
 

 

 
 

แผนการสอน 
 

มุ่งเนน้สมรรถนะอาชพีและบูรณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
และมุง่เนน้พฒันาใหผู้เ้รยีนมคีณุลกัษณะ 3 D 

รายวชิา กฬีาเพือ่พฒันาสขุภาพและบุคลกิภาพ รหสัวชิา 3000-1603 
หลักสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี พทุธศกัราช 2546 

ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม,พาณชิยการ  
 

 
 

จดัท าโดย 
ว่าทีร่อ้ยโท อรรถพนัธ ์ พงษาพนัธ์ 
ต าแหนง่  พนกังานราชการ (คร)ู 

 
 

วทิยาลยัการอาชพีบางละมงุ 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

กระทรวงศกึษาธกิาร 



 

 

ค าน า 
 

          แผนการสอนรายวิชากีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ รหัส 3000-1603  มีเน้ือหาตาม
จุดประสงค์และค าอภิบายรายวิชา  หลักสูตรที่ใช้ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยยึดหลักตาม
หลักสูตรพุทธศักราช 2546 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นวิชา
พื้นฐานในหมวดวิชาเลือกแผนการสอนในรายวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ แบ่งออกเป็น 6 หน่วย
การเรียน เริ่มด้วย หน่วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกก าลังกาย  การออกก าลงักายหรือเล่นกีฬา  การ
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา  การใช้กิจกรรมกีฬาเพื่อพฒันาบุคลิกภาพและภาวะ
ผู้น า  การจัดการแข่งขันกีฬา  กฎกติกาและมารยาท 
          เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกก าลังกาย การดแูลสุขภาพ การทานอาหาร
ที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และมีการปลูกฝังจิตส านึกและ
จรรยาบรรณในการด าเนินชีวิตโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ 3D  

ผู้จัดท าแผนการสอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการสอนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจแล 
เอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

 
 
 
       ผู้จัดท า 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

สารบญั 
 
    เนือ้หา            หนา้ 
  
จุดประสงค์ประจ ารายวิชา  
แผนสมรรถนะประจ าหน่วย  
หน่วยการสอน  
หน่วยที่   1      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกก าลังกาย  
หน่วยที่   2      การออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา                       
หน่วยที่   3      การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 
หน่วยที่   4      การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา    
หน่วยที่   5      การใช้กิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้น า  
หน่วยที่   6      การจัดการแข่งขันกีฬา  กฎกติกาและมารยาท  
    
ภาคผนวก  
 -   ใบงาน 
 -  ใบความรู้เพิ่มเติม 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรู้รายวิชา 
ชื่อรายวิชากีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพละบุคลิกภาพ...รหัสวิชา..3000-1603.....(ท-ป-น)  0-2-2 ........... 
ระดับชั้น....ปวส.....สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/แผนกวิชา....................สามัญ-สัมพันธ์................................. 
หน่วยกิต..............2......................จ านวนคาบรวม.........................36..........................................คาบ 
ทฤษฏี...................-......................คาบ/สัปดาห์   ปฏิบัติ..................2.............................คาบ/สัปดาห์ 
ภาคเรียนท่ี............2...............................................ปีการศึกษา.........................2558........................... 

จุดประสงค์รายวิชา 
1.เพ่ือให้เข้าใจกฎ กติกา มารยาท ในการเป็นผู้ชมและผู้เล่นกีฬาประเภทต่างๆ 
2.เพ่ือให้มีทักษะในการเลือกชนิดกีฬามาประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกาย 
3.เพ่ือให้สามารถน ากีฬามาใช้พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวการณ์เป็นผู้น า 
4.เพ่ือให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ มีมารยาทและวินัย 
  

มาตรฐานรายวิชา 
1.เข้าใจกฎ กติกา มารยาท  และหลักการเล่นกีฬาที่ตนเลือก 
2.เล่นกีฬาที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง โดยค านึงถึงหลักปฏิบัติในการเล่น กฎ กติกา มารยาท ประโยชน์และ
ความปลอดภัย 
3.พัฒนาบุคลิกภาพและภาวการณ์เป็นผู้น าด้วยทักษะด้านกีฬา 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎกติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ หลักและ
วิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ข้อควรค านึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับการเล่นกีฬา
แต่ละประเภท หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การน าทักษะ
ด้านกีฬามาพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวการณ์เป็นผู้น า 
 

สมรรถนะของรายวิชา 
1.การเคารพกฎกติกาการเล่นกีฬา 
2.บอกวิธีปฏิบัติตัวให้ถูกต้องในการเสริมสร้างสุขภาพตนเองด้านการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ 
3.สามารถบอกความหมายและความส าคัญส าคัญของการออกก าลังกาย 
 
 
 
 



 

 

 
ชื่อหน่วย สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หน่วยที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออก
ก าลังกาย 

สมรรถนะ  สามารถบอกความหมายและความ ส าคัญส าคัญ
ของการออกก าลังกาย 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 
1.บอกประโยชน์ของการออกก าลังกายได้อย่างถูกต้อง 
2.บอกโทษของการไม่ออกก าลังกายได้อย่างถูกต้อง 
3.บอกองค์ประกอบของการออกก าลังกายได้อย่างถูกต้อง 
ด้านทักษะ 
1.ปฏิบัติตามข้ันตอนของการออกก าลังกายได้อย่างถูกต้อง  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลักษณะ 3 D 
1.จัดเตรียมข้อมูลการน าเสนอได้ทันตามก าหนดเวลาและ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน 
2.การมีความเป็นประชาธิปไตยในการเลือกสรรกิจกรรม 

หน่วยที่ 2 การออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา สมรรถนะ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 
1.สามารถจ าแนกรูปแบบในการอบอุ่นร่างกายได้อย่างถูกต้อง 
2.สามารถบอกชนิดกีฬาและขั้นตอนของการเล่นกีฬาได้อย่าง
ถูกต้อง 
3.อธิบายวิธีการเล่นกีฬาที่ปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง 
ด้านทักษะ 
1.ปฏิบัติชนิดกีฬาและขั้นตอนการเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลักษณะ 3 D 
1.จัดเตรียมข้อมูลการน าเสนอได้ทันตามก าหนดเวลาและ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน 
2.การมีความเป็นประชาธิปไตยในการเลือกสรรกิจกรรม 

หน่วยที่ 3  การเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ สมรรถนะ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 
1.อธิบายความหมายของกีฬาเพ่ือสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 
2.บอกวิธีการจัดชีพจรได้อย่างถูกต้อง 



 

 

3.บอกการค านวณหาเป้าหมายอัตราการเต้นของหัวใจ(THR) ได้
อย่างถูกต้อง 
ด้านทักษะ 
1.ปฏิบัติขั้นตอนการนับอัตราชีพจรก่อนและหลังการเล่นกีฬา
รวมทั้งต าแหน่งในการจัดชีพจรได้อย่างถูกต้อง 
2.ปฏิบัติการค านวณการหาค่า(THR)ของตนเองได้อย่างถูกต้อง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลักษณะ 3 D 
1.มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและสามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายได้เสร็จทันตามก าหนดเวลา 
2.การแสดงความมีน้ าใจกับเพ่ือนร่วมห้อง 
3.การมีความซื่อสัตว์ต่อตนเองและเพ่ือนร่วมห้อง 

หน่วยที่  4  การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา สมรรถนะ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 
1บอกสาเหตุที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้อย่าง
ถูกต้อง 
2.บอกวิธีการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้อย่าง
ถูกต้อง 
3.บอกวิธีการปฐมพยาบาลจากผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บจากการ
เล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง 
ด้านทักษะ 
1.วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้
อย่างถูกต้อง 
2.ปฏิบัติการปฐมพยาบาลจากผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬาได้อย่างถูกต้อง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลักษณะ 3 D 
1.จัดเตรียมข้อมูลการน าเสนอได้ทันตามก าหนดเวลาและ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน 
2.การมีความเป็นประชาธิปไตยในการเลือกสรรกิจกรรม 

หน่วยที่ 5 การใช้กิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพและภาวะผู้น า   

สมรรถนะ  
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 
1.อธิบายองค์ประกอบที่ช่วยท าให้มีบุคลิกภาพได้อย่างถูกต้อง 



 

 

2.อธิบายหน้าที่ของผู้น าได้อย่างถูกต้อง 
3.การเป็นผู้น าในการใช้แบบทดสอบได้อย่างถูกต้อง 
ด้านทักษะ 
1.ปฏิบัติการท าหน้าที่เป็นผู้น าตามข้ันตอนได้อย่างถูกต้อง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลักษณะ 3 D 
1.จัดเตรียมข้อมูลการน าเสนอได้ทันตามก าหนดเวลาและ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน 
2.การมคีวามเป็นประชาธิปไตยในการเลือกสรรกิจกรรม 

  
หน่วยที่ 6  การจัดการแข่งขันกีฬา  กฎ
กติกาและมารยาท 

สมรรถนะ  การเคารพกฎกติกาการเล่นกีฬา 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 
1.ประวัติความเป็นมาของแต่ละชนิดกีฬาได้อย่างถูกต้อง 
2.กฎกติกาของแต่ละประเภทกีฬาได้อย่างถูกต้อง 
3.มารยาทในการเป็นนักกีฬาและผู้ชมได้อย่างถูกต้อง 
ด้านทักษะ 
1.นักเรียนสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎกติกาในกีฬาแต่ละประเภทได้
อย่างถูกต้อง 
3.การแสดงกิริยามารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม /บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลักษณะ 3 D 
1.จัดเตรียมข้อมูลการน าเสนอได้ทันตามก าหนดเวลาและ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนรวมถึงสอดคล้องตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.การมีน้ าใจนักกีฬา 
.การในใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติด 

