมือระหวา่งการ

เข้าร่วมกิจกรรมทาง

กาย และการเลน่

กีฬาเป็นทีมตาม

โครงสร้างท่ีกําหนด

ไว้ 

 

-โปรแกรมการแขง่ขนั 

-ใบบนัทกึผลการ

แขง่ขนั 

 

-การสงัเกต 

-ใบบนัทกึการแขง่ขนั 

 

เกณฑ์การให้คะแนน

มากกวา่ 60 %  

 

คุณลักษณะ 

1. รับผิดชอบ 

2. ใฝ่เรียน 

3. มัง่มัน่ในการ-

ทํางาน 

4. รักความเป็นไทย 

 

- สงัเกตจากความ

ตัง้ใจและปฏิบตัิ

กิจกรรมตามขัน้ตอน 

- ประเมินทกัษะการ

ปฏิบตัิ 

 

- สงัเกตจากความ

ตัง้ใจและปฏิบตัิ

กิจกรรมตามขัน้ตอน 

- ประเมินทกัษะการ

ปฏิบตั ิ

 

เกณฑ์การให้คะแนน

มากกวา่ 60 %  

 

 

 

 



11.  บันทกึหลังสอน 

ผลการสอน 

 ผู้ เรียนสามารถปฏิบตักิิจกรรมการแขง่ขนั และเป็นกรรมการผู้ตกัสินได้เป็นอย่างดี 

 

ปัญหา/อุปกรณ์ 

 นกัเรียนบ้างกลุม่เลน่และคยุบ้างขณะมีแขง่ขนั 

 

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

 กระตุ้นเตือนและทําการแก้ไขบางกลุม่บ้างในการแขง่ขนั 

 

 

  

                                                                     

  

                                                                   

                     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

 

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

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

  

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

อาจารย์ผู้สอน 

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

 

 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 

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

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

 

 

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

หวัหน้ากลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา 

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

 

 

ความเหน็ผู้บริหาร 

 

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

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

 

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

รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

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