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คำนำ  
 

แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (รายวิชาพลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๕ 
ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 2 หน่วย รวม 20 ชั่วโมง ดังนี ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง  การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน 
     จำนวน 9 ชั่วโมง  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง  เล่นเกมสนุกสร้างสุขทางใจ 

จำนวน 11 ชัว่โมง 

                คณะผู้จัดทำได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมุ่งหวังให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข ค้นพบความสามารถและความถนัดของตน จนนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพในที่สุด  

                ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูผู้สอนจะนำแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป  

          คณะผู้จัด 
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โครงสรา้งรายวิชา 
รายวิชาพื้นฐาน กลุม่สาระการเรยีนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา 
ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 เวลา 20 ชั่วโมง  (ภาคเรยีนที ่1) 

 
 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการเรยีนรู้ 
มาตรฐานการเรยีนรู้ 

และตัวชี้วัด สมรรถนะหลกั สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) หมายเหต ุ

5 
 
 

การเคลื่อนไหวร่างกาย 
ขั้นพืน้ฐาน 

พ 3.1 ป.3/1 
 

1. สมรรถนะหลักด้าน
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2.  สมรรถนะหลักด้านทักษะ
ชีวิตและความเจริญแห่งตน 
3. สมรรถนะหลั กด้ าน การ
ทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 
4. สมรรถนะหลักด้านทักษะ
การคดิขัน้สูงและนวัตกรรม 
5. สมรรถนะหลักด้านการเป็น
พลเมืองที่เข้มเเขง็/ต่ืนรู้ที่มี
สำนึกสากล 
 

 การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที ่ 
การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที ่ 
การเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ 

9 ภาคเรียนที่ 1 



๒ 
 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐานการเรยีนรู ้

และตัวชี้วัด สมรรถนะหลกั สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) หมายเหต ุ

6 
 
 

เล่นเกมสนุกสร้างสุขทางใจ พ 3.1 ป.3/2 
พ 3.2 ป.3/1 
พ 3.2 ป.3/2 

1. สมรรถนะหลักด้าน
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2.  สมรรถนะหลักด้านทักษะ
ชีวิตและความเจริญแห่งตน 
3. สมรรถนะหลักดา้นการ
ทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 
4. สมรรถนะหลักด้านทักษะ
การคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
5. สมรรถนะหลักด้านการเป็น
พลเมืองที่เข้มเเข็ง/ต่ืนรู้ที่มี
สำนึกสากล 
 

 การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การละเล่นพื้นเมือง หลัก
สำคัญในการเล่นเกม 
 

11 ภาคเรียนที่ 1 

 รวม 20  



๓ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศกึษาปีที่  3  
หน่วยการเรยีนรู 5 เรือ่ง การเคลือ่นไหวร่างกายขัน้พื้นฐาน เวลาเรยีน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่1  เรื่อง  การควบคมุทา่ทางการเคลือ่นไหวร่างกายขณะอยู่กบัที่ในท่าก้มงอตัว
 ด้านหนา้ย่อยืด และยนืเขย่งกางแขน เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง   
สอนวันที…่……………………………….เดือน.........................................................พ.ศ. ..................................                                                                                 
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตัวชี้วัด 

 มาตรฐานการเรยีนรู้  
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวชี้วัด 
     พ 3.1 ป.3/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่าง 
  มีทิศทาง 
2. สาระสำคญั 
 การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ ส่งผลให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัย 
3. สาระการเรยีนรู ้การควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวในท่าทางที่ถูกต้อง      
  - การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที ่
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
 1. อธิบายการควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่ในท่าก้มงอตัวด้านหน้า ย่อยืด และยืนเขย่งกาง
แขน (K) 
 2. ปฏิบัติการควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่ในท่าก้มงอตัวด้านหน้า ย่อยืด และยืนเขย่งกาง
แขน (P) 
 3. มีความมุง่มัน่ในการปฏิบัติการควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่ในท่าก้มงอตัวด้านหน้า ย่อ
ยืด และยืนเขย่งกางแขน (A) 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  2.  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  3.ทักษะการคิดขัน้สูงและ
นวัตกรรม  4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ  
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู ้3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
7. สื่อการเรยีนรู้/อุปกรณ ์
 1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  (พว.)  
 2. นักเรียนที่ชว่ยครูสาธิตให้เพื่อนด ู 
 3. กระดาษ A4 



๔ 
 

8. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

1.ขั้นเตรียม
(5นาที) 

1.  นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว โดยตอบคำถาม เช่น 
-นักเรียนมาโรงเรียนด้วยวิธีใด ช่วงพัก
กลางวันนักเรียนมกัทำกิจกรรมใดกับเพ่ือนๆ 
มีการเคลื่อนไหวหรือไม่ อย่างไร 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 

บอกลักษณะ
การ
เคลื่อนไหว 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(50นาที) 
 
2.1 ขั้นนำเข้า
สู่บทเรียน 
(10 นาท)ี 

2. ครูให้นักเรยีนร่วมกันวิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมร่างกายให้
เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่ในท่าก้มงอตัว
ด้านหน้า ย่อยืด และยืนเขย่งกางแขน โดย
ตอบคำถาม เช่น การเคลื่อนไหวรา่งกายขณะ
อยู่กับที่คืออะไร การก้มงอตัวด้านหน้าปฏิบัติ
ได้อย่างไร การย่อยืดปฏิบัติได้อย่างไรการยืน
เขย่งกางแขนปฏิบัติได้อย่างไร การเคลื่อนไหว
ของร่างกายเกิดจากการสั่งงานของอวัยวะใด
ในร่างกาย 
3. ครูอธิบายเกี่ยวกับหลักการเคลื่อนไหวที่
ถูกต้องให้นักเรียนฟัง ดังนี้ 
     1) ถ่ายเทน้ำหนักไปยังอวยัวะต่าง ๆ 
     2) จัดลักษณะการปรับเปลี่ยนร่างกาย
เพื่อให้เกิดความสมดุล 
    3) ปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางให้เหมาะสม
กับระดับพื้นที่ที่ปฏิบัติ 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

2.2 ขั้นฝึก
ปฏิบัติ 
(20 นาท)ี 

4.  นักเรียนอบอุ่นร่างกายให้พร้อมสำหรับ
การฝึกปฏิบัติ สังเกตและปฏิบัติตามผู้สอน 
5. ครูสาธิตท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะ
อยู่กับที่ให้นักเรียนดูทีละท่า และให้นักเรียน
ตัวแทนออกมาสาธิตให้เพือ่นฝึกปฏิบัติตาม 
ดังนี ้ 
     1) ท่ากม้งอตัวด้านหน้า  
     2) ท่าย่อยดื 
     3) ท่ายืนเขย่ง กางแขน 

การทำงานแบบรวม
พลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
 

ทำหน้าที่เป็น
ผู้นำกลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มที่
ดีได้ 

 



๕ 
 

ต่อ 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

2.2 ขั้นฝึก
ปฏบิัติ 
(ต่อ) 

6.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มฝกึปฏิบัติท่าพับ
ตัว ก้มงอตัวด้านหน้า ท่าย่อยืด ท่ายืนเขย่ง
กางแขน ซึ่งจะสลับกันเป็นผูป้ฏิบัติ และ
เป็นผู้สังเกตความถูกต้องขณะเพื่อนปฏิบัติ  
 

การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
 
 

รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
รับผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
คิดและจินตนาการ
อย่างหลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

2.3 ขั้น
นำไปใช้  
(20 นาท)ี 

7. ครูแจกกระดาษเปล่าให้นักเรียนคนละ 1 
แผ่น วาดภาพท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะอยู่กับที่ ที่ตนเองชอบหรือปฏิบัติได้ดี
ที่สุด คนละ 1 ท่าทาง และออกมานำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียนทีละคน 
8.นักเรียนนำเสนอผลการฝึกปฏิบตัิก้มงอ
ตัวด้านหน้า ย่อยืด และยืนเขย่งกางแขน  
พร้อมบอกความรู้สึกและอุปสรรคในการ
ฝึกปฏิบัต ิ
9.นักเรียนแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะรว่มกัน หลังจากการนำเสนอ
ของเพื่อน 
10.นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึก
การก้มงอตัวด้านหน้า ย่อยืด และยืนเขย่ง
กางแขน ไปฝึกปฏิบตัิให้ชำนาญและนำไป
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับเพ่ือน คนใน
ครอบครัว หรอืสมาชิกในชุมชนต่อไป 

ทักษะการคิดขัน้
สูงและนวัตกรรม 

วิเคราะห์ข้อมูล
และคิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด เขยีน
และใช้ท่าทางใน
การสื่อสารเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

3.ขั้นการสรุป 
(5 นาที) 

11.นักเรียนรว่มกันสรุปสิ่งทีเ่ข้าใจเป็น
ความรู้ร่วมกัน ดังนี้  
 การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับที่ ส่งผลให้ทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ได ้
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น
ในการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กบั
ที่ ส่งผลใหท้ำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 



๖ 
 

9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารวัด 

อธิบายการควบคุมร่างกายให้
เคลื่อนไหวขณะอยูก่ับที่ในท่าก้มงอ
ตัวด้านหน้า ย่อยืด และยืนเขย่งกาง
แขน (K) 

ตรวจใบงาน สังเกต ใบงาน,แบบสังเกต เกณฑ์การ
ประเมิน 

ปฏิบัติการควบคุมร่างกายให้
เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่ในท่าก้มงอ
ตัวด้านหน้า ย่อยืด และยืนเขย่งกาง
แขน(p) 

บันทึกการปฏิบัต ิ แบบบันทึกการ
ปฏบิัติ 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการ
ควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวขณะอยู่
กับที่ในท่าก้มงอตวัด้านหน้า ย่อยืด 
และยืนเขย่งกางแขน(k) 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
 เกณฑก์ารประเมิน 
 1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผา่น ผ่าน 1 รายการถือวา่ 
ไมผ่่าน 
 2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 7-8 ระดับ ดี 
  คะแนน 5-6 ระดับ พอใช ้
  คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
          3. การประเมินการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 



๗ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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

 
 



๘ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน ร่วมมอืในการ 

ทำกจิกรรม 
กล้าออกมาแสดง 
ความสามารถ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ผ่านตัง้แต ่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
 ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
    
                                                                            
 
           ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                    (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
                                                                             ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                      (.........................................) 
                                                                                       ............./............./........... 
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แบบบันทึกการควบคุมท่าทางการเคลือ่นไหวรา่งกาย 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชือ่-สกุล 

รายการ 
ควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ถูกต้องโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนและ
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได ้(4 คะแนน) 

ควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ถูกต้องโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนแต่ไม่
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (3 คะแนน) 

ควบคุมท่าทาง
การเคลื่อนไหว
ร่างกายถูกต้อง
แต่ต้องอาศัย
แบบปฏิบัติของ
ผู้อืน่บ้าง 
(2 คะแนน) 

ควบคุมท่าทาง
การเคลื่อนไหว
ร่างกายถูกต้อง
โดยต้องให้ผู้อื่น
แนะนำเท่านั้น 
(1 คะแนน) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
เกณฑก์ารประเมิน 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 
 

                                                                                  ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา (พลศึกษา)    ชั้นประถมศกึษาปีที่  3
หน่วยการเรยีนรู้ที ่5 เรือ่ง การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน เวลาเรยีน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรูท้ี ่2 เรือ่ง การควบคมุทา่ทางการเคลือ่นไหวร่างกายขณะอยู่กับทีใ่นทา่กม้แตะ ยนื
 เหยยีดตัว และการยนืบิดตัว เวลาเรยีน 1  ชั่วโมง   
สอนวันที่..........................................เดอืน.........................................................พ.ศ...................................                                                                                          
 
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตัวชี้วัด 

 มาตรฐานการเรยีนรู้  
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวชี้วัด 
     พ 3.1 ป.3/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่าง
มีทิศทาง 
2. สาระสำคญั 
 การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ ส่งผลใหท้ำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัย 
3. สาระการเรยีนรู ้การควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวในทา่ทางที่ถูกต้อง      
  - การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที ่
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
 1. อธิบายการควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่ ในท่าก้มแตะ ยนืเหยียดตัว และการยืนบิดตัว(K) 

 2. ปฏิบัติการควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่ ในท่าก้มแตะ ยนืเหยียดตัว และการยืนบิดตัว(P) 
 3. มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบัติการควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่ ในท่ากม้แตะ ยืนเหยียดตัว  
และการยืนบิดตัว (A) 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
 2.ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน   
 3.ทักษะการคดิขั้นสูงและนวตักรรม  
 4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ   
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู ้3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
7. สื่อการเรยีนรู้/อุปกรณ ์
 1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  (พว.)  
 2. นักเรียนที่ชว่ยครูสาธิตให้เพื่อนด ู 
 3. กระดาษ A4 
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8. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

1.ขั้นเตรียม
(5นาที) 

1. นักเรียนร่วมกันทบทวนจากการฝึก
ปฏิบัติการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับที่ โดยตอบคำถาม เช่น 
 -จากช่ัวโมงที่แล้วนักเรียนฝึกปฏบิัติในท่า
ใดบ้าง ในท่าก้มงอตัวด้านหน้า นักเรียนใช้มอื
แตะที่พื้นได้หรือไม่ ,นักเรียนที่ก้มงอตัว
ข้างหน้า แต่ไม่สามารถเอามือแตะพื้นได้ ,
นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไรกิจกรรมใดท่ี,
นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ดีที่สุด กิจกรรมใดที่
นักเรียนคิดว่าควรต้องปรับปรุงและพัฒนาให้
ดีขึ้น 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 

บอกลักษณะ
การ
เคลื่อนไหว 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(50นาที) 
 
2.1 ขั้นนำเข้า
สู่บทเรียน 
(10 นาท)ี 

2. ครูให้นักเรยีนร่วมกันวิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมร่างกายให้
เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่ในท่าก้มแตะ ยืน
เหยียดตัว และการยืนบิดตัว โดยตอบคำถาม 
เช่น การกม้แตะ ยืนเหยียดตัว ต้องยืนใน
ลักษณะใด การก้มแตะ ยืนเหยียดตัว ปฏิบัติ
ได้อย่างไร การยืนบิดตัว ปฏิบัติได้อย่างไร 
หากต้องการฝึกการควบคุมร่างกายให้
เคลื่อนไหวขณะอยูก่ับที่ นักเรียนควรฝึกท่า
ปฏิบัติใด  
3. ครูอธิบายเกี่ยวกับหลักการเคลื่อนไหวที่
ถูกต้องให้นักเรียนฟัง ดังนี้ 
     1) ถ่ายเทน้ำหนักไปยังอวัยวะต่าง ๆ 
     2) จัดลักษณะการปรับเปลี่ยนร่างกาย
เพื่อให้เกิดความสมดุล 
    3) ปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางให้เหมาะสม
กับระดับพืน้ที่ที่ปฏิบัติ 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความตั้งใจ 

2.2 ขั้นฝึก
ปฏิบัติ 
(20 นาท)ี 

4.  นักเรียนอบอุ่นร่างกายให้พร้อมสำหรับ
การฝึกปฏิบัติ สังเกตและปฏิบัติตามผู้สอน 
5. ครูสาธิตท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะ
อยู่กับที่ให้นักเรียนดูทีละท่า และใหน้ักเรียนตัว 