  

 
 
 
 



 

 

หน่วยการสอน / การเรียนรู้ 
ชื่อวิชา   กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 

รหัสประจ าวิชา  3000 - 1603 
จ านวน  2  คาบ / สัปดาห์   

รวม  36  ชั่วโมง 
 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย จ านวน
คาบ 

1 หน่วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกก าลังกาย 4 
2 การออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา 6 
3 การเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 6 
4 การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 6 
5 การใช้กิจกรรมกีฬาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและ

ภาวะผู้น า 
4 

6 การจัดการแข่งขันกีฬา  กฎกติกาและมารยาท 10 
รวม 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการสอน / จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 
 

ชื่อหน่วย  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกก าลังกาย 
 

ชื่อเรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกก าลังกาย 
 
หัวข้อ  _ 
 
สาระส าคัญ 
 การมีร่างกายและสมรรถภาพที่ดีแข็งแรงได้นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกัน เช่น อายุ  เพศ 
อาหาร สภาพแวดล้อม อีกทั้งยังรวมถึงปริมาณความหนัก ความเข้มแข็ง และวิธีการออกก าลังกายในแต่ละครั้ง ฉะนั้น 
การเล่นกีฬาชนิดต่างๆ นั้นไม่สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้อย่างเต็มท่ี และถ้าหากสมรรถภาพทางกายไม่ดี
พอ ย่อมไม่สามารถออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีไม่เพียงแต่จะท า
ให้การออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาได้ดีเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ
ในขณะออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาได้ 
  
จุดประสงค์การสอน / การเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ทั่วไป  
          นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายก่อนและภายหลังการออกก าลังกาย 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.นักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบของการออกก าลังกายได้อย่างถูกต้อง 
2.นักเรียนสามารถยกตัวอย่างประโยชน์ที่ได้รับจากการออกก าลังกายได้อย่างถูกต้อง 
3.บอกโทษที่ได้จากการไม่ออกก าลังกายในแต่ละวัยได้อย่างถูกต้อง  
  
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย     สามารถบอกความหมายและความส าคัญส าคัญของการออกก าลังกาย                    
 
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ 
1.การจัดสรรเวลาในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
2.การกล้าแสดงออกต่อหน้าสถานะ 
3.การรู้จักและเข้าใจตนเอง 
หลักความมีเหตุผล 
1.กล้าแสดงออกในด้านความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มอย่างมีเหตุผล 
2.เข้าใจถึงหลักในการออกก าลังกาย 
3.มีความสุขุมรอบคอมในการวางแผนการท างาน 



 

 

3.มีความคิดรวบยอด 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.การค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
2.ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.การมีน้ าใจให้กับผู้อ่ืน 
 
การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้อง
อาศัยท้ังความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
เงื่อนไขความรู้ 
1.ปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนและรอบคอบ 
2.ผู้เรียนสามารถคิดอย่างมีขั้นตอนในการท างาน 
 เงื่อนไขคุณธรรม 
          ความซื่อสัตว์ต่อตนเอง  
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นเตรียม 
1.เตรียมเนื้อหาการอธิบายความส าคัญของการออกก าลังกายและผลเสียของการขาดการออกกลังกาย 
2.สอบถามความรู้เดิม 
3.นักเรียนมีการเตรียมตัวก่อนการเรียนการสอน 
ขั้นสอน 
1.ครูอธิบายความส าคัญของการออกก าลังกายและผลเสียของการขาดการออกกลังกาย 
2.มีการตอบค าถามเกี่ยวกับการออกก าลังกาย 
3.นักเรียนท าใบงานประโยชน์และโทษของการออกก าลังกาย 
4.นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่ง / ใบงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
5.นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ในการท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
ขั้นสรุป 
1.ครูผู้สอนสรุปผลการเรียนหน่วยการเรียนปลูกฝังให้นักเรียนหันมาสนใจและใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
เพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติด 
2.นักเรียนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอและของครูผู้สอน 
การบูรณาการกับคุณลักษณะ 3D  แก่ผู้เรียน 
1.เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการสักถามเมื่อเกิดข้อสงสัย 
2.ท างานถูกต้องและเสร็จทันตามก าหนดเวลา 
3.ปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อที่ห่างไกลยาเสพติด 
งานที่ได้รับมอบหมาย 
          ให้นักเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับชนิดกีฬาที่นักเรียนชอบ 



 

 

 
ชิ้นงาน 
 ใบงานประโยชน์และโทษของการออกก าลังกาย 
 
สื่อการเรียนการสอน / การเรียนรู้ 
1.VCD การออกก าลังกาย 
2.ใบงาน 
 
การบูรณาการ / ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น   วิชาพลศึกษา 
 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

เครื่องมือในการวัด     ใบงาน  ,  แบบฝึกหัดท้ายบท 
 วิธีการวัด  การท าใบงาน 
 เกณฑ์การให้คะแนน ความถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการสอน / จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 
 

ชื่อหน่วย  การออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา 
 

ชื่อเรื่อง  การออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬา 
 
หัวข้อ  _ 
 
สาระส าคัญ 
 ถึงแม้ว่าการเจริญเติบโตและการเสื่อมโทรมของอวัยวะต่างๆของร่างกาย  จะเป็นไปตามกฎธรรมชาติ แต่การ
ออกก าลังกายก็นับได้ว่าเป็นวิธีการทางธรรมชาติอย่างหนึ่ง ที่ส่งผลให้อวัยวะต่างๆของร่างกาย มีการเจริญเติบโต
แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดจนสามรถช่วยชะลอการเสื่อมโทรมต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายได้ แต่ทั้งนี้การออกก าลังกาย
นั่นจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพร่างกายแต่ละบุคคล มิฉะนั้น อาจจะก่อให้เกิดโทษ
มากกว่าประโยโทษมากกว่าประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับในที่สุดสุด 
 
จุดประสงค์การสอน / การเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ทั่วไป  
          นักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนออกก าลังกายได้ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.นักเรียนสามารถจ าแนกรูปแบบในการอบอุ่นร่างกายได้อย่างถูกต้อง 
2.นักเรียนสามารถสาธิตชนิดกีฬาและขั้นตอนของการเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง 
3.อธิบายวิธีการเล่นกีฬาที่ปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง 
   
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย                      
          - 
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ 
1.การจัดสรรเวลาในการออกก าลังกายได้อย่างเหมาะสม 
2.การแสดงออกต่อที่สาธารณะชนได้เหมาะสม 
3.การเข้าใจหลักในการดูแลรักษาสุขภาพ 
หลักความมีเหตุผล 
1.กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องอย่างมีเหตุผล 
2.เข้าใจถึงหลักในการเล่นกีฬา 
3.มีความสุขุมรอบคอบในการเล่นกีฬา 
4.มีความคิดรวบยอด 



 

 

หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.การค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
2.การให้ความร่วมกับผู้อ่ืน 
3.การมีน้ าใจให้กับผู้อ่ืน 
 
การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้อง
อาศัยท้ังความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
เงื่อนไขความรู้ 
1.ปฏิบัติงานด้วยรอบคอบ 
2.ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดวิธีการออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬาได้ 
 เงื่อนไขคุณธรรม 
1.ความซื่อสัตว์ต่อตนเอง 
2.ความตรงต่อเวลา  
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นเตรียม 
1.ตรียมอุปกรณ์ในการอบอุ่นร่างกาย 
2.เตรียมใบงานเกี่ยวกับขั้นตอนการออกก าลังกาย 
3.นักเรียนมีการเตรียมตัวก่อนการเรียนการสอน 
ขั้นสอน 
1.ครูอธิบายความส าคัญของการอบอุ่นร่างกายและการลดภาวะร่างกาย 
2.การสาธิตการเล่นกีฬาตามที่นักเรียนได้เตรียม 
3.นักเรียนท าแบบทดสอบ 
4.นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่ง  
ขั้นสรุป 
1.ครูผู้สอนสรุปผลการทดสอบและเสนอแนะเกี่ยวกับการสาธิตของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
2.นักเรียนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอและของครูผู้สอน 
3.ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความสามัคคีและมีคุณธรรมจริยธรรม 

 
การบูรณาการกับคุณลักษณะ 3D  แก่ผู้เรียน 
1.เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการแสดงออกตามความสามารถได้เต็มที่ 
2.ปฏิบัติตามค าสั่งได้ถูกต้อง 
3.ปลูกฝังให้นักเรยีนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อที่ห่างไกลยาเสพติด 
 
งานที่ได้รับมอบหมาย 



 

 

          ให้นักเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
ชิ้นงาน 
 แบบฝึกของชนิดกีฬา 
 
สื่อการเรียนการสอน / การเรียนรู้ 

  ใบงาน 
 
การบูรณาการ / ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น   วิชาพลศึกษา 
 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