การทำงานแบบรวม
พลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
 

ทำหน้าที่เป็น
ผู้นำกลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มที่
ดีได้ 

 



๑๓ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
2.2 ขั้นฝึก
ปฏิบัติ 
(ต่อ) 

ตัวแทนออกมาสาธิตให้เพื่อนฝึกปฏิบัติตาม 
ดังนี ้ 
     1) ท่ากม้แตะ และ  
     2) ท่ายืนเหยียดตัว  
     3) การยืนบิดตัว 

  

6.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติท่าก้ม
แตะ ยืนเหยียดตัว และการยืนบิดตัว ซึ่ง
จะสลับกันเป็นผู้ปฏิบัติ และเป็นผู้สังเกต
ความถูกต้องขณะเพื่อนปฏิบัติ  
 

การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
 
 

รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รับผิดชอบ
หน้าทีท่ี่ได้รับ
มอบหมาย 
คิดและจนิตนาการ
อย่างหลากหลาย 
สามารถพูด และใช้
ท่าทางในการสื่อสาร
เพื่อถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

2.3 ขั้น
นำไปใช้  
(20 นาท)ี 

7. ครูแจกกระดาษเปล่าให้นักเรียนคนละ 1 
แผ่น วาดภาพท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะอยู่กับที่ ที่ตนเองชอบหรือปฏิบัติได้ดี
ที่สุด คนละ 1 ท่าทาง และออกมานำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียนทีละคน 
8.นักเรียนนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติท่าก้ม
แตะ ยืนเหยียดตัว และการยืนบิดตัว
พร้อมบอกความรู้สึกและอุปสรรคในการ
ฝึกปฏิบัต ิ
9.นักเรียนแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะรว่มกัน หลังจากการนำเสนอ
ของเพื่อน 
10.นกัเรียนนำความรู้ที่ได้รบัจากการฝึก
การก้มแตะ ยนืเหยียดตัว และการยืนบิด
ตัวไปฝึกปฏิบัติให้ชำนาญและนำไป
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับเพ่ือน คนใน
ครอบครัว หรือสมาชิกในชุมชนต่อไป 

ทักษะการคิดขัน้สูง
และนวัตกรรม 

วิเคราะห์ข้อมลูและ
คิดและจินตนาการ
อย่างหลากหลาย 
สามารถพูด เขยีน
และใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อถ่ายทอด
ความรูใ้ห้ผู้อื่นเข้าใจ 

 
 
 



๑๔ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

3.ขั้นการสรุป 
(5 นาที) 

11.นักเรียนรว่มกันสรุปสิ่งทีเ่ข้าใจเป็น
ความรู้ร่วมกัน ดังนี้  
 การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับที่ ส่งผลให้ทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น
ในการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับ
ที่ ส่งผลให้ทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 

รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารวัด 
 อธิบายการควบคุมร่างกายให้
เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่ในท่าก้ม
แตะ ยืนเหยียดตัว และการยืนบิด
ตัว(K) 

ตรวจใบงาน  
การสังเกต 

ใบงาน,แบบสังเกต เกณฑ์การประเมิน 

ปฏิบัติการควบคุมร่างกายให้
เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่ในท่าก้ม
แตะ ยืนเหยียดตัว และการยืนบิด
ตัว(p) 

บันทึกการปฏิบัต ิ แบบบันทึก เกณฑก์ารประเมิน 

 มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการ
ควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวขณะ
อยู่กับที่ในท่ากม้แตะ ยืนเหยยีดตัว 
และการยืนบิดตัว(k) 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 

  
 เกณฑก์ารประเมิน 
 1. การประเมินพฤติกรรมการเข้ารว่มกิจกรรม ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผา่น ผ่าน 1 รายการถือว่า 
ไมผ่่าน 
 2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 7-8 ระดับ ดี 
  คะแนน 5-6 ระดับ พอใช ้
  คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
          3. การประเมินการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 



๑๕ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๑๖ 
 

 
แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 

คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน ร่วมมอืในการ 

ทำกจิกรรม 
กล้าออกมาแสดง 
ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ผ่านตั้งแต ่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
 ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
    
                                                                            
 
           ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                    (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
 
 
 
 



๑๗ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
                                                                             ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                      (.........................................) 
                                                                                       ............./............./........... 
 



๑๘ 
 

แบบบันทึกการควบคุมท่าทางการเคลือ่นไหวรา่งกาย 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
ควบคุมท่าทาง
การเคลื่อนไหว
ร่างกายถูกตอ้ง
โดยไม่ต้องอาศัย
แบบปฏิบัติของ
ผู้อื่นและสามารถ
ให้คำแนะนำกบั
ผู้อื่นได้  
(4 คะแนน) 

ควบคุมท่าทาง
การเคลื่อนไหว
ร่างกายถูกต้อง
โดยไม่ต้อง
อาศัยแบบ
ปฏิบัติของผู้อื่น
แต่ไม่สามารถ
ให้คำแนะนำ
กับผู้อืน่ได ้
(3 คะแนน) 

ควบคุมท่าทาง
การเคลื่อนไหว
ร่างกายถูกต้อง
แต่ต้องอาศัย
แบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนบ้าง 
(2 คะแนน) 

ควบคุมท่าทาง
การเคลื่อนไหว
ร่างกายถูกต้อง
โดยต้องให้ผู้อื่น
แนะนำเท่านั้น 
(1 คะแนน) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
เกณฑก์ารประเมิน 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 
 

                                                                                   ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                        (.........................................) 
                                                                                          ............./............./........... 
 

 
 
 
 



๑๙ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา (พลศึกษา ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3  
หน่วยการเรยีนรู้ที ่5 เรือ่ง การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน เวลาเรยีน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่3 เรือ่ง การควบคมุทา่ทางการเคลือ่นไหวร่างกายขณะเคลือ่นที่ในทา่เดินต่อเท้า  และ
เดนิถอยหลงั เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่........................................เดือน....................................................พ.ศ. .....................................                                                                                          
 
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตัวชี้วัด 

 มาตรฐานการเรยีนรู้  
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวชี้วัด 
     พ 3.1 ป.3/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
 อย่างมีทิศทาง 
2. สาระสำคญั 
 การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ สง่ผลให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัย 
3. สาระการเรยีนรู ้การควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวในทา่ทางที่ถูกต้อง      
  - การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที ่
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
 1. อธิบายการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ ในท่าเดินต่อเท้า และเดินถอยหลัง(K) 
 2. ปฏิบัติการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ ในท่าเดินต่อเท้า และเดินถอยหลัง(P) 
 3. มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบัติการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ ในท่าเดินต่อเท้า 
และเดินถอยหลัง (A) 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 

1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
2. ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน   
3.ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม  
4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ  
5.เมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้ 
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

7. สื่อการเรยีนรู้/อุปกรณ ์
1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  (พว.)  
2. นักเรียนทีช่่วยครูสาธิตให้เพ่ือนดู  
3. กระดาษ A4 
4. ภาพคนเดินไต่ราว 



๒๐ 
 

8. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

1.ขั้นเตรียม
(5นาที) 

1. ครูสนทนากับเกี่ยวกับสุขภาพและความ
พร้อมของนักเรียนทุกคน 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 

บอกลักษณะ
การเคลื่อนไหว 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม(50นาที) 
 
2.1 ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน 
(10 นาท)ี 

2. ครูถามคำถามท้าทาย เพื่อให้นักเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี้ สิ่งมีชีวิตชนิด
ใดบ้าง ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง 
3. ครูให้นักเรยีนสังเกตภาพและร่วมกัน
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยตอบคำถาม 
เช่น  
 
 
 
 
 
จากภาพหญิงสาวกำลังทำกิจกรรมใด 
จากภาพนักเรียนคิดว่ามีการเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าหรือข้างหลัง 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

2.2 ขั้นฝึกปฏบิัต ิ
(20 นาท)ี 

4. ครูคัดเลือกผู้แทนนักเรียน 1 คน ออก
มาร่วมนำเพื่อน ๆ อบอุ่นร่างกายพร้อมกับครู 
ให้นักเรียนในชัน้เรียนปฏิบัติตามยึดหลักว่า
ควรบริหารร่างกายให้ครบทุกส่วน 
5. ครูสาธิตท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะ
เคลื่อนทีท่่าเดินต่อเท้า และเดินถอยหลัง ให้
นักเรียนดู  นักเรียนสังเกตและร่วมกันวิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการควบคุม
ร่างกายให้เคลื่อนไหวขณะเคลื่อนที่ โดยตอบ
คำถาม เช่น การเคลื่อนไหวร่างกายขณะ
เคลื่อนที่ คืออะไร,การเดินต่อเท้า และเดินถอย
หลัง มีท่ายืนเตรียมพร้อมที่เหมือนกันคือทา่ใด,
การเดินต่อเท้า/เดินถอยหลัง มีวิธีปฏิบัติ
อย่างไร ,ในการปฏิบัติเดินต่อเท้า และเดนิถอย
หลัง ทำไมถึงต้องเดินกางแขน 

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 

ทำหน้าที่เป็น
ผู้นำกลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มที่
ดีได้ 

 
 
 
 
 



๒๑ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
2.2 ขั้นฝึกปฏบิัต ิ
(ต่อ) 

6. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มฝึกปฏบิัตทิ่าเดิน
ต่อเท้า และเดินถอยหลัง จากนั้นจับคู่ฝึก
ปฏิบัติสลับกันเป็นผู้ปฏิบัติ และเป็นผู้
สังเกตความถูกต้องขณะเพื่อนปฏิบัติ 
 

การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
 
 

รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
รับผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเขา้ใจ 

2.3 ขั้นนำไปใช้  
(20 นาท)ี 

7. ครูใหผู้้แทนนักเรียนที่ทำทา่ทางการ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ได้ดีท่าทาง
ละ 1 คน ออกมาอธิบายและนำเพื่อน ๆ 
ปฏิบัติ จนครบทุกท่าทาง 
8. ครูแจกกระดาษเปล่าให้นักเรียนคนละ 1 
แผ่น วาดภาพท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะเคลื่อนที่ ที่ตนเองชอบหรือปฏิบัติได้ดี
ที่สุด คนละ 1 ท่าทาง และออกมานำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียนทีละคน 
9.นักเรียนนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติท่าเดิน
ต่อเท้า และเดินถอยหลัง พรอ้มบอก
ความรู้สึกและอุปสรรคในการฝึกปฏบิัต ิ
10.นักเรียนแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะรว่มกัน หลังจากการนำเสนอ
ของเพื่อน 
11.นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึก
ท่าเดินต่อเท้า และเดินถอยหลังไปฝึก
ปฏิบัติให้ชำนาญและนำไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพื่อน คนในครอบครัว หรือ
สมาชิกในชุมชนต่อไป 

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-เมืองที่เข้มแข็ง/
ตื่นรู้ที่มีสำนึก
สากล 
-ทักษะการคิดขั้น
สูงและนวัตกรรม 

วิเคราะห์ข้อมูล
และคิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด เขยีน
และใช้ท่าทางใน
การสื่อสารเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
3.ขั้นการสรุป 
(5 นาที) 

11.นักเรียนรว่มกันสรุปสิ่งทีเ่ข้าใจเป็น
ความรูร้่วมกัน ดังนี้  
 การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
ขณะเคลื่อนที่ ส่งผลให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น
ในการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับ
ที่ ส่งผลให้ทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารวัด 
 อธิบายการควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ ในท่า
เดินต่อเท้า และเดินถอยหลัง (K) 

ตรวจใบงาน  
การสังเกต 

ใบงาน,แบบสังเกต เกณฑ์การประเมิน 

ปฏิบัติการควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ ในท่า
เดินต่อเท้า และเดินถอยหลัง (p) 

บันทึกการปฏิบัต ิ แบบบันทึก เกณฑ์การประเมิน 

 มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการควบคุม
ท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะ
เคลื่อนที่ ในท่าเดินต่อเท้า  และ
เดินถอยหลัง (k) 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 

  
 เกณฑก์ารประเมิน 
 1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผา่น ผ่าน 1 รายการถือว่า 
ไมผ่่าน 
 2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 7-8 ระดบั ดี 
  คะแนน 5-6 ระดับ พอใช ้
  คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
          3. การประเมินการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 



๒๓ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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

 



๒๔ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน ร่วมมอืในการ 

ทำกจิกรรม 
กล้าออกมาแสดง 
ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ผ่านตั้งแต ่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
 ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
    
                                                                            
 
           ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                    (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
 
 
 
 



๒๕ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
                                                                             ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                      (.........................................) 
                                                                                       ............./............./........... 
 



๒๖ 
 

แบบบันทึกการควบคุมท่าทางการเคลือ่นไหวรา่งกาย 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
ควบคุมท่าทาง
การเคลื่อนไหว
ร่างกายถูกตอ้ง
โดยไม่ต้องอาศัย
แบบปฏิบัติของ
ผู้อื่นและสามารถ
ให้คำแนะนำกบั
ผู้อื่นได้  
(4 คะแนน) 

ควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ถูกต้องโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนแต่ไม่
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (3 คะแนน) 

ควบคุมท่าทาง
การเคลื่อนไหว
ร่างกายถูกต้อง
แต่ต้องอาศัย
แบบปฏิบัติของ
ผู้อื่นบ้าง 
(2 คะแนน) 

ควบคุมท่าทาง
การเคลื่อนไหว
ร่างกายถูกต้อง
โดยต้องให้ผู้อื่น
แนะนำเท่านั้น 
(1 คะแนน) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
เกณฑก์ารประเมิน 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 
 

                                                                                  ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                        (.........................................) 
                                                                                           ............./............./........... 