เครื่องมือในการวัด     ใบงาน  ,  แบบฝึกหัดท้ายบท 
 วิธีการวัด  แบบฝึกของชนิดกีฬาต่างๆ 
 เกณฑ์การให้คะแนน ความถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการสอน / จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 
 

ชื่อหน่วย  การเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
 

ชื่อเรื่อง  การเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
 
หัวข้อ  _ 
 
สาระส าคัญ 
 การเล่นกีฬาทุกชนิดมีผลต่อสุขภาพแตกต่างกัน ถึงแม้จะเป็นชนิดเดียวกัน แต่วิธีการ ความช านาญ ความ
หนัก ความอดทน และความบ่อยของการเล่นกีฬา จะมีผลท าให้สุขภาพผิดแผกไปได้มาก โดยเฉพาะถ้ามีการแข่งขัน
กันด้วย ระดับความส าคัญของการแข่งขัน คู่แข่งขันตลอดจนสภาวะแวดล้อม จะเข้ามามีบทบาทและเป็นตัวแปรเพ่ิม 
จนบางครั้งท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลดี 
 
จุดประสงค์การสอน / การเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ทั่วไป  

 การหาเป้าหมายอัตราการเต้นของชีพจรของแต่ละคนได้  
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.นักเรียนสามารถบอกความส าคัญของการดูแลรักษาสุขภาพดัวยการออกก าลังกายได้อย่างถูกต้อง 
2.นักเรียนสามารถค านวณหาค่า THR 
3.จ าแนกลักษณะของกีฬาเพ่ือสุขภาพได้  
  
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย   
          บอกวิธีปฏิบัติตัวให้ถูกต้องในการเสริมสร้างสุขภาพตนเองด้านการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ 
 
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ 
1.ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
2.การแสดงออกที่เหมาะสม 
3.การเข้าใจหลักในการเล่นกีฬา 
หลักความมีเหตุผล 
1.เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
2.กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
3.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4..มีความคิดรวบยอด 



 

 

หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.การมีทักษะในการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
2.การเตรียมความพร้อมในการเรียน 
3.การมีน้ าใจให้กับผู้อ่ืน 
 
การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้อง
อาศัยท้ังความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
เงื่อนไขความรู้ 
1.มีความรู้ ความสามารถในการเล่นกีฬาเพ่ือสุขาภาพ 
2..ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดวิธีการค านวณหาค่า THRได้ 
เงื่อนไขคุณธรรม 
1.ความซื่อสัตว์ต่อตนเอง 
2.ความตรงต่อเวลา  
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นเตรียม 
1.ตรียมอุปกรณ์ / สื่อการเรียนการสอน / เนื้อหา 
2.เตรียมแบบทดสอบในการค านวณหาค่า THR  
3.นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน 
ขั้นสอน 
1.ครูอธิบายความส าคัญเก่ียวกับการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
2.แบ่งกลุ่มการค านวณหาค่า THR  / รายบุคคล 
3.การหาต าแหน่งการจับชีพจรและการจับชีพจรก่อนออกก าลังกายและหลังการออกก าลังกาย 
4.นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งอ่ืนๆ 
ขั้นสรุป 
1.ครูผู้สอนสรุปผลการค านวณของแต่ละกลุ่มและการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
2.นักเรียนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอและของครูผู้สอน 
3.ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความสามัคคีและมีคุณธรรมจริยธรรม 
4.นักเรียนรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะจากครูผู้สอนพร้อมซักถามเกี่ยวกับเนื้อหา 

 
การบูรณาการกับคุณลักษณะ 3D  แก่ผู้เรียน 
1.เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการแสดงออกในด้านความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 
2.มีเหตุและผลในการปฏิบัติงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 
3.ปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อที่ห่างไกลยาเสพติด 
4.มีความกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบัติงาน 



 

 

 
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 ให้นักเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 
 
ชิ้นงาน 
 ใบงานการค านวณหาค่า THR 
 
สื่อการเรียนการสอน / การเรียนรู้ 
1.ใบงาน 
2.VCD 
การบูรณาการ / ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น   วิชาพลศึกษา 
 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

เครื่องมือในการวัด     ใบงาน  ,  แบบฝึกหัดท้ายบท 
 วิธีการวัด  การทดสอบปฏิบัติจริง 
 เกณฑ์การให้คะแนน ความถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการสอน / จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 
 

ชื่อหน่วย  การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 
 

ชื่อเรื่อง  การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 
 
หัวข้อ  _ 
 
สาระส าคัญ 
 ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคและการเคลื่อนไหวของร่างกาย จะช่วยให้ผู้ออกก าลังกาย นักกีฬาและครูฝึก
ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทางด้านกีฬา สามารถน าความรู้ต่างๆ เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันการบาดเจ็บให้กับผู้
ออกก าลังกายและนักกีฬาได้ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวทางกายภาพ การยืด หรือ การสร้างความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ การตามข้อ ตลอดจนการออกก าลังกายชนิดต่างๆ เป็นไปได้อย่างถูกต้อง เพ่ือลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
ได้ อยา่งไรก็ตามในกีฬาบางชนิด โดยเฉพาะกีฬาที่ต้องมีการปะทะกัน ย่อมเป็นการล าบากต่อการจะลดการบาดเจ็บ
ได้ทั้งหมด ดังนั้น การเตรียมตัวในการป้องกันหรือลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ ตลอดจนความสามารถของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการดูแลนักกีฬาที่บาดเจ็บ จึงมีความส าคัญ ผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องเข้าใจขีดความสามารถของตนเองในการ
ที่จะดูแลรักษานักกีฬาที่บาดเจ็บ ฉะนั้น การวินิจฉัยที่ถูกต้องตลอดจนการรักษาที่เหมาะสมจะต้องอาศัยแพทย์ 
ผู้ช านาญในสาขาเวชศาสตร์การกีฬา เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่นักกีฬา 
  
จุดประสงค์การสอน / การเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ทั่วไป  
          นักเรียนสามารถบอกสาเหตุและการป้องกันอันตรายจากการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬารวมทั้งการปฐม
พยาบาล  
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง 
2.นักเรียนบอกวิธีการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง 
3.นักเรียนสามารถปฐมพยาบาลจากผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง  
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย              - 
 
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ 
1.ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
2.มีการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
3.การเข้าใจหลักในการปฐมพยาบาล 
หลักความมีเหตุผล 



 

 

1.เข้าใจหลักในการปฐมบาลเบื้องต้นจากการเล่นกีฬา 
2.กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
3.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.มีความคิดรวบยอด 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.การมีทักษะในการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
2.สามารถควบคุมอารมณ์ในการเล่นกีฬา 
3.การมีน้ าใจให้กับผู้อ่ืน 
 
การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้อง
อาศัยท้ังความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
เงื่อนไขความรู้ 
1.มีความรู้ ความสามารถในการปฐมพยาบาลกับผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 
2.ผู้เรียนสามารถสาธิตวิธีการปฐมพยาบาล 
เงื่อนไขคุณธรรม 
1.ความซื่อสัตว์ต่อตนเอง 
2.มีความพยายามในการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม  
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นเตรียม 
1.ตรียมอุปกรณ์ / สื่อการเรียนการสอน / เนื้อหา 
2.การสร้างสถานการ 
3.นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน 
4.อธิบายวิธีการเรียนการสอนและจุดประสงค์ในหน่วยการเรียน 
ขั้นสอน 
1.ครูอธิบายความส าคัญของการสาเหตุ / การป้องกัน / การปฐมพยาบาล 
2.แบ่งกลุ่มการสาธิตการปฐมพยาบาล 
3.ให้นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดอันตรายจากการเล่นกีฬา 
4.นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งอ่ืนๆ 
ขั้นสรุป 
1.ครูผู้สอนสรุปผลการลงมือปฏิบัติจริงจากการปฐมพยาบาลจากผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 
2.นักเรียนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอและของครูผู้สอน 
3.ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความสามัคคีและมีคุณธรรมจริยธรรม 
4.นักเรียนรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะจากครูผู้สอนพร้อมซักถามเกี่ยวกับเนื้อหา 

 



 

 

การบูรณาการกับคุณลักษณะ 3D  แก่ผู้เรียน 
1.เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการแสดงออกในด้านความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 
2.มีเหตุและผลในการปฏิบัติงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 
3.ปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อที่ห่างไกลยาเสพติด 
4.มีความกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
 
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 ให้นักเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับกฎกติกาและมารยาทส าหรับผู้เล่นและผู้ชม 
 
ชิ้นงาน 
 แบบประเมินผลการปฐมพยาบาล 
 
สื่อการเรียนการสอน / การเรียนรู้ 
1.แบบฝึกการปฐมพยาบาล 
2.หนังสือการปฐมพยาบาล 
การบูรณาการ / ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น   วิชาพลศึกษา 
 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

เครื่องมือในการวัด     แบบฝึกการปฐมพยาบาล 
 วิธีการวัด  ปฏิบัติจริง 
 เกณฑ์การให้คะแนน ความถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการสอน / จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 
 

ชื่อหน่วย  การใช้กิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้น า 
 

ชื่อเรื่อง  การใช้กิจกรรมกีฬาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
หัวข้อ  -   
 