 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 เรือ่ง การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน เวลาเรยีนรู ้9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่4 เรือ่ง การควบคมุทา่ทางการเคลือ่นไหวร่างกายขณะเคลือ่นที่ในทา่กระโดดไป
 ข้างหนา้และกระโดดพบัขาใหส้น้เทา้แตะก้น เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่................................เดือน.........................................................พ.ศ......................................                                                                                          
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตัวชี้วัด 

 มาตรฐานการเรยีนรู้  
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวชี้วัด 
     พ 3.1 ป.3/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่าง 
 มีทิศทาง 
2. สาระสำคญั 
 การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ ส่งผลให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัย 
3. สาระการเรยีนรู ้การควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวในทา่ทางที่ถูกต้อง      
  - การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที ่
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
 1. อธิบายการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ ในท่ากระโดดไปข้างหน้า และ
กระโดดพับขาให้ส้นเท้าแตะก้น (K) 
 2. ปฏิบัติการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ ในท่ากระโดดไปข้างหน้า และกระโดด
พับขาให้ส้นเท้าแตะก้น (P) 
 3. มคีวามมุ่งมั่นในการปฏิบัติการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ในท่ากระโดดไป
ข้างหน้า และกระโดดพับขาให้ส้นเท้าแตะก้น (A) 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 

1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
2. ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน   
3.ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม   
4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ  
5.พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มสีำนึกสากล   

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู ้ 
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

7. สื่อการเรยีนรู้/อุปกรณ ์
1.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3  (พว.)  
2. นักเรียนที่ชว่ยครูสาธิตให้เพื่อนด ู3. กระดาษ A4 4. ภาพกบ จิงโจ้ ท่ากระโดดพับขา 

 



๒๘ 
 

 8. การจดักิจกรรมการเรยีนรู้ 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

1.ขั้นเตรียม
(5นาที) 

1. ครูสนทนากับเกี่ยวกับสุขภาพและความ
พร้อมของนักเรียนทุกคน 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 

บอกลักษณะ
การ
เคลื่อนไหว 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม(50นาที) 
 
2.1 ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน 
(10 นาท)ี 

2. นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้จากการฝึก
ปฏิบัติ การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะเคลื่อนที่ โดยตอบคำถาม เช่น
การเดินต่อเท้า และเดินถอยหลัง การปฏิบัติ
ใดที่ยากกว่ากัน,ทำไมการเดินถอยหลังถึง
ปฏิบัติได้ยากกว่า,จากการเดินทั้ง 2 แบบ 
นักเรียนสามารถเดินได้เป็นเส้นตรงหรือไม่  
,ทำไมการเดินต่อเท้า และเดินถอยหลัง ถึง
ทรงตัวในการเดินได้ยาก,หากไม่กางแขนออก 
จะเกิดอะไรขึ้น 
3. ครูให้นักเรยีนสังเกตภาพและร่วมกนั
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
 
 
 
สัตว์ในภาพ มีการเคลื่อนไหวอย่างไร ใช้
อวัยวะใดบ้าง เด็กในภาพมีการเคลื่อนไหว
อย่างไร ใช้อวัยวะใดบ้าง นักเรียนเคย
เคลื่อนไหวอย่างนี้หรือไม่อย่างไร มีกิจกรรม
อะไรในชีวิตประจำวันบ้าง ที่ใช้การเคลื่อนไหว
แบบนี้ 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

2.2 ขั้นฝึกปฏบิัต ิ
(20 นาท)ี 

4. ครูใหผู้้แทนนักเรียน 1 คน ออกมาร่วมนำ
เพื่อน ๆ อบอุ่นร่างกายให้นักเรียนในชั้นเรียน
ปฏิบัติตามยึดหลักว่าควรบริหารร่างกายให้
ครบทุกส่วน 
5. ครูให้นกัเรียนตัวแทนสาธิตท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลือ่นที่ท่ากระโดดไป
ข้างหน้า(ท่ากบ/จิงโจ้) และกระโดดพับขาให้
ส้นเท้าแตะก้น(ท่ากระโดดเชือก) ให้นักเรียนดู   

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 

ทำหน้าที่เป็น
ผู้นำกลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มที่
ดีได้ 

 



๒๙ 
 

ต่อ 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคญั สมรรถนะ 

2.2 ขั้นฝึก
ปฏิบัติ 
(ต่อ) 

นักเรียนสงัเกตและร่วมกันวิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุม
ร่างกายให้เคลื่อนไหวขณะเคลื่อนที่ โดย
ตอบคำถาม เช่น ก่อนกระโดดไปข้างหน้า 
นักเรียนต้องทำอย่างไรเพ่ือให้การกระโดดมี
ประสิทธิภาพ,ส่วนใดของเท้าที่ใช้ในการถีบ
พื้นเพ่ือกระโดด,กระโดดไปข้างหน้า มีวิธี
ปฏิบัติอย่างไร,การกระโดดพับเข่าให้ส้นเท้า
แตะก้น ขณะกระโดดขึ้นแขนต้องอยู่ใน
ลักษณะใด,กระโดดพับเข่าให้ส้นเท้าแตะก้น 
มีวิธีปฏิบัติอย่างไร 
6. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัตทิ่า
กระโดดไปข้างหน้า และกระโดดพับขาให้
ส้นเท้าแตะก้น จากนัน้จับคู่ฝกึปฏิบัติ
สลับกันเป็นผูป้ฏิบัติ และเป็นผู้สังเกตความ
ถูกต้องขณะเพื่อนปฏิบัติ 
7. ให้นักเรียนปฏิบัติท่าทางการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะเคลื่อนที่หน้าชั้นเรียนครั้งละ 5 
คนโดยครูคอยตรวจสอบและแนะนำเพิ่มเติม 

การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
 
 

รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
รับผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

2.3 ขั้นนำไปใช้  
(20 นาท)ี 

8. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มเลน่เกมกระโดด
กบและจิงโจ้ ไปข้างหน้า โดยผู้เล่นจะต้อง
เล่นทุกคนแถวไหนครบก่อนเป็นฝ่ายชนะ 
โดยครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มวางแผนการ
เล่นเกมโดยเชื่อมโยงความคิดในประเด็นวิธี
เรียงลำดับผู้เล่น เร็ว ช้า  นักเรียนแต่ละ
กลุ่มหาพื้นที่ในการวางแผนการเล่นเกมและ
ฝึกปฏิบัติตามแผน 
9. ครูแจกกระดาษ A4 ให้นกัเรียนวาดภาพ
สัตว์หรือชวีิตประจำวันที่มีการเคลื่อนไหว
ร่างกายท่าทางกระโดดไปข้างหน้าและ
กระโดดพับเข่าให้ส้นเท้าแตะก้นและครูสุ่ม
ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-พลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรูท้ี่มี
สำนึกสากล 
-ทักษะการคิด
ชั้นสูงและ
นวัตกรรม 

รับฟังความคิดเหน็
ของผู้อ่ืน 
รบัผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

 
 
 



๓๐ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

 10.นักเรียนนำเสนอผลการฝึกปฏิบัต ิพร้อม
บอกความรู้สึกและอุปสรรคในการฝกึปฏิบัต ิ
11.นักเรียนแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะรว่มกัน หลังจากการนำเสนอ
ของเพื่อน 
12.นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกทา่
กระโดดไปข้างหน้า และกระโดดพับขาให้
ส้นเท้าแตะก้น ไปฝึกปฏิบัติให้ชำนาญและ
นำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน คนใน
ครอบครัว หรอืสมาชิกในชุมชนต่อไป 

  

3.ขั้นการสรุป 
(5 นาที) 

13.นักเรียนรว่มกันสรุปสิ่งทีเ่ข้าใจเป็น
ความรู้ร่วมกัน ดังนี้  
 การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
ขณะเคลื่อนที่ ส่งผลให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น
ในการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับ
ที่ ส่งผลให้ทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารวัด 
 อธิบายการควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ ในท่า
เดินต่อเท้า และเดินถอยหลัง (K) 

ตรวจใบงาน  
การสังเกต 

ใบงาน,แบบสังเกต เกณฑ์การประเมิน 

ปฏิบัติการควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ ในท่า
เดินต่อเท้า และเดินถอยหลัง (p) 

บันทึกการปฏิบัต ิ แบบบันทึก เกณฑ์การประเมิน 

 มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการควบคุม
ท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะ
เคลื่อนที่ ในท่าเดินต่อเท้า  และ
เดินถอยหลัง (k) 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 

  
 
 
 
  



๓๑ 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
 1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผา่น ผ่าน 1 รายการถือวา่ 
ไมผ่่าน 
 2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 7-8 ระดับ ดี 
  คะแนน 5-6 ระดับ พอใช ้
  คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
          3. การประเมินการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดบั พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๓๓ 
 

 
แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 

คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน ร่วมมอืในการ 

ทำกจิกรรม 
กล้าออกมาแสดง 
ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ผ่านตั้งแต ่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
 ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
    
  
           ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                    (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
 
 
 
 



๓๔ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
                                                                             ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                      (.........................................) 
                                                                                       ............./............./........... 
 



๓๕ 
 

แบบบันทึกการควบคุมท่าทางการเคลือ่นไหวรา่งกาย 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
ควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ถูกต้องโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนและ
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (4 คะแนน) 

ควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ถูกต้องโดยไม่ต้อง
อาศยัแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนแต่ไม่
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (3 คะแนน) 

ควบคุมท่าทาง
การเคลื่อนไหว
ร่างกายถูกต้อง
แต่ต้องอาศัย
แบบปฏิบัติของ
ผู้อื่นบ้าง 
(2 คะแนน) 

ควบคุมท่าทาง
การ
เคลื่อนไหว
ร่างกาย
ถูกต้องโดย
ต้องให้ผู้อื่น
แนะนำเท่านั้น 
(1 คะแนน) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
เกณฑก์ารประเมิน 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 
 

                                                                               

          ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                  (.........................................) 

                                                                                   



๓๖ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา (พลศึกษา)   ชั้นประถมศกึษาปีที่  3     
หน่วยการเรยีนรู้ที ่5 เรือ่ง  การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพืน้ฐาน เวลาเรยีนรู ้9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่5  เรื่อง  การควบคมุทา่ทางการเคลือ่นไหวร่างกายขณะเคลือ่นที่ในท่าเดนิไขวไ้ป
 ข้างหนา้และถอยหลงั เวลาเรยีนรู ้1  ชั่วโมง   
สอนวันที่...................................เดือน.........................................................พ.ศ. .....................................                                                                                          
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตัวชี้วัด 

 มาตรฐานการเรยีนรู้  
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวชี้วัด 
     พ 3.1 ป.3/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่าง 
 มีทิศทาง 
2. สาระสำคญั 
 การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ ส่งผลให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัย 
3. สาระการเรยีนรู ้การควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวในทา่ทางที่ถูกต้อง      
 - การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที ่
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
 1. อธิบายการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ในท่าเดินไขว้ขาไปข้างหน้าและถอย
หลัง (K) 
 2. ปฏิบัตกิารควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ในท่าเดินไขว้ขาไปข้างหน้าและถอย
หลัง (P) 
 3. มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบัติการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ในท่าเดินไขว้ขาไป
ข้างหน้าและถอยหลัง (A) 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 
 2. ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
 3.ทักษะการคดิขั้นสงูและนวัตกรรม  
 4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ  
 5.พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มสีำนึกสากล 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 1. มีวินัย  
 2. ใฝ่เรียนรู ้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
7. สื่อการเรยีนรู้/อุปกรณ ์
 1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  (พว.)  
 2. นักเรียนที่ชว่ยครูสาธิตให้เพื่อนด ู 
 3.กระดาษ A4 



๓๗ 
 

8. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

1.ขั้นเตรียม
(5นาที) 

1. ครูตรวจการแต่งกายและความพร้อมของ
นักเรียนทกุคน 

ทักษะชีวิตและ
ความเจรญิแห่งตน 

บอกลักษณะ
การเคลื่อนไหว 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม(50นาที) 
 
2.1 ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน 
(10 นาท)ี 

2. นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้จากการฝึก
ปฏิบัติ การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะเคลื่อนที่ โดยตอบคำถาม เช่น
นักเรียนปฏิบัติการกระโดดไปข้างหน้ากับการ
กระโดดพบัเข่าให้ส้นเท้าแตะก้น  
ได้ถูกต้องหรือไม่ ,กระโดดไปข้างหน้ากับ
กระโดดพับเข่าให้ส้นเท้าแตะก้น นักเรียน
ปฏิบัติการเคลื่อนไหวใดได้ดีกว่ากัน ,การ
เคลื่อนไหวใดที่นักเรียนคิดว่าต้องปรับปรุง,
จากการฝึกปฏิบัติทั้ง 2 รูปแบบ การกระโดด
ใช้พลังจากกล้ามเนื้อบริเวณใดของร่างกาย 
มากที่สุด,ตอนกระโดดลงมานักเรียนเสียการ
ทรงตัวบ้างหรือไม่  
3. ครูให้นักเรยีนสังเกตการสาธิตท่าเดินไขว้
ไปข้างหน้าและถอยหลัง   และร่วมกัน
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชน่ การฝึกเดิน
ไขว้เท้ามีการเดินไปในทิศทางใดบ้าง,การเดิน
ไขว้เท้าไปข้างหน้าและถอยหลังต้องเดินเป็น
วงกลมหรือเดินเป็นเส้นตรง,เดินไขว้เท้าไป
ข้างหน้าและถอยหลังมีวิธีในการปฏิบัติ
อย่างไร 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

2.2 ขั้นฝึกปฏบิัต ิ
(20 นาท)ี 

4. ครูใหผู้้แทนนักเรียน 1 คน ออกมาร่วมนำ
เพื่อน ๆ อบอุ่นร่างกายให้นักเรียนในชั้นเรียน
ปฏิบัตติามยึดหลักว่าควรบริหารร่างกายให้
ครบทุกส่วน 
5. ครูให้นกัเรียนตัวแทนสาธิตท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนทีท่่าเดินไขว้เท้า
ไปข้างหน้าและถอยหลังมีวิธีในการปฏิบัติ
อย่างไร ให้นักเรียนดูอีกครั้ง   

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 

ทำหน้าที่เป็น
ผู้นำกลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มที่
ดีได้ 

 
 
 



๓๘ 
 

ต่อ 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

2.2 ขั้นฝึก
ปฏิบัติ 
(ต่อ) 

6. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัตทิ่าเดิน
ไขว้เท้าไปข้างหน้าและถอยหลัง จากนั้น
จับคู่ฝึกปฏิบัติสลับกันเป็นผูป้ฏิบัติ และ
เป็นผู้สังเกตความถูกต้องขณะเพื่อนปฏิบัติ 
7. ให้นักเรียนปฏิบัติท่าทางการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะเคลื่อนที่หน้าชั้นเรียนครั้งละ 5 
คนโดยครูคอยตรวจสอบและแนะนำเพิ่มเติม 

การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 

รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
รับผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

2.3 ขั้นนำไปใช้  
(20 นาท)ี 

8. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มเลน่เกมเดินไขว้
เท้าไปข้างหน้าและถอยหลัง โดยผู้เล่น
จะต้องเล่นทุกคนแถวไหนครบก่อนเป็น
ฝ่ายชนะ โดยครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาง
แผนการเล่นเกมโดยเชื่อมโยงความคิดใน
ประเด็นวิธีเรียงลำดับผู้เล่น เร็ว ช้า  
นักเรียนแต่ละกลุ่มหาพ้ืนท่ีในการวาง
แผนการเล่นเกมและฝึกปฏิบตัิตามแผน 
9. ครูสุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
บอกความรู้สึกและอุปสรรคในการฝึก
ปฏิบัติ 
10.นักเรียนแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะรว่มกัน หลังจากการนำเสนอ
ของเพื่อน 
11.นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึก
ท่าเดินไขว้ไปข้างหน้าและถอยหลัง  ไปฝึก
ปฏิบัติให้ชำนาญและนำไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพื่อน คนในครอบครัว หรือ
สมาชิกในชุมชนต่อไป 

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-พลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรูท้ี่มี
สำนึกสากล 
-ทักษะการคิดขั้น
สูงและนวัตกรรม 

รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
รับผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
3.ขั้นการสรุป 
(5 นาที) 

12.นักเรียนรว่มกันสรุปสิ่งทีเ่ข้าใจเป็น
ความรู้ร่วมกัน ดังนี้  
 การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
ขณะเคลื่อนที่ ส่งผลให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยและครู
แจกกระดาษ A4ให้นักเรียนสรุปวา่การฝึก
ควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะ
เคลื่อนที่มีท่าใดบ้างในการฝึกปฏิบัติ  

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น
ในการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับ
ที่ ส่งผลให้ทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้
อย่างมี
ประสทิธิภาพและ
ปลอดภัย 