สาระส าคัญ 
 การที่จะเป็นผู้น ากิจกรรมกีฬาได้นั้น จะต้องมีองค์ประกอบหลายปัจจัย โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีบุคคลเข้าร่วม
เป็นจ านวนมากๆ เช่นการวิ่งมาราธอน ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น บทบาทและหน้าที่ส าคัญส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินกิจกรรมคือ จะต้องมีผู้น าเปรียบเสมือนผู้ก ากับการแสดงละครหรือภาพยนตร์ ที่มีความสามารถในการ
ก ากับบทบาทการแสดงของตัวละคร ให้ด าเนินไปตามเนื้อเรื่องที่ได้วางไว้ ผู้น าจึงเป็นต้องมีท้ังความรู้ทักษะ และ
บุคลิกภาพที่สามรถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องน าผู้อื่นได้โดยไม่ใช้การบังคับ และจะต้องท าให้
สมาชิกเกิดการยอมรับอย่างเอกฉันท์ ดังนั้น ผู้จ าจึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถและรอบรู้เป็นพิเศษในชนิดกีฬานั้นๆ 
 ในขณะเดียวกัน เราก็สามารถน าเอาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบต่างๆ มาใช้ในการพัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะผู้น าได้อีกทางหนึ่ง นอกจากการน าทักษะทางกีฬามาฝึกการเป็นผู้น า โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบถึงความสามารถทางกายของบุคคลนั้นๆ มีศักยภาพของความแข็งแรงสมบูรณ์ทาง
ร่างกายและสามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
จุดประสงค์การสอน / การเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ทั่วไป  
1.การมีสภาวะการเป็นผู้น า 
2.สามารถเลือกแบบทดสอบได้อย่างเหมาะสม 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบที่ช่วยท าให้มีบุคลิกภาพได้อย่างถูกต้อง 
2.นักเรียนสามารถอธิบายหน้าที่ของผู้น าได้อย่างถูกต้อง 
3.การเป็นผู้น าในการใช้แบบทดสอบได้อย่างถูกต้อง 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย 
           
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ 
1.การเลือกแบบทดสอบสมรรถภาพได้เหมาะสมกับตัวเอง 
2.มีการจัดสรรเวลาในการออกก าลังกายได้อย่างเหมาะสม 
3.การเข้าใจปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
4.การเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 



 

 

หลักความมีเหตุผล 
1.เข้าใจหลักในการจัดการทดสอบสมรรถภาพ 
2.วิเคราะห์บุคลิกภาพและคุณลักษณะของผู้น า 
3.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.การมีทักษะในการเล่นกีฬา 
2.สามารถควบคุมอารมณ์ในการเล่นกีฬา 
3.การมีน้ าใจให้กับผู้อ่ืน 
การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้อง
อาศัยท้ังความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
เงื่อนไขความรู้ 
1.ศึกษาหาความรู้ ในการใช้แบบทดสอบ 
2.ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ 
3.สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เงื่อนไขคุณธรรม 
1.การมีน้ าใจให้กับผู้อ่ืน 
2.มีความพยายามในการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
3.ให้ความร่วมมือกับการท ากิจกรรมส่วนรวม  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นเตรียม 
1.เตรียมอุปกรณ์ / สื่อการเรียนการสอน / เนื้อหา 
2.นักเรียนเข้ากลุ่มเพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน 
3.นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน 
4.อธิบายวิธีการเรียนการสอนและจุดประสงค์ในหน่วยการเรียน 
ขั้นสอน 
1.ครูอธิบายความส าคัญของการใช้แบบทดสอบสมรรถภาพแต่ละประเภท 
2.นักเรียนลงมือปฏิบัติ 
3.ให้นักเรียนวิเคราะห์ผลจากการทดสอบสมรรถภาพ 
4.นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งอ่ืนๆ 
ขั้นสรุป 
1.ครูผู้สอนสรุปผลการจัดการทดสอบสมรรถภาพ 
2.นักเรียนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอและของครูผู้สอน 
3.ให้แต่ละกลุ่มได้บอกถึงความส าเร็จและข้อควรปรับปรุงในการจัดการแข่งขันของกลุ่ม 
4.ให้เพ่ือนแต่ละกลุ่มได้เสนอแนะในการใช้แบบทดสอบ 



 

 

 
การบูรณาการกับคุณลักษณะ 3D  แก่ผู้เรียน  
1.เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการแสดงออกในด้านความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 
2.มีเหตุและผลในการปฏิบัติงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 
3.ปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อที่ห่างไกลยาเสพติด 
4.มีความกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
 
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 ให้นักเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับกฎกติกาและมารยาทส าหรับผู้เล่นและผู้ชม 
 
ชิ้นงาน 
 แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
สื่อการเรียนการสอน / การเรียนรู้ 
1.แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
2.หนังสือกีฬาประเภทต่างๆ 
 
การบูรณาการ / ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น   วิชาพลศึกษา 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

เครื่องมือในการวัด     แบบทดสอบสมรรถภาพแบบต่างๆ 
 วิธีการวัด  ปฏิบัติจริง 
 เกณฑ์การให้คะแนน ความถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการสอน / จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 
 

ชื่อหน่วย  การจัดการแข่งขันกีฬา กฎกติกา และมารยาท 
 

ชื่อเรื่อง  การจัดการแข่งขันกีฬา กฎกติกา และมารยาท 
 
หัวข้อ  _ 
 
สาระส าคัญ 
 การพลศึกษามีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม
และจิตวิญาณ ดังนั้น กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่สามารถช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาไปพร้อมๆ กันทุกด้าน เพราะผู้เรียนสามารฝึกฝนด้วยการปฏิบัติจริง และได้รับประสบการณ์
ตรงจากการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 ฉะนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้เรียนจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎกติกา มารยาท และรูปแบบ
ของการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ให้เป็นอย่างดี 
  
จุดประสงค์การสอน / การเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ทั่วไป  

 นักเรียนสามารถจัดการแข่งขันกีฬาอย่างเต็มรูปแบบได้ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.นักเรียนสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้อย่างถูกต้อง 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎกติกาในกีฬาแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง 
3.การแสดงกิริยามารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย              การเคารพกฎกติกาการเล่นกีฬา 
 
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ 
1.การก าหนดเนื้อหาได้ครบตามเกณฑ์การประเมิน 
2.มีการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
3.การเข้าใจหลักในการจัดการแข่งขัน 
4.การเข้าใจกฎกติกาและมารยาทการเล่นกีฬา 
หลักความมีเหตุผล 
1.เข้าใจหลักในการจัดการแข่งขันกีฬา 
2.ศึกษาวิธีการเขียนโครงการจัดการแข่งขัน 



 

 

3.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.การมีทักษะในการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
2.สามารถควบคุมอารมณ์ในการเล่นกีฬา 
3.3การมีน้ าใจให้กับผู้อ่ืน 
 
การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้อง
อาศัยท้ังความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
เงื่อนไขความรู้ 
1.ศึกษาหาความรู้ ในการจักการแข่งขันกีฬาและวิธีการเขียนโครงการ 
2.ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ 
3.สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เงื่อนไขคุณธรรม 
1.การมีน้ าใจให้กับผู้อ่ืน 
2.มีความพยายามในการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
3.ให้ความร่วมมือกับการท ากิจกรรมส่วนรวม  
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นเตรียม 
1.เตรียมอุปกรณ์ / สื่อการเรียนการสอน / เนื้อหา 
2.นักเรียนเข้ากลุ่มเพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน 
3.นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน 
4.อธิบายวิธีการเรียนการสอนและจุดประสงค์ในหน่วยการเรียน 
ขั้นสอน 
1.ครูอธิบายความส าคัญของการจัดการแข่งขันกีฬา 
2.นักเรียนลงมือปฏิบัติ 
3.ให้นักเรียนวิเคราะห์ผลจากการจัดการแข่งขันกีฬาในภาพรวมได้ 
4.นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งอ่ืนๆ 
ขั้นสรุป 
1.ครูผู้สอนสรุปผลการจัดการแข่งขันของแต่ละกลุ่ม  และในภาพรวม 
2.นักเรียนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอและของครูผู้สอน 
3.ให้แต่ละกลุ่มได้บอกถึงความส าเร็จและข้อควรปรับปรุงในการจัดการแข่งขันของกลุ่ม 
4.ให้เพ่ือนแต่ละกลุ่มได้เสนอแนะในการจัดการแข่งขัน 
การบูรณาการกับคุณลักษณะ 3D  แก่ผู้เรียน  



 

 

1.เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการแสดงออกในด้านความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 
2.มีเหตุและผลในการปฏิบัติงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 
3.ปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อที่ห่างไกลยาเสพติด 
4.มีความกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
 
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 ให้นักเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับกฎกติกาและมารยาทส าหรับผู้เล่นและผู้ชม 
 
ชิ้นงาน 
 แบบประเมินผลการแข่งขัน 
 
สื่อการเรียนการสอน / การเรียนรู้ 
1.โครงการจัดการแข่งขัน 
2.หนังสือกีฬาประเภทต่างๆ 
 
การบูรณาการ / ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น   วิชาพลศึกษา 
 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

เครื่องมือในการวัด     รูปแบบการจัดการแข่งขัน 
 วิธีการวัด  ปฏิบัติจริง 
 เกณฑ์การให้คะแนน ความถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 

 
 
 
 

 