 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

รายการประเมนิ วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารวัด 
 อธิบายการควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ ในท่า
เดินไขว้ไปข้างหน้าและถอยหลัง  (K) 

ตรวจใบงาน  
การสังเกต 

ใบงาน,แบบสังเกต เกณฑ์การประเมิน 

ปฏิบัติการควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ ในท่า
เดินไขว้ไปข้างหน้าและถอยหลัง  (p) 

บันทึกการปฏิบัต ิ แบบบันทึก เกณฑ์การประเมิน 

 มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการควบคุม
ท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะ
เคลื่อนที่ ในท่าเดินไขว้ไปข้างหน้าและ
ถอยหลัง  (k) 

สังเกตการเขา้ร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 

  
เกณฑก์ารประเมิน 
 1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผา่น ผ่าน 1 รายการถือว่า 
ไมผ่่าน 
 2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 7-8 ระดับ ดี 
  คะแนน 5-6 ระดับ พอใช ้
  คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
          3. การประเมินการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 
 



๔๐ 
 

บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู ้
ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๔๑ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน ร่วมมอืในการ 

ทำกจิกรรม 
กล้าออกมาแสดง 
ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ผ่านตั้งแต ่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
 ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
    
                                                                            
 
           ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                    (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
 
 
 
 



๔๒ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรยีนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
                                                                             ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                      (.........................................) 
                                                                                       ............./............./........... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

แบบบันทึกการควบคุมท่าทางการเคลือ่นไหวรา่งกาย 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
ควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ถูกต้องโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนและ
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (4 คะแนน) 

ควบคุมท่าทาง
การเคลื่อนไหว
ร่างกายถูกต้อง
โดยไม่ต้องอาศัย
แบบปฏิบัติของ
ผู้อื่นแต่ไม่
สามารถให้
คำแนะนำกับ
ผู้อืน่ได้  
(3 คะแนน) 

ควบคุมท่าทาง
การเคลื่อนไหว
ร่างกายถูกต้อง
แต่ต้องอาศยั
แบบปฏิบัติของ
ผู้อื่นบ้าง 
(2 คะแนน) 

ควบคุมท่าทาง
การ
เคลื่อนไหว
ร่างกาย
ถูกต้องโดย
ต้องให้ผู้อื่น
แนะนำเท่านั้น 
(1 คะแนน) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
เกณฑก์ารประเมิน 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 
 

                                                                                   ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                        (.........................................) 
                                                                                          ............./............./........... 

 
 
 
 
 



๔๔ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศกึษาปีที่  3
หน่วยการเรยีนรู้ที ่5 เรือ่ง  การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพืน้ฐาน เวลาเรยีนรู ้9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่6  เรื่อง  การควบคมุทา่ทางการเคลือ่นไหวร่างกายเมื่อมอีุปกรณ์ประกอบการขว้าง
 ลกูบอลเข้าประตู เวลาเรยีนรู ้1 ชั่วโมง 
สอนวันที่................................เดือน..................................................พ.ศ. ......................................  
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตัวชี้วัด 

 มาตรฐานการเรยีนรู้  
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวชี้วัด 
     พ 3.1 ป.3/1 ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
 อย่างมีทิศทาง 
2. สาระสำคญั 
 การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ ส่งผลให้ทำกิจกรรมตา่ง ๆ ได้ 
อย่างมีประสิทธภิาพและปลอดภัย 
3. สาระการเรยีนรู้ 
 การควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวในท่าทางที่ถูกต้อง 
     -การควบคมุท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 

1. อธิบายการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ โดยการขว้างลูกบอลเข้า
ประตู (K) 

2. ปฏิบัติการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ โดยการขว้างลูกบอลเข้า
ประตู (P) 

3. มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบัติการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ โดยการ
ขว้างลูกบอลเข้าประตู (A) 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 

1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
2. ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน   
3.ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม   
4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ  
5.พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มสีำนึกสากล 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู ้ 
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
 
 



๔๕ 
 

7. สื่อการเรยีนรู้/อุปกรณ ์
1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  (พว.)  
2. นักเรียนที่ชว่ยครูสาธิตให้เพื่อนด ู 
3.ใบงาน  
4.ลูกบอล 

 8. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

1.ขั้นเตรียม
(5นาที) 

1. ครูตรวจการแต่งกายและความพร้อมของ
นักเรียนทกุคน 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 

บอกลักษณะ
การ
เคลื่อนไหว 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม(50นาที) 
 
2.1 ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน 
(10 นาท)ี 

2. นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์
ประกอบ  โดยตอบคำถาม เช่น ว่ายน้ำ แชร์
บอล วิ่ง  กีฬาใดที่มีท่าทางการเคลื่อนไหว
ร่างกายต่างจากพวก,ทำไมแชร์บอลจึงมีการ
เคลื่อนไหวร่างกายที่แตกต่างจากพวก,ว่ายน้ำ
และวิ่ง เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะ
ใด,มีกีฬาใดบ้างที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อ
มีอปุกรณ์ประกอบ,นักเรียนชอบทำกิจกรรมท่ี
มีอุปกรณ์ประกอบหรือไม่มีอุปกรณ์ประกอบ
มากกว่ากัน 
 3. ครูให้นักเรยีนสังเกตการสาธิตนักเรียน
การปฏิบัติการขว้างลูกบอลเข้าประตู และ
ร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น โดย
ตอบคำถาม และร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง,การ
ถือลูกบอลต้องถือด้วยมือข้างใด,จากจุดยืน
ขว้างบอลไปถึงประตูจะมีระยะทางเท่าใด,การ
ขว้างลูกบอลเข้าประตูมีวิธีในการปฏิบัติ
อย่างไร 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความตั้งใจ 

2.2 ขั้นฝึกปฏบิัต ิ
(20 นาท)ี 

4. ครูใหผู้้แทนนักเรียน 1 คน ออกมานำอบอุ่น
ร่างกายให้นักเรียนในชั้นเรียนปฏิบัติตามยึด
หลักว่าควรบริหารร่างกายให้ครบทุกส่วน 
5. ครูให้นกัเรียนตัวแทนสาธิตท่าทางการขว้าง
ลูกบอลเข้าประตู ให้นักเรียนดอูีกครั้ง   

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 

ทำหน้าที่เป็น
ผู้นำกลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มที่
ดีได้ 

 
 
 



๔๖ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
2.2 ขั้นฝึกปฏบิัต ิ
(ต่อ) 

6. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ
ขว้างลูกบอลเข้าประตู สลับกันเป็นผู้ขว้าง
ลูกบอล 5 ลูก และเป็นผู้รักษาประตู 5 
ลูก ซึ่งจะมีผู้สอนคอยตรวจสอบความ
ถูกต้องและให้คำแนะนำ  
 

การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
 
 

รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
รับผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

2.3 ขั้นนำไปใช้  
(20 นาท)ี 

7. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มเลน่เกมขว้าง
บอลเข้าประตู โดยผู้เล่นจะต้องเล่นทุกคน 
คนละ 3 ลูก มฝี่ายตรงข้ามส่งคนป้องกัน
ประตูที่คิดว่าดีที่สุด สลับกันขว้าง นับ
คะแนนจากจำนวนลูกบอลที่เข้าประตู  
โดยครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มวางแผนการ
เล่นเกมโดยเชื่อมโยงความคิดในประเดน็
ในการเลือกผูป้้องกันประตูที่ดีที่สุด  
นักเรียนแต่ละกลุ่มหาพ้ืนที่ในการวาง
แผนการเล่นเกมและฝึกปฏิบตัิตามแผน 
8.ครูแจกกระดาษเปล่าให้นักเรียนคนละ 
1 แผ่น วาดภาพอุปกรณ์ที่นักเรียน
สามารถนำมาประกอบการเคลื่อนไหวได้ 
และบอกว่าอุปกรณ์นั้นคืออะไร ใช้
ประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวอย่างไร 
9. ครูสุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
บอกความรู้สึกและอุปสรรคในการฝึก
ปฏิบัติ 
10.นักเรียนแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะรว่มกัน หลังจากการนำเสนอ
ของเพื่อน 
11.นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึก
ขว้างบอลเข้าประตูไปฝึกปฏิบัติให้ชำนาญ
และ 

-ภาษาไทยเพือ่การ
สื่อสาร 
-พลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรูท้ี่มี
สำนึกสากล 
-ทักษะการคิดขั้น
สูงและนวัตกรรม 

รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
รับผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพดู และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

 
 



๔๗ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
 นำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน คนใน

ครอบครัว หรือสมาชิกในชุมชนต่อไป 
  

3.ขั้นการสรุป 
(5 นาที) 

12.นักเรียนรว่มกันสรุปสิ่งทีเ่ข้าใจเป็น
ความรู้ร่วมกัน ดังน้ี  
 การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
เมื่อมีอปุกรณป์ระกอบ ส่งผลให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 

แสดงความคิดเห็นใน
การเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับที่ 
ส่งผลให้ทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 

 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารวัด 
 อธิบายการควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์
ประกอบ โดยการขว้างลูกบอลเข้าประตู 
(K) 

ตรวจใบงาน  
การสังเกต 

ใบงาน,แบบสังเกต เกณฑ์การประเมิน 

ปฏิบัติการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหว
ร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ โดยการ
ขว้างลูกบอลเข้าประต ู(p) 

บันทึกการปฏิบัต ิ แบบบันทึก เกณฑ์การประเมิน 

 มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการควบคุม
ท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมี
อุปกรณ์ประกอบ โดยการขว้างลูกบอล
เข้าประตู (k) 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 

 
 เกณฑก์ารประเมิน 
 1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผา่น ผ่าน 1 รายการถือว่า 
ไมผ่่าน 
 2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 7-8 ระดับ ดี 
  คะแนน 5-6 ระดับ พอใช ้
  คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรงุ 
          3. การประเมินการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 



๔๘ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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

 



๔๙ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน ร่วมมอืในการ 

ทำกจิกรรม 
กล้าออกมาแสดง 
ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ผ่านตั้งแต ่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
 ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
    
                                                                            
 
           ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                    (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
 
 
 
 



๕๐ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
                                                                             ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                      (.........................................) 
                                                                                       ............./............./........... 
 



๕๑ 
 

แบบบันทึกการควบคุมท่าทางการเคลือ่นไหวรา่งกาย 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
ควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ถูกตอ้งโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนและ
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (4 คะแนน) 

ควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ถูกต้องโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนแต่ไม่
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (3 คะแนน) 

ควบคุม
ท่าทางการ
เคลื่อนไหว
ร่างกาย
ถูกต้องแต่
ต้องอาศัย
แบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนบ้าง 
(2 คะแนน) 

ควบคุมท่าทาง
การ
เคลื่อนไหว
ร่างกาย
ถูกต้องโดย
ต้องให้ผู้อื่น
แนะนำเท่านั้น 
(1 คะแนน) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
เกณฑก์ารประเมิน 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 
 

                                                                                            

        ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                         (.........................................) 
                                                                                           ............./............./........... 

 
 
 
 



๕๒ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา (พลศึกษา)     ชั้นประถมศกึษาปีที่  3     
หน่วยการเรยีนรู้ที ่5 เรือ่ง  การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพืน้ฐาน                 เวลาเรยีนรู ้9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่7  เรื่อง  การควบคมุทา่ทางการเคลือ่นไหวร่างกายเมื่อมอีุปกรณ์:การโยนลกูบอลลง
ตะกร้า         เวลาเรยีนรู ้1  ชั่วโมง                                                                                          
สอนวันที่......................................เดือน......................................................พ.ศ. .......................................    
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู ้        
  พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวชี้วัด 
     พ 3.1 ป.3/1 ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที ่และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมี
ทิศทาง 
2. สาระสำคัญ 
  การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ ส่งผลให้ทำกิจกรรมตา่ง ๆ ได้ 
 อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
3. สาระการเรยีนรู ้ การควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวในท่าทางที่ถูกต้อง      
         การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
  1.  อธิบายการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ โดยการโยนลูกบอล 
  ลงตะกร้า (K) 
  2.  ปฏิบัติการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ โดยการโยนลูกบอล 
  ลงตะกร้า (P) 
  3.  มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบัติการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ  
    โดยการโยนลูกบอลลงตะกร้า (A) 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
     1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  2. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  3.ทักษะการคิดขัน้สูงและนวัตกรรม  
4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 5.พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู ้3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
7. สื่อการเรยีนรู้/อุปกรณ ์
  1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  (พว.)  
      2. นักเรียนที่ชว่ยครูสาธิตให้เพื่อนด ู 
     3.ใบงาน  
     4.ลูกบอล  
   5.ตะกร้า 



๕๓ 
 

8. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

1.ขั้นเตรียม
(5นาที) 

1. ครูตรวจการแต่งกายและความพร้อมของ
นักเรียนทุกคน 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 

บอกลักษณะ
การ
เคลื่อนไหว 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(50นาที) 
 
2.1 ขั้นนำเข้า
สู่บทเรียน 
(10 นาท)ี 

2. นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์
ประกอบ  โดยตอบคำถาม เช่น นักเรียนขว้าง
ลูกบอลเข้าประตูได้กี่ลูก,นักเรียนขว้างลูกบอล
เข้าประตูไปในทางใด,หากต้องการขว้างลูก
บอลให้ได้แรง นักเรียนต้องฝึกกล้ามเนื้อส่วน
ใดของร่างกาย,ในขณะเป็นผูร้ักษาประตู 
นักเรียนป้องกันลูกขว้างของเพ่ือนได้ก่ีลูก,
นักเรียนใช้เทคนิคใดท่ีช่วยให้สามารถป้องกัน
การเสียประตูได้  
3. ครูให้นักเรยีนสังเกตการสาธิตโดยตัวแทน
นักเรียนปฏิบัติการโยนลูกบอลลงตะกร้า โดย
ครูคอยอธิบายประกอบและให้นักเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น โดย
ตอบคำถาม และร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง,การ
ถือลูกบอลต้องถือในลักษณะใด,จากจดุยืนใน
การโยนลูกบอลไปถึงคนถือตะกร้าจะมี
ระยะทางเท่าใด,คนที่ทำหน้าที่ยืนถือตะกร้า
ต้องยืนในลักษณะใด,การโยนลูกบอลลง
ตะกร้ามีวิธีในการปฏิบัติอย่างไร 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

2.2 ขั้นฝึก
ปฏิบัติ 
(20 นาท)ี 

4. ครูใหผู้้แทนนักเรียน ออกมานำอบอุ่น
ร่างกายให้นักเรียนในชั้นเรียนปฏิบัติตามยึด
หลักว่าควรบริหารร่างกายให้ครบทุกส่วน 
5. ครูให้นกัเรียนตัวแทนสาธิตท่าทางการโยน
ลูกบอลลงตะกร้าให้นักเรียนดูอีกครั้ง   

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 

ทำหน้าที่เป็น
ผู้นำกลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มที่
ดีได้ 

 
 



๕๔ 
 

ต่อ 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
2.2 ขั้นฝึก
ปฏิบัติ 
(ต่อ) 

6. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ
โยนลูกบอลลงตะกร้า สลับกนัเป็นผู้โยน
ลูกบอล 5 ลูก และเป็นผู้ถือตะกร้าให้
เพื่อนโยนลูกบอล 5 ลูก ซึ่งจะมีครูผู้สอน
คอยตรวจสอบความถูกต้องและให้
คำแนะนำ  
 

การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
 
 

รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
รับผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

2.3 ขั้น
นำไปใช้  
(20 นาท)ี 

7. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุม่เล่นเกมโยนบอล
ลงตะกร้า โดยผู้เล่นจะต้องเล่นทุกคน คน
ละลูก มีฝ่าย นบัคะแนนจากจำนวนลูก
บอลที่ลงตะกร้า และแถวไหนเล่นครบ
ก่อนเป็นฝ่ายชนะ โดยครูให้นกัเรียนแต่ละ
กลุ่มวางแผนการเล่นเกมโดยเชื่อมโยง
ความคิดในประเด็นในการเลือกเรียงลำดับ
ผู้เล่นที่มีความรวดเร็วและแม่นยำ  
นักเรียนแต่ละกลุ่มหาพ้ืนท่ีในการวาง
แผนการเล่นเกมและฝึกปฏิบตัิตามแผน 
8.ครูแจกกระดาษเปล่าให้นักเรียนคนละ 
1 แผ่น วาดภาพอุปกรณ์ที่นักเรียน
สามารถนำมาประกอบการเคลื่อนไหวได้ 
และบอกว่าอุปกรณ์นั้นคืออะไร ใช้
ประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวอย่างไร 
9. ครูสุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
บอกความรู้สึกและอุปสรรคในการฝึก
ปฏิบัติ 
10.นักเรียนแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะรว่มกัน หลังจากการนำเสนอ
ของเพื่อน 
11.นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึก
ขว้างบอลเข้าประตูไปฝึกปฏิบัติให้ชำนาญ
และ 

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-พลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตืน่รูท้ี่มี
สำนึกสากล 
-ทักษะการคิดขั้น
สูงและนวัตกรรม 

รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
รับผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

 



๕๕ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
 นำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน คนใน

ครอบครัว หรือสมาชิกในชุมชนต่อไป 
  

3.ขั้นการสรุป 
(5 นาที) 

12.นักเรียนรว่มกันสรุปสิ่งทีเ่ข้าใจเป็น
ความรู้ร่วมกัน ดังนี้  
 การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
เมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ ส่งผลให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น
ในการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับ
ที่ ส่งผลให้ทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 

รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารวัด 
 อธิบายการควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์
ประกอบ โดยการโยนลูกบอลลงตะกร้า 
(K) 

ตรวจใบงาน  
การสังเกต 

ใบงาน,แบบสังเกต เกณฑ์การประเมิน 

ปฏิบัติการควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์
ประกอบ โดยการโยนลูกบอลลงตะกร้า
(p) 

บันทึกการปฏิบัต ิ แบบบันทึก เกณฑ์การประเมิน 

 มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการควบคุม
ท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมี
อุปกรณ์ประกอบ โดยการโยนลูกบอล
ลงตะกร้า (k) 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 

 เกณฑก์ารประเมิน 
 1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตัง้แต ่2 รายการถือว่า ผา่น ผ่าน 1 รายการถือว่า 
ไมผ่่าน 
 2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 7-8 ระดับ ดี 
  คะแนน 5-6 ระดับ พอใช ้
  คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
          3. การประเมินการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 



๕๖ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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

 



๕๗ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน ร่วมมอืในการ 

ทำกจิกรรม 
กล้าออกมาแสดง 
ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ผ่านตั้งแต ่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
 ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
    
                                                                            
 
           ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                    (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
 
 
 
 



๕๘ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
                                                                             ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                      (.........................................) 
                                                                                       ............./............./........... 
 



๕๙ 
 

แบบบันทึกการควบคุมท่าทางการเคลือ่นไหวรา่งกาย 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรยีนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
ควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ถูกตอ้งโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนและ
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (4 คะแนน) 

ควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ถูกต้องโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนแต่ไม่
สามารถให้
คำแนะนำกับผูอ้ื่น
ได้ (3 คะแนน) 

ควบคุม
ท่าทางการ
เคลื่อนไหว
ร่างกาย
ถูกต้องแต่
ต้องอาศัย
แบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนบ้าง 
(2 คะแนน) 

ควบคุมท่าทาง
การ
เคลื่อนไหว
ร่างกาย
ถูกต้องโดย
ต้องให้ผู้อื่น
แนะนำเท่านั้น 
(1 คะแนน) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
เกณฑก์ารประเมิน 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 
 

                                                                                          

         ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                               (.........................................) 

                                                                                  



๖๐ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศกึษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่5 เรือ่ง  การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพืน้ฐาน เวลาเรยีนรู ้9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่8 เรือ่ง  การควบคมุทา่ทางการเคลือ่นไหวร่างกายเมื่อมอีุปกรณ์:การนัง่ทุม่ลกูบอล
 กับคู่และยนืโยนและรบัลกูบอลกบัคู่ เวลาเรยีนรู ้1  ชั่วโมง  
สอนวันที่.....................................เดอืน................................................พ.ศ. ...............................................    
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตัวชี้วัด 

 มาตรฐานการเรยีนรู้  
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวชี้วัด 
     พ 3.1 ป.3/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่าง      
                                 มีทิศทาง 
2. สาระสำคญั 
 การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ ส่งผลให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
3. สาระการเรยีนรู ้ 
 การควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวในท่าทางที่ถูกต้อง      

- การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
 1. อธิบายการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมือ่มีอุปกรณ์ประกอบ โดยการนั่งทุ่มลูกบอลกับคู่ 
และ ยืนโยนและรับลูกบอลกบัคู่ (K) 
 2. ปฏิบัติการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ โดยการนั่งทุ่มลูกบอลกับคู่ 
และ ยืนโยนและรับลูกบอลกบัคู่ (P) 
 3. มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบัติการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ โดยการ
นั่งทุม่ลูกบอลกับคู่ และ ยืนโยนและรับลูกบอลกับคู(่A) 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 

1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
2. ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน   
3.ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม   
4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ  
5.พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มสีำนึกสากล 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู ้ 
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
 
 



๖๑ 
 

7. สื่อการเรยีนรู้/อุปกรณ ์
1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  (พว.)  
2. นักเรียนที่ชว่ยครูสาธิตให้เพื่อนดู 
3.ใบงาน  
4.ลูกบอล  
5. ภาพารเล่นแชร์บอล 
8. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
1.ขั้นเตรียม
(5นาที) 

1. ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพ ตรวจการแต่งกาย
และความพร้อมของนักเรียนทุกคน 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 

บอกลกัษณะ
การเคลื่อนไหว 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(50นาที) 
 
2.1 ขั้นนำเข้า
สู่บทเรียน 
(10 นาท)ี 

2. นักเรียนสังเกตภาพการเล่นแชร์บอล และ
ร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  โดยตอบ
คำถาม 
 
 
 
 
จากภาพ นักเรยีนคิดว่าคือการแข่งขันกีฬาใด,
นักเรียนเคยเลน่แชร์บอลมาก่อนหรือไม่,กีฬาแชร์
บอลทำคะแนนด้วยวิธีใด,นักเรียนได้ฝึกการ
เคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบใดที่
สามารถใช้ในการเล่น แชร์บอลได้ ,นอกจากการ
โยนลูกบอลแลว้ยังมีการเคลื่อนไหวใดอีกในกีฬา
แชร์บอล 
3. ครูให้นักเรยีนสังเกตการสาธิตโดยตัวแทน
นักเรียนปฏิบัติปฏิบัติการน่ังทุม่ลกูบอลกับคู่ และ
การยืนโยนและรับลูกบอลกับคู่ โดยครูคอย
อธิบายประกอบและให้นักเรยีนร่วมกันวิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถาม และ
ร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เช่น การนั่งทุ่ม
ลูกบอลกับคู่ต้องนั่งลักษณะใด,การน่ังทุ่มลูกบอล
กับคู่มีวิธีในการปฏิบัติอย่างไร,การยืนโยนและรับ
ลกูบอลกับคู่ต้องยืนในลักษณะใด,การยืนโยนและ
รับลูกบอลกับคู่มีวิธีในการปฏิบัติอย่างไร 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

2.2 ขั้นฝึก
ปฏิบัติ 
(20 นาท)ี 

4. ครูใหผู้้แทนนกัเรียน ออกมานำอบอุ่นร่างกายให้
นักเรียนในช้ันเรียนปฏิบัติตามยึดหลกัว่าควร
บริหารร่างกายให้ครบทุกส่วน 
5. ครูให้นกัเรียนตัวแทนสาธิตท่าทางการโยนลูก
บอลลงตะกร้าให้นักเรียนดูอีกครั้ง   

-ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 
-การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

ทำหน้าที่เป็น
ผู้นำกลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มที่
ดีได้ 



๖๒ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคญั สมรรถนะ 
2.2 ขั้นฝึก
ปฏิบัติ 
(ต่อ) 

6. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มฝึกการนั่งทุ่มลูกบอลกับ
คู่ และ ยืนโยนและรับลูกบอลกับคู่ ซึ่งจะมี
ครูผู้สอนคอยตรวจสอบความถูกต้องและให้
คำแนะนำ  
 

การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
 
 

รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
รับผิดชอบ
หน้าทีท่ี่ได้รับ
มอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการ
อย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด 
และใช้ท่าทาง
ในการสื่อสาร
เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

2.3 ขั้น
นำไปใช้  
(20 นาท)ี 

7. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มเลน่เกมการนั่งทุ่มลูก
บอลกับคู่ และ ยืนโยนและรบัลูกบอลกับคูจ่ำนวน
คู่ละ10 ครัง้  และแถวไหนเล่นครบก่อนเป็นฝ่าย
ชนะ นับคะแนนจากลูกที่หลน่น้อยที่สุดและใช้
เวลาน้อยที่สุด โดยครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มวาง
แผนการเล่นเกมโดยเชื่อมโยงความคิดในประเด็น
ในการเลือกเรยีงลำดับผู้เล่นที่มีความรวดเร็วและ
แม่นยำ  นักเรยีนแต่ละกลุ่มหาพื้นที่ในการวาง
แผนการเล่นเกมและฝึกปฏิบตัิตามแผน 
8.ครูแจกกระดาษเปล่าให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น 
วาดภาพการนั่งทุ่มลูกบอลกบัคู่ และ ยืนโยนและ
รับลูกบอลกับคู่ที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ดีที่สุด
พร้อมทั้งบอกเหตุผลที่เลือก 
9. ครูสุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนบอก
ความรู้สึกและอุปสรรคในการฝึกปฏิบติั 
10.นักเรียนแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะรว่มกัน หลังจากการนำเสนอของ
เพื่อน 
11.นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกขว้าง
บอลเข้าประตูไปฝึกปฏิบัติให้ชำนาญและนำไป
แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ับเพ่ือน คนในครอบครวั หรือ
สมาชิกในชุมชนต่อไป 

-ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 
-เมืองที่เข้มแข็ง/
ตื่นรู้ที่มีสำนึก
สากล 
-ทักษะการคิดขั้น
สูงและนวัตกรรม 

รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
รับผิดชอบ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการ
อย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด 
และใช้ท่าทาง
ในการสื่อสาร
เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้อื่น
เข้าใจ 



๖๓ 
 

3.ขั้นการ
สรุป 
(5 นาที) 

12.นักเรียนรว่มกันสรุปสิ่งทีเ่ข้าใจเป็นความรู้
ร่วมกัน ดังนี้  
 การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
เมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ ส่งผลให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นในการ
เคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่
กับที่ ส่งผลให้
ทำกิจกรรมต่าง 
ๆ ได ้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 

 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 

รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารวัด 
 อธิบายการควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอปุกรณ์
ประกอบ โดยการนั่งทุ่มลูกบอลกับคู่ 
และ ยืนโยนและรับลูกบอลกบัคู่ (K) 

ตรวจใบงาน  
การสังเกต 

ใบงาน,แบบสังเกต เกณฑ์การประเมิน 

ปฏิบัติการควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์
ประกอบ โดยการนั่งทุ่มลูกบอลกับคู่ 
และ ยืนโยนและรับลูกบอลกบัคู่(p) 

บันทึกการปฏิบัต ิ แบบบันทึก เกณฑ์การประเมิน 

 มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการควบคุม
ท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมี
อุปกรณ์ประกอบ โดยการนั่งทุ่มลูกบอล
กับคู่ และ  
ยืนโยนและรับลูกบอลกับคู่ (k) 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมิน 
 1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผา่น ผ่าน 1 รายการถือว่า 
ไมผ่่าน 
 2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 7-8 ระดับ ดี 
  คะแนน 5-6 ระดับ พอใช ้
  คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
          3. การประเมินการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 



๖๔ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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

 



๖๕ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน ร่วมมอืในการ 

ทำกจิกรรม 
กล้าออกมาแสดง 
ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ผ่านตั้งแต ่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
 ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
    
                                                                            
 
           ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                    (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
 
 
 
 



๖๖ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
                                                                             ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                      (.........................................) 
                                                                                       ............./............./........... 
 

 



๖๗ 
 

แบบบันทึกการควบคุมท่าทางการเคลือ่นไหวรา่งกาย 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
ควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ถูกต้องโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนและ
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (4 คะแนน) 

ควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ถูกต้องโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนแต่ไม่
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (3 คะแนน) 

ควบคุม
ท่าทางการ
เคลื่อนไหว
ร่างกาย
ถูกต้องแต่
ต้องอาศัย
แบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนบ้าง 
(2 คะแนน) 

ควบคุม
ท่าทางการ
เคลื่อนไหว
ร่างกาย
ถูกต้องโดย
ต้องให้ผู้อื่น
แนะนำเท่านั้น 
(1 คะแนน) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
เกณฑก์ารประเมิน 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 
 

                                                                                   ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                        (.........................................) 
                                                                                          ............./............./........... 



๖๘ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศกึษาปีที่  3     
หน่วยการเรยีนรู้ที ่5 เรือ่ง  การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพืน้ฐาน เวลาเรยีนรู ้9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่9  เรื่อง  การควบคมุทา่ทางการเคลือ่นไหวร่างกายเมื่อมอีุปกรณ์ประกอบโดยการโยน
ลกูบอลเลก็หรอืลูกเทนนิสสลบัมือและประโยชน์ของการควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างถกูต้อง 
 เวลาเรยีนรู ้1  ชั่วโมง 
สอนวันที่....................................เดือน.....................................................พ.ศ. ..........................................    
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตัวชี้วัด 

 มาตรฐานการเรยีนรู้  
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวชี้วัด 
      พ 3.1 ป.3/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่าง 
 มีทิศทาง 
2. สาระสำคญั 
 การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ ส่งผลให้ทำกิจกรรมตา่ง ๆ ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
3. สาระการเรยีนรู ้ 
 การควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวในท่าทางที่ถูกต้อง      

    -การควบคมุท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้่ตวัชี้วัด 

 1. อธิบายการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ โดยการโยนลูกบอลเล็ก 
  หรือลูกเทนนิสสลับมือ (K) 
 2. บอกประโยชน์ของการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกต้อง (K) 
 3. ปฏิบัติการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ โดยการโยนลูกบอลเล็ก 
  หรือลูกเทนนิสสลับมือ (P) 
 4. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ 
  โดยการโยนลูกบอลเล็กหรือลกูเทนนิสสลับมอื (A) 

5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
2. ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน   
3.ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม  
4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ  
5.พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มสีำนึกสากล   

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู ้ 
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 



๖๙ 
 

7. สื่อการเรยีนรู้/อุปกรณ ์
1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  (พว.)  
2. นักเรียนที่ชว่ยครูสาธิตให้เพื่อนด ู 
3. ใบงาน    
4.ลูกบอลเล็ก/ลูกเทนน ิ

8. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

1.ขั้นเตรียม
(5นาที) 

1. ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพ ตรวจการแต่ง
กายและความพร้อมของนักเรียนทุกคน 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแห่งตน 

บอกลักษณะ
การ
เคลื่อนไหว 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม(50นาที) 
 
2.1 ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน 
(10 นาท)ี 

2. นักเรียนร่วมกันทบทวนจากการฝึก
ปฏิบัติการนั่งทุ่มลูกบอลกับคู่ และการยืนโยน
และรับลูกบอลกับคู่ โดยตอบคำถาม เช่น การ
นั่งทุ่มลูกบอลกับคู่กับการยืนโยนและรับลกู
บอลกับคู่ การปฏิบัติใดส่งลูกบอล 
ได้ง่ายกว่ากัน ,เพราะอะไรการยืนโยนและรบั
ลูกบอลกับคู่จึงยากกว่าการนั่งทุ่มลูกบอลกบัคู่
,ขณะปฏิบัติ นักเรียนทำลูกบอลตกพ้ืนกี่ครั้ง
,อะไรคืออุปสรรคที่ทำให้ลูกบอลตก,นักเรียน
ควรทำอย่างไรเพื่อให้การรับส่งลูกบอลมี
ประสิทธิภาพ 
3. ครูให้นักเรยีนสังเกตการสาธิตการ
ปฏิบัติการโยนลูกบอลเล็กหรือลูกเทนนิสสลบั
มือ และร่วมกนัวิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็น โดยตอบคำถาม และร่วมกันสนทนา
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน
การฝึกปฏิบัติมีอะไรบ้าง,ท่าเตรียมก่อนปฏิบัติ
ต้องถือลูกบอลเล็กหรือลูกเทนนิสในลักษณะ
ใด ,การโยนลูกบอลเล็กหรือลกูเทนนิสสลับ
มือมีวิธีในการปฏิบัติอย่างไร,การโยนลูกบอล
เล็กหรือลูกเทนนิสสลับมือจะช่วยฝึก
ความสัมพันธ์ของอวัยวะส่วนใด 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

2.2 ขั้นฝึกปฏบิัต ิ
(20 นาท)ี 

4. ครูใหผู้้แทนนักเรียน ออกมานำอบอุ่น
ร่างกายให้นักเรียนในชั้นเรียนปฏิบัติตามยึด
หลักว่าควรบริหารร่างกายให้ครบทุกส่วน 
5. ครูให้นกัเรียนตัวแทนสาธิตท่าทางการโยน
ลูกบอลเล็กหรอืลูกเทนนิสสลับมืออีกครั้ง 

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

ทำหน้าที่เป็น
ผู้นำกลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มที่
ดีได้ 

 
 



๗๐ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
2.2 ขั้นฝึกปฏบิัต ิ
(ต่อ) 

6. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มฝึกการโยนลูก
บอลเล็กหรือลกูเทนนิสสลับมอื จากนั้น
จับคู่ฝึก ซึ่งจะมีครูผู้สอนคอยตรวจสอบ
ความถูกต้องและให้คำแนะนำ  
 

การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
 
 

รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
รับผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

2.3 ขั้นนำไปใช ้ 
(20 นาท)ี 

7. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มเลน่เกมการโยน
ลูกบอลเล็กหรอืลูกเทนนิสสลับมือ ทีละคน
จับเวลา 20 วนิาทีนับคะแนนจากลูกที่
โยนได้รวมกันทีมไหนได้คะแนนมากกว่า
เป็นฝ่ายชนะ โดยครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่ม
วางแผนการเล่นเกมโดยเช่ือมโยงความคิด
ในประเด็นในการมีสมาธิและความแม่นยำ
นักเรียนแต่ละกลุ่มหาพ้ืนท่ีในการวาง
แผนการเล่นเกมและฝึกปฏิบตัิตามแผน 
8.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ
ควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย แล้ว
บันทึกผลการปฏิบัติลงในแบบบันทึกใบ
งาน เรื่อง ผลการฝึกปฏิบัติการควบคุม
ท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
9. ครูสุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
บอกความรู้สึกและอุปสรรคในการฝึก
ปฏิบัติ 
10.นักเรียนแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะรว่มกัน หลังจากการนำเสนอ
ของเพื่อน 
11.นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึก
ขว้างบอลเข้าประตูไปฝึกปฏิบัติให้ชำนาญ
และนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน คน
ในครอบครัว หรือสมาชิกในชุมชนต่อไป 

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-พลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรูท้ี่มี
สำนึกสากล 
-ทักษะการคิดขั้น
สูงและนวัตกรรม 

รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
รับผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

 
 



๗๑ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

3.ขั้นการสรุป 
(5 นาที) 

12.นักเรียนรว่มกันอภิปรายและสรุป
ประโยชน์ของการควบคุมการเคลื่อนไหว
อย่างถูกต้อง ในลักษณะของแผนภาพ
ความคิด14.นักเรียนร่วมกันสรุปส่ิงท่ีเข้าใจ
เป็นความรู้ร่วมกัน ดังน้ี การควบคมุท่าทาง
การเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์
ประกอบ ส่งผลให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น
ในการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับ
ที่ ส่งผลให้ทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้
อย่างมี
ประสิทธภิาพและ
ปลอดภัย 

9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้
รายการประเมิน วิธีการ เครือ่งมอื เกณฑก์ารวัด 

 อธิบายการควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์
ประกอบ การโยนลูกบอลเล็กหรือลูก
เทนนิสสลับมือบอกและประโยชน์ของ
การควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
ถูกต้อง (K) 

ตรวจใบงาน  
การสังเกต 

ใบงาน,แบบสังเกต เกณฑ์การประเมิน 

ปฏิบัติการควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์
ประกอบ โดยการการโยนลูกบอลเล็ก
หรือลูกเทนนิสสลับมือ (p) 

บันทึกการปฏิบัต ิ แบบบันทึก เกณฑ์การประเมิน 

มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการควบคุม
ท่าทางการเคลือ่นไหวร่างกายเมื่อมี
อุปกรณ์ประกอบโดยการโยนลูกบอล
เล็กหรือลูกเทนนสิสลับมือ (k) 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 

 เกณฑก์ารประเมิน 
 1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผา่น ผ่าน 1 รายการถือว่า 
ไมผ่่าน 
 2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 7-8 ระดับ ดี 
  คะแนน 5-6 ระดับ พอใช ้
  คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
          3. การประเมินการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดบั ควรปรับปรุง 



๗๒ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๗๓ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน ร่วมมอืในการ 

ทำกจิกรรม 
กล้าออกมาแสดง 
ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ผ่านตั้งแต ่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
 ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
    
                                                                            
 
           ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                    (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
 
 
 
 



๗๔ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครือ่งหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
  
                                                                             ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                      (.........................................) 
                                                                                       ............./............./........... 
 
 



๗๕ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรยีนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
                                                                                    
        ลงชือ่.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                               (.........................................) 
                                                                                 ............./............./........... 
 
 



๗๖ 
 

แบบบันทึกการควบคุมท่าทางการเคลือ่นไหวรา่งกาย 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
ควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ถูกต้องโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อื่นและ
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อืน่
ได้ (4 คะแนน) 

ควบคุมท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ถูกต้องโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนแต่ไม่
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (3 คะแนน) 

ควบคุม
ท่าทางการ
เคลื่อนไหว
ร่างกาย
ถูกต้องแต่
ต้องอาศัย
แบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนบ้าง 
(2 คะแนน) 

ควบคุมท่าทาง
การ
เคลื่อนไหว
ร่างกาย
ถูกต้องโดย
ต้องให้ผู้อื่น
แนะนำเท่านั้น 
(1 คะแนน) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
เกณฑก์ารประเมิน 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 
 

                                                                                  ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                       (.........................................) 
                                                                                         ............./............./........... 
 
          



๗๗ 
 

 ใบงาน เรือ่ง ผลการฝกึปฏบิัตกิารควบคุมทา่ทางการเคลือ่นไหวของร่างกาย 
   
 วันที.่................เดือน..................................พ.ศ. ............................. 
 ชื่อ..................................................................เลขที่..................ช้ัน................. 
 
 นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย แล้วบันทึกผลการปฏบิัติ 
ลงในแบบบันทึก โดยเขียนเครื่องหมาย        ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง นักเรียนประเมินผลการปฏิบัติ 
กับเกณฑ์การประเมิน แล้วตอบคำถาม (ตัวอยา่งคำตอบ) 
 

รายการปฏบิัติ 
ผลการปฏบิัต ิ

ถกูต้อง ไมถู่กต้อง 
1. การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กบัที่   
 ท่าที่   1 ก้มงอตัวด้านหน้า ✓  
 ท่าที่   2 ย่อยดื ✓  
 ท่าที่   3 ยืนเขย่งกางแขน ✓  
 ท่าที่   4 ก้มแตะ ยืนเหยียดตัว ✓  
 ท่าที่   5 ก้มแตะ ยืนบิดตัว ✓  
2. การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที ่   
 ท่าที่   6 เดินต่อเท้า ✓  
 ท่าที่   7 เดินถอยหลัง ✓  
 ท่าที่   8 กระโดดไปข้างหน้า ✓  
 ท่าที่   9 กระโดดพับเข่าให้ส้นเท้าแตะก้น  ✓ 
 ท่าที่ 10 เดินไขว้เท้าไปข้างหน้าและถอยหลงั  ✓ 
3. การเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ   
 ท่าที่ 11 ขว้างลูกบอลเข้าประต ู ✓  
 ท่าที่ 12 โยนลูกบอลลงตะกรา้ ✓  
 ท่าที่ 13 นั่งทุม่ลูกบอลกับคู ่ ✓  
 ท่าที่ 14 ยืนโยนและรับลูกบอลกับคู ่ ✓  
 ท่าที่ 15 โยนลูกบอลเล็กหรอืลูกเทนนิสสลับมือ  ✓ 

ปฏิบัติได้ถูกต้องทั้งหมด .........................ท่า 
 
 
 
 

✓ 

ได.้...................คะแนน 
คะแนนเตม็ 10 คะแนน 



๗๘ 
 

เกณฑป์ระเมนิ 
 11-15 ท่า ปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
   6-10 ท่า ปฏิบัตอิยู่ในระดับพอใช้ 
   0-5   ท่า ปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 
1. นักเรียนปฏิบัติการควบคุมท่าทางการเคล่ือนไหวร่างกายอยู่ในระดับใด 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
2. นักเรียนปฏิบัติการควบคุมท่าทางการเคล่ือนไหวร่างกายทา่ใดได้ดีที่สุด 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................
3. นักเรียนคิดว่าตนเองควรปรับปรุงการควบคุมทา่ทางการเคล่ือนไหวร่างกายท่าใดบ้าง 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................
4. นักเรียนชอบการควบคุมท่าทางการเคลือ่นไหวร่างกายท่าใดมากท่ีสดุ 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................
5. นักเรียนรู้สึกอย่างไรขณะปฏิบัติการควบคุมท่าทางการเคล่ือนไหวร่างกาย 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศกึษาปีที่  3
หน่วยการเรยีนรู้ที ่6 เรือ่ง  เล่นเกมสนกุสร้างสขุทางใจ เวลาเรยีน 11 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่10  เรื่อง  การเล่นเกมสลบัที ่สลบักลุม่ (1) เวลาเรยีน 1  ชั่วโมง                                                                                          
สอนวันที่....................................เดือน.....................................................พ.ศ. ...................................    
1. มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตัวชี้วัด 

 มาตรฐานการเรยีนรู้  
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
     พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง 
 สม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธ ิกฎ กติกา มีนำ้ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  
 และชื่นชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 
 ตัวชี้วัด 
     พ 3.1 ป.3/2 เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกม 
 เบ็ดเตล็ด 
     พ 3.2 ป.3/1 เลือกออกกำลังกาย การละเล่นพื้นเมือง และเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย  
 และข้อจำกดัของตนเอง 
     พ 3.2 ป.3/2 ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของการออกกำลังกาย การเล่นเกม การละเล่น 
 พื้นเมืองได้ด้วยตนเอง 
2. สาระสำคญั 
 การเล่นเกมสลบัที่ สลับกลุ่ม เป็นกิจกรรมทีต่้องเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน โดยเลือกเล่นเกมที่เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย และควรเล่นตามกฎ กติกา และมีน้ำใจ
นักกีฬา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น 
3. สาระการเรยีนรู ้ 
 การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
 เกมสลับที่ สลับกลุ่ม 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
 1. อธิบายวิธีการเล่นเกมสลับที่ สลับกลุ่ม (K) 
 2. ปฏิบัติการเล่นเกมสลับที่ สลับกลุ่มตามกฎ กติกา (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด (A) 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 

1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
2. ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน   
3.ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม  
4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ  
5.พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มสีำนึกสากล   

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู ้ 
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 



๘๐ 
 

7. สื่อการเรยีนรู้/อุปกรณ ์
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3  (พว.)  
    2. นักเรียนที่ช่วยครูสาธิตให้เพื่อนดู  
    3.นักเรียนออกมาเล่าประสบการณ์การเล่นเกม  
    4.ใบงาน 
8. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
1.ขั้นเตรียม
(5นาที) 

1. ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพ ตรวจการแต่ง
กายและความพร้อมของนักเรียนทุกคน 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 

บอกลักษณะ
การ
เคลื่อนไหว 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม(50นาที) 
 
2.1 ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน 
(10 นาท)ี 

2. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกีย่วกับ
ประสบการณ์ในการเล่นเกมของนักเรียน โดย
ตอบคำถาม เช่น นักเรียนเคยเล่นเกมหรือไม,่
นักเรียนเคยเลน่เกมอะไรบ้าง,นักเรียนชอบ
เกมที่เล่นหรือไม่,ทำไมนักเรียนจึงชอบเล่น
เกมดังกล่าว,นักเรียนรู้จักเกมสลับที่ สลับกลุ่ม
หรือไม ่
3. ให้นักเรียน 2-3 คน ออกมาเล่าวิธีเล่นเกม
ที่ตนเองเคยเล่นให้เพื่อนในชั้นฟัง แล้วให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้
คำถาม ดังนี้ เกมที่เพื่อนเล่าให้ฟังได้แก่เกม
อะไรบ้าง,การเล่นเกมดังกล่าวมีประโยชน์
หรือไม่ จากนัน้ครูอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับเกม
เบ็ดเตล็ด และวิธีการเล่นเกมสลับที่ สลับกลุ่ม
ให้นักเรียนฟังแล้วเลือกนักเรยีนออกมาสาธิต
วิธีการเล่นเกมสลับที่ สลับกลุ่ม ครแูละ
นักเรียนอภิปรายซักถาม เช่น เกมสลับท่ี สลบั
กลุ่มแบ่งผู้เล่นอย่างไร,ก่อนเริ่มเล่น ผู้เล่นแต่
ละกลุ่มมีการยนืในลักษณะใด,เกมสลับที่ สลับ
กลุ่มมีวิธีการเล่นอย่างไร,การเล่นเกมสลับที่ 
สลับกลุ่ม จะตดัสินผลแพ้ชนะอย่างไร 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 
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กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
2.2 ขั้นฝึกปฏบิัต ิ
(ต่อ) 

4. ครูใหผู้้แทนนักเรียน ออกมานำอบอุ่น
ร่างกายให้นักเรียนในชั้นเรียนปฏิบัติตาม
ยึดหลักว่าควรบริหารร่างกายให้ครบทุก
ส่วน 
5. ครูและนักเรียนสรุปวิธีการเล่นเกมสลับ
ที่สลับกลุ่ม โดยการซักถามตอบคำถาม 
เช่น เกมสลับที ่สลับกลุ่มแบ่งผู้เล่นอย่างไร
,ก่อนเริ่มเล่น ผู้เล่นแต่ละกลุ่มมีการยืนใน
ลักษณะใด,เกมสลับที่ สลับกลุ่มมีวิธีการ
เล่นอย่างไร,การเล่นเกมสลับที่ สลับกลุ่ม 
จะตัดสินผลแพ้ชนะอย่างไร 
6. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มๆละเท่า ๆ กัน 
ฝึกปฏิบัติการเล่นเกมสลับที่ สลับกลุ่ม
ภายในกลุ่มตนเอง สลับการออกคำสั่ง โดย
มีผู้สอนคอยตรวจสอบความถูกต้องและให้
คำแนะนำเพิ่มเติม 

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
 
 

ทำหน้าที่เป็นผู้นำ
กลุ่มและสมาชกิ
กลุ่มที่ดีได้ รบัฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รับผิดชอบ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

2.3 ขั้นนำไปใช้  
(20 นาท)ี 

7. ครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มมารวมเล่นเกม
สลับที่สลับกลุม่ โดยครูให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มวางแผนการเล่นเกมโดยเชื่อมโยง
ความคิดในประเด็นในการมีสมาธิและการ
ประสานความร่วมมือกัน นักเรียนแต่ละ
กลุ่มหาพื้นที่ในการวางแผนการเล่นเกม
และฝึกปฏิบัติตามแผน 
8.นักเรียนสรุปผลการฝึกปฏิบัติการเล่น
เกมสลับที่ สลับกลุ่มของกลุ่มตนเอง ลงใน
แบบบันทึกเกมสลับที ่สลับกลุ่ม 
9. ครูสุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
บอกความรูส้ึกและอุปสรรคในการฝึก
ปฏิบัติ 
10.นักเรียนแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะรว่มกัน หลังจากการนำเสนอ
ของเพื่อน 
11.นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการเล่น
เกมสลับที่สลับกลุ่มไปใช้เล่นกับเพ่ือนและ
ชุมชนในชีวิตประจำวันต่อไป 

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-พลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตืน่รูท้ี่มี
สำนึกสากล 
-ทักษะการคิดขั้น
สูงและนวัตกรรม 

รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
รับผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

 
 
 



๘๒ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

3.ขั้นการสรุป 
(5 นาที) 

12.นักเรียนสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้
ร่วมกัน ดังนี้  
 การเล่นเกมสลบัที่ สลับกลุ่ม เป็นกิจกรรม 
ที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง  
และเกิดความสนุกสนานเพลดิเพลิน โดยเลือก 
เล่นเกมที่เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย 
 และควรเล่นตามกฎ กติกา และมีน้ำใจนักกฬีา 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่นจากน้ันให้
นักเรียนสรุปวิธีการเล่นเกมสลับทีส่ลบักลุ่มลงใน 
ใบงาน 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น
ในการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับ
ที่ ส่งผลให้ทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้
 

รายการประเมิน 
วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารวัด 

 อธิบายวิธีการเล่นเกมสลับที่ สลับกลุม่ 
(K) 

ตรวจใบงาน  
การสังเกต 

ใบงาน,แบบสังเกต เกณฑ์การประเมิน 

ปฏิบัติการเล่นเกมสลับที่ สลับกลุ่มตาม
กฎ กติกา (p) 

บันทึกการปฏิบัต ิ แบบบันทึก เกณฑ์การประเมิน 

เห็นความสำคัญของการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด (k) 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 

  
เกณฑก์ารประเมิน 
 1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือว่า 
ไม่ผ่าน 
 2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 7-8 ระดับ ดี 
  คะแนน 5-6 ระดับ พอใช ้
  คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
          3. การประเมินการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 



๘๓ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๘๔ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน ร่วมมอืในการ 

ทำกจิกรรม 
กล้าออกมาแสดง 
ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ผ่านตั้งแต ่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
 ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
    
                                                                            
 
           ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                    (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
 
 
 
 



๘๕ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครือ่งหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
                                                                             ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                      (.........................................) 
                                                                                       ............./............./........... 
 



๘๖ 
 

แบบสงัเกตการเลน่เกม กีฬา 
คำชีแ้จง ให้ทำเครือ่งหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
เล่นเกมไดถู้กต้อง
ตามกฎ กติกา 
และมีความ
สนุกสนานในการ
เล่นโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนและ
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (4 คะแนน) 

เล่นเกมไดถู้กต้อง
ตามกฎ กติกา 
และมีความ
สนุกสนานในการ
เล่นโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนแต่ไม่
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (3 คะแนน) 

เล่นเกมได้
ถูกต้องตาม
กฎ กติกา
และมีความ
สนุกสนานใน
การเล่น แต่
ต้องอาศัย
แบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนบ้าง 
(2 คะแนน) 

เล่นเกมได้
ถูกต้องตามกฎ 
กติกา และมี
ความ
สนุกสนานใน
การเล่น โดย
ต้องให้ผู้อื่น
แนะนำเท่านั้น 
(1 คะแนน) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
เกณฑก์ารประเมิน 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 

                                                                                           

        ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                               (.........................................) 
                                                                                ............./............./........... 
 
 
 
 



๘๗ 
 

แบบบันทึกเกมสลบัที ่สลบักลุม่ 
1.  ลักษณะกิจกรรม 
  เคลื่อนไหวอยู่กับที ่
  เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที ่
2. ความรู้สึกต่อการทำกิจกรรม 
  สนุกสนาน เพลิดเพลิน 
  ตื่นเต้น 
  มีความสุข 
                            ชื่อ-สกุล.......................................................ชั้น........................เลขที่....................... 
 

 



๘๘ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา (พลศึกษา)   ชั้นประถมศกึษาปีที่  3     
หน่วยการเรยีนรู้ที ่6 เรือ่ง  เล่นเกมสนกุสร้างสขุทางใจ                         เวลาเรยีน 11 ชั่วโมง 
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่11  เรื่อง  การเล่นเกมสลบัที ่สลบักลุม่ (2) เวลาเรยีน 1  ชั่วโมง                                                                                          
สอนวันที่.......................................เดือน.......................................................พ.ศ. ...................................    
1. มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรยีนรู้   
      พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
      พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง 
      สม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธ ิกฎ กติกา มีนำ้ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  
      และชื่นชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 
 ตัวชี้วัด 
      พ 3.1 ป.3/2  เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกม 

เบ็ดเตล็ด 
 พ 3.2 ป.3/1  เลือกออกกำลังกาย การละเล่นพื้นเมือง และเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย  

และข้อจำกัดของตนเอง 
  พ 3.2 ป.3/2 ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของการออกกำลังกาย การเล่นเกม การละเล่น 

พื้นเมืองได้ด้วยตนเอง 
2. สาระสำคญั 
 การเล่นเกมสลบัที ่สลับกลุ่ม เป็นกิจกรรมท่ีต้องเคล่ือนไหวร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน โดยเลือกเล่นเกมที่เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย และควรเล่นตามกฎ กติกา และมีน้ำใจ
นักกีฬา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น 
3. สาระการเรยีนรู้  
  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
      เกมสลับที่ สลับกลุ่ม 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
 1. อธิบายประโยชน์ของการเล่นเกมสลับที่ สลับกลุม่ (K) 
 2. เล่นเกมสลบัที่ สลับกลุ่มถกูต้องตามกฎ กติกา (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการเล่นเกมตามกฎ กตกิา อย่างเคร่งครัด (A) 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 

1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
2. ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน   
3.ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม  
4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ  
5.พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มสีำนึกสากล   

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู ้ 
3. มุ่งมัน่ในการทำงาน 



๘๙ 
 

7. สื่อการเรยีนรู้/อุปกรณ ์
1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  (พว.)  
2. นักเรียนที่ชว่ยครูสาธิตให้เพื่อนด ู 
3. แผนภาพเกมสลับที่สลับกลุ่ม  
4. ใบงานแบบบันทึกการเล่นเกมสลับที่สลับกลุ่ม 

8. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

1.ขั้นเตรียม
(5นาที) 

1. ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพ ตรวจการแต่ง
กายและความพร้อมของนักเรียนทุกคน 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่
ตน 

บอกลักษณะ
การเคลื่อนไหว 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(50นาที) 
 
2.1 ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน 
(10 นาท)ี 

2. ครูทบทวนความรู้เรื่องการเล่นเกมสลับที่ 
สลับกลุ่ม แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ เมื่อชั่วโมงที่
แล้วนักเรียนเลน่เกมอะไร,เกมดังกล่าวมี
วิธีการเล่นอย่างไร,นักเรียนชอบเล่นเกมนี้
หรือไม่ จากนัน้ให้นักเรียนดูแผนภาพแล้ว
ตอบคำถาม 
 
 
 
 
 
- จากภาพ ถ้าผู้สั่งสั่งว่า “สลับที่” สมาชิกใน
แต่ละกลุ่มจะตอ้งปฏิบัติอย่างไร 
- จากภาพ ถ้าผู้สั่งสั่งว่า “สลับที่” สมาชิกใน
แต่ละกลุ่มจะตอ้งปฏิบัติอย่างไร 
จากภาพ หากนักเรียนเป็นผู้เล่น นักเรียน
อยากอยู่ตำแหน่งใดมากที่สุด เพราะอะไร 
3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะหแ์ละแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของการเล่นเกมสลบัที่ 
สลับกลุ่ม โดยตอบคำถาม ดังน้ี 
- เกมสลับที่ สลับกลุ่มเป็นเกมที่ใช้อุปกรณ์
หรือไม ่,สมาชกิแต่ละทีมต้องมีผู้เล่นเท่ากัน
หรือไม่ เพราะอะไร ,ในการเล่นเกมสลับที่ 
สลับกลุ่มเป็นการเล่นในลักษณะใด ,ผู้ที่จะ
เล่นเกมสลับที่ สลับกลุม่ ควรมีคุณสมบัต ิ

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

 
 



๙๐ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรียนรู ้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

2.2 ขั้นฝึกปฏบิัต ิ
(20 นาท)ี 

อย่างไร ,การเล่นเกมสลับที่ สลับกลุ่มช่วย
ฝึกทักษะด้านใด 
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกมสลับที่ 
สลับกลุ่มคืออะไร 
4. ครูใหผู้้แทนนักเรียน ออกมานำอบอุ่น
ร่างกายให้นักเรียนในชั้นเรียนปฏิบัติตาม
ยึดหลักว่าควรบรหิารร่างกายให้ครบทุก
ส่วน 
5. แบ่งกลุ่มนกัเรียนตามความเหมาะสม 
เล่นเกมสลับที่ สลับกลุม่ โดยให้แต่ละกลุ่ม
อยู่ในวงกลมของกลุ่มตนเอง จากนั้นผู้สอน
จะเป็นผู้ออกคำสั่งจนได้กลุม่ที่ชนะจากนั้น
สลับเป็นนักเรยีนสลับกันออกคำสั่ง โดยมี
ผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด  

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
 
 

ทำหน้าที่เป็นผู้นำ
กลุ่มและสมาชกิ
กลุ่มที่ดีได้ รบัฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รับผิดชอบ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
คิดและจินตนาการ
อย่างหลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

2.3 ขั้นนำไปใช้  
(20 นาท)ี 

6. ครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มแข่งขันกันเล่น
สลับที่สลับกลุม่ โดยครูให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มวางแผนการเล่นเกมโดยเชื่อมโยง
ความคดิในประเด็นในการมีสมาธิและการ
ประสานความร่วมมือกัน นักเรียนแต่ละ
กลุ่มหาพื้นที่ในการวางแผนการเล่นเกม
และฝึกปฏิบัติตามแผนโดยครูเป็นคนออก
คำสั่งจนกว่าจะได้ผู้ชนะ 
7.ให้นักเรียนบนัทึกผลการเลน่เกมสลับที่ 
สลับกลุ่ม ลงในแบบบันทึกทีค่รูแจกให้  
8. ครูสุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
บอกความรู้สึกและอุปสรรคในการฝึก
ปฏิบัติ 
9.นักเรียนแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะรว่มกัน หลังจากการนำเสนอ
ของเพื่อน 
10.นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับในการเล่นเกม 
สลับที่ สลับกลุ่ม ไปปรับใช้ในการเล่นใน
ชีวิตประจำวันของตนเอง และแนะนำให้กับ 
สมาชิกในสถานศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม 
การออกกำลังกาย 

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-พลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรูท้ี่มี
สำนกึสากล 
-ทักษะการคิดขั้น
สูงและนวัตกรรม 

รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
รับผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
คิดและจินตนาการ
อย่างหลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

 
 



๙๑ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
3.ขัน้การสรุป 
(5 นาที) 

11.นักเรียนสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้
ร่วมกัน ดังนี้  
 การเล่นเกมสลบัที่ สลับกลุ่ม เป็นกิจกรรม 
ที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง  
และเกิดความสนุกสนานเพลดิเพลิน โดยเลือก 
เล่นเกมที่เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย 
 และควรเล่นตามกฎ กติกา และมีน้ำใจนักกฬีา 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น
ในการเคลือ่นไหว
ร่างกายขณะอยู่กับ
ที่ ส่งผลใหท้ำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมือ เกณฑก์ารวัด 
 อธิบายประโยชน์ของการเล่นเกมสลับ
ที่ สลับกลุ่ม (K) 

ตรวจใบงาน  
การสังเกต 

ใบงาน,แบบสังเกต เกณฑ์การประเมิน 

เล่นเกมสลับที่ สลบักลุม่ถูกตอ้งตามกฎ 
กติกา (p) 

บันทึกการปฏิบัต ิ แบบบันทึก เกณฑ์การประเมิน 

เห็นความสำคัญของการเล่นเกมตามกฎ 
กติกา อย่างเคร่งครัด (k) 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 

 
 เกณฑก์ารประเมิน 
 1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือว่า 
ไม่ผ่าน 
 2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 7-8 ระดับ ดี 
  คะแนน 5-6 ระดับ พอใช ้
  คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
          3. การประเมินการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 



๙๒ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๙๓ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชือ่-สกุล 

รายการ 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ร่วมมือในการ 
ทำกิจกรรม 

 

กล้าออกมาแสดง 
ความสามารถ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความ 
สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไมผ่่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

 เกณฑก์ารประเมิน      
  ผ่านตั้งแต ่2 รายการ ถือว่า  ผ่าน      
  ผ่าน        1 รายการ ถือว่า  ไม่ผ่าน 
                                                                                       
 
        ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมนิ 
                                                                                (.........................................) 
                                                                                 ............./............./........... 
 



๙๔ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชือ่-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความ
คิดเห็น 
ของผู้อ่ืน 

(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
                                                                                       
         ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                               (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
 



๙๕ 
 

แบบสงัเกตการเลน่เกม กีฬา 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
เล่นเกมไดถู้กต้อง
ตามกฎ กติกา และ
มีความสนุกสนาน
ในการเล่นโดยไม่
ต้องอาศัยแบบ
ปฏิบัติของผู้อื่น
และสามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได ้(4 คะแนน) 

เล่นเกมไดถู้กต้อง
ตามกฎ กติกา 
และมีความ
สนุกสนานในการ
เล่นโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนแต่ไม่
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (3 คะแนน) 

เล่นเกมได้
ถูกตอ้งตาม
กฎ กติกา
และมีความ
สนุกสนาน
ในการเล่น 
แต่ต้องอาศัย
แบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนบ้าง 
(2 คะแนน) 

เล่นเกมได้
ถูกต้องตามกฎ 
กติกา และมี
ความ
สนุกสนานใน
การเล่น โดย
ต้องให้ผู้อื่น
แนะนำเท่านั้น 
(1 คะแนน) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
เกณฑก์ารประเมิน 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 

                                                                                       

             ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                         (.........................................) 
                                                                                          ............./............./........... 
 
 
 
 



๙๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๗ 
 

แบบบันทึกการเลน่เกมสลบัที่ สลบักลุม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. การเล่นเกมสลับที่ สลับกลุ่มมีทั้งหมด.......................................... ทีม ทมีละ ........................................คน 
2. ทีมของนักเรียนเล่นเกมสลับที่ สลับกลุม่ได้ถูกต้องตามกฎ กติกาหรือไม่ 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
3. การเล่นเกมสลับที่ สลับกลุ่มมีประโยชน์อย่างไร ...................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
  
ชื่อ-สกุล.......................................................................................ชั้น.......................................เลขที่........................... 



๙๘ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู ้
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา (พลศึกษา)   ชั้นประถมศกึษาปีที่  3     
หน่วยการเรยีนรู้ที ่6 เรือ่ง  เล่นเกมสนกุสร้างสขุทางใจ เวลาเรยีน 11 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่12 เรือ่ง  การเลน่ตีบอลชิงบ้าน (1) เวลาเรยีน 1  ชั่วโมง                                                                                          
สอนวันที่...................................เดือน.....................................................พ.ศ....................................    
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรยีนรู้ 
 มาตรฐาน พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง 

สม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธ ิกฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มจีิตวิญญาณในการ
แข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

 ตัวชี้วัด 
  พ 3.1 ป.3/2   เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกม 

เบ็ดเตล็ด 
  พ 3.2 ป.3/1  เลือกออกกำลังกาย การละเล่นพื้นเมือง และเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น  

จุดด้อย และขอ้จำกัดของตนเอง 
  พ 3.2 ป.3/2  ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของการออกกำลังกาย การเล่นเกม  

การละเล่นพ้ืนเมืองได้ด้วยตนเอง 
2. สาระสำคญั 
  การเล่นเกมตีบอลชิงบ้าน เป็นกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และเกิดความ
สนุกสนานเพลดิเพลิน โดยเลือกเล่นเกมที่เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย และควรเล่นตามกฎกติกา  
และมีน้ำใจนักกีฬา เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น 
3. สาระการเรยีนรู้ 
 - การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
 - เกมตีบอลชิงบ้าน 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
  1.  อธิบายวิธีการเล่นเกมตีบอลชิงบ้าน (K) 
  2.  ปฏิบัติการเล่นเกมตีบอลชิงบ้านตามกฎ กติกา (P) 
  3.  เห็นความสำคัญของการเล่นเกมตีบอลชิงบ้าน (A) 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
     1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   

2. ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน   
3.ทักษะการคดิขั้นสงูและนวัตกรรม  
4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ  
5.พลเมอืงที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล   

 
 
 



๙๙ 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู ้ 
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
7. สื่อการเรยีนรู้/อุปกรณ ์
 1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  (พว.)  
 2. นักเรียนที่ชว่ยครูสาธิตใหเ้พือ่นดู  
 3.กระดาษA4  
 4.ลูกบอล  
 5. ใบงานการเล่นเกมตีบอลชิงบ้าน 
8. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
1.ขั้นเตรียม
(5นาที) 

1. ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพ ตรวจการแต่ง
กายและความพร้อมของนักเรียนทุกคน 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่
ตน 

บอกลักษณะการ
เคลื่อนไหว 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม(50นาที) 
 
2.1 ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน 
(10 นาท)ี 

2. ตัวแทนนักเรียน พูดเกี่ยวกับการเล่นเกมที่
ตนเองช่ืนชอบ นักเรียนร่วมกนัสนทนา  
โดยตอบคำถาม เช่น เกมที่ตวัแทนนักเรียน
ชื่นชอบได้แก่เกมอะไรบ้าง,นักเรียนเคยเล่น
เกมที่ตัวแทนนกัเรียนช่ืนชอบหรือไม่,นักเรียน
ชอบเกมที่ตัวแทนนักเรียนชอบเล่นหรือไม่,
นักเรียนรู้จักเกมตีบอลชิงบ้านหรือไม่ 
3. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่นเกมตีบอล
ชิงบ้าน ร่วมกับผู้แทนนักเรียน แล้วร่วมกัน
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิธีการเล่นเกมตีบอลชิงบ้าน ดังนี้ เกมตีบอล
ชิงบ้านใช้อุปกรณ์การเล่นอะไรบ้าง,การเล่น
เกมตีบอลชิงบ้าน แบ่งผู้เล่นออกเป็นกี่ฝ่าย 
ฝ่ายใดบ้าง,ก่อนเริ่มเล่นแต่ละฝ่ายยืนอยู่ใน
ลักษณะใด,ก่อนเริ่มเล่นแต่ละฝ่ายยืนอยู่ใน
ลักษณะใด,การตัดสินแพ้ชนะในเกมตีบอลชิง
บ้านทำอย่างไร,ในการเล่นเกมตีบอลชิงบ้าน 
หากไม่มีลูกบอลนักเรียนจะนำสิ่งใดมาใช้แทน 
4. ครูใหผู้้แทนนักเรียน ออกมานำอบอุ่น
ร่างกายให้นักเรียนในชั้นเรียนปฏิบัติตามยึด
หลักว่าควรบริหารร่างกายให้ครบทุกส่วน 
 

ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 

ฟัง พดู ตอบ
คำถามด้วยความ
ตั้งใจ 

 
 



๑๐๐ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
2.2 ขั้นฝึกปฏบิัต ิ
(20 นาท)ี 

5. ครูและนักเรียนสรุปวิธีการเล่นเกมตี
บอลชิงบ้านอีกครั้ง 
6. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มๆละเท่า ๆ กัน 
กัน ฝึกปฏิบัติการเล่นเกมตีบอลชิงบ้าน
ภายในกลุ่มตนเอง สลับกันเป็นฝ่ายรุกและ
ฝ่ายรับ โดยมีผู้สอนคอยตรวจสอบความ
ถูกต้องและใหค้ำแนะนำเพิ่มเติม 

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
 
 

ทำหน้าที่เป็นผู้นำ
กลุ่มและสมาชกิ
กลุ่มที่ดีได้ รบัฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รับผิดชอบ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
คิดและจินตนาการ
อย่างหลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

2.3 ขั้นนำไปใช้  
(20 นาท)ี 

7. ครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มแข่งขันการเลน่
เกมตีบอลชิงบ้านเพ่ือหาทีมที่ชนะ โดยครู
ให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มวางแผนการเล่นเกม
โดยเชือ่มโยงความคิดในประเด็นในการมี
สมาธิและการประสานความร่วมมือกัน 
นักเรียนแต่ละกลุ่มหาพื้นที่ในการวาง
แผนการเล่นเกมและฝึกปฏิบตัิตามแผน 
8.ครูแจกใบงานให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น 
ให้นักเรียนบันทึกการเล่นเกม วาดภาพการ
เล่นเกมตีบอลชิงบ้านและระบายสีให้
สวยงาม 
9. ครูสุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
บอกความรู้สึกและอุปสรรคในการฝึก
ปฏิบัติ 
10.นักเรียนแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะรว่มกัน หลังจากการนำเสนอ
ของเพื่อน 
11.นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการเล่น
เกมสลับที่สลับกลุ่มไปใช้เล่นกับเพ่ือนและ
ชุมชนในชีวิตประจำวันต่อไป 

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-พลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรูท้ี่มี
สำนกึสากล 
-ทักษะการคิดขั้น
สูงและนวัตกรรม 

รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
รับผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
คิดและจินตนาการ
อย่างหลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

 
 
 
 



๑๐๑ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
3.ขั้นการสรุป 
(5 นาที) 

12.นักเรียนสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้
ร่วมกัน ดังนี้  
 การเล่นเกมตีบอลชิงบ้าน เป็นกิจกรรมที่ต้อง
เคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และ 
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยเลือกเล่น 
เกมที่เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย และ 
ควรเล่นตามกฎ กติกา และมีน้ำใจนักกีฬา  
เพือ่ให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น
ในการเคลือ่นไหว
ร่างกายขณะอยู่กับ
ที่ ส่งผลให้ทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้
รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมือ เกณฑก์ารวัด 

 อธิบายวิธีการเล่นเกมตีบอลชิงบ้าน (K) ตรวจใบงาน  
การสังเกต 

ใบงาน,แบบสังเกต เกณฑ์การประเมิน 

ปฏิบัติการเล่นเกมตีบอลชิงบ้านตามกฎ 
กติกา (p) 

บันทึกการปฏิบัต ิ แบบบันทึกการ
ปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน 

เห็นความสำคัญของการเล่นเกมตีบอล
ชิงบ้าน (k) 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 

  
เกณฑก์ารประเมิน 
 1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือว่า 
ไม่ผ่าน 
 2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 7-8 ระดับ ดี 
  คะแนน 5-6 ระดับ พอใช ้
  คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
          3. การประเมินการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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

 



๑๐๓ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน 

ร่วมมอืในการ 
ทำกจิกรรม 

กล้าออกมาแสดง 
ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผา่น ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ผ่านตัง้แต ่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
 ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน 
    
                                                                            
 
           ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                    (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
                                                                             ลงชือ่.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                      (.........................................) 
                                                                                       ............./............./........... 
 



๑๐๕ 
 

แบบสงัเกตการเลน่เกม กีฬา 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในชอ่งรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
เล่นเกมไดถู้กต้อง
ตามกฎ กติกา 
และมีความ
สนุกสนานในการ
เล่นโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผูอ้ื่นและ
สามารถให้
คำแนะนำกับ
ผู้อื่นได ้
(4 คะแนน) 

เล่นเกมไดถู้กต้อง
ตามกฎ กติกา 
และมีความ
สนุกสนานในการ
เล่นโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนแต่ไม่
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได ้(3 คะแนน) 

เล่นเกมไดถู้กต้อง
ตามกฎ กติกา
และมีความ
สนุกสนานในการ
เล่น แต่ต้อง
อาศัยแบบปฏบิัติ
ของผู้อ่ืนบ้าง 
(2 คะแนน) 

เล่นเกมไดถู้กต้อง
ตามกฎ กติกา 
และมีความ
สนุกสนานในการ
เล่น โดยต้องให้
ผู้อืน่แนะนำ
เท่านั้น 
(1 คะแนน) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
เกณฑก์ารประเมิน 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 

                                                                                         

          ลงชือ่.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                 (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
 
 
 



๑๐๖ 
 

 

ใบงานเรื่อง เกมตีบอลชงิบ้าน 
1. วิธีเล่นเกมตีบอลชิงบ้าน 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
2. ลักษณะกิจกรรม 
  ใช้ความแม่นยำ 
  ใชค้วามคล่องแคล่วว่องไว 
         ใช้อุปกรณ์ประกอบ 
2. ความรู้สึกต่อการทำกิจกรรม 
  สนุกสนาน เพลิดเพลิน 
  อารมณ์แจ่มใส 
  มีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 

 
ชื่อ-สกุล.......................................................ช้ัน........................เลขที่....................... 

 
 

วาดภาพเกมตบีอลชิงบ้านพร้อมระบายสีให้สวยงาม 



๑๐๗ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศกึษาปีที่  3      
หน่วยการเรยีนรู้ที ่6 เรือ่ง  เล่นเกมสนกุสร้างสขุทางใจ เวลาเรยีน 11 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่13  เรื่อง  การเล่นตบีอลชงิบ้าน (2) เวลาเรยีน 1  ชั่วโมง                                                                                          
สอนวันที่...................................เดือน..........................................................พ.ศ. ...................................    
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรยีนรู้   
 พ 3.1  เข้าใจมีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  
 มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมใน
 สุนทรียภาพของการกีฬา 
ตัวชี้วัด 
 พ 3.1 ป.3/2  เคลื่อนไหวรา่งกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกม 
     เบ็ดเตล็ด 
 พ 3.2 ป.3/1  เลือกออกกำลังกาย การละเล่นพื้นเมือง และเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย 
     และข้อจำกดัของตนเอง 
 พ 3.2 ป.3/2  ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของการออกกำลังกาย การเล่นเกม การละเล่น
     พื้นเมืองได้ด้วยตนเอง 
2. สาระสำคญั 
 การเล่นเกมตีบอลชิงบ้าน เป็นกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน โดยเลือกเล่นเกมที่เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย และควรเล่นตามกฎกติกา และมีนำ้ใจนักกีฬา 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น 
3. สาระการเรยีนรู้  
 การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
 เกมตีบอลชิงบ้าน 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
 1.  อธิบายการปฏิบัติตนในการเล่นเกมตีบอลชิงบ้าน (K) 
 2.  ปฏบิัติการเล่นเกมตีบอลชิงบ้านตามกฎ กติกา (P) 
 3.  ตระหนักถึงประโยชน์ของการเล่นเกมตีบอลชิงบ้าน (A) 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  2. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  3.ทักษะการคิดขัน้สูงและ
นวตักรรม  4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผูน้ำ 5.พลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล   
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 1. มีวินัย  
 2. ใฝ่เรียนรู ้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
 



๑๐๘ 
 

7. สื่อการเรยีนรู้/อุปกรณ ์
 1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (พว.)  
 2. นักเรียนทีช่ว่ยครูสาธิตให้เพื่อนด ู    
 3. ลูกบอล    
 4. แบบบันทึกผลการเล่นเกมตีบอลชิงบ้าน 
 8. การจดักิจกรรมการเรยีนรู้ 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคญั สมรรถนะ 
1.ขั้นเตรียม
(5นาที) 

1. ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพ ตรวจการแต่ง
กายและความพร้อมของนักเรียนทุกคน 

ทักษะชวีิตและ
ความเจริญแหง่
ตน 

บอกลักษณะ
การ
เคลื่อนไหว 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(50นาที) 
 
2.1 ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน 
(10 นาท)ี 

2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และ
ทบทวนความรู้จากการเล่นเกมตีบอลชิงบ้าน  
โดยตอบคำถาม ดังนี้ นักเรียนชื่นชอบเกมตี
บอลชิงบ้านหรือไม่ ,กลุ่มของนักเรียนเล่นเกม
ตีบอลชิงบ้านได้ถูกต้องตามกฎกติกาหรือไม่,
นักเรียนมเีทคนิคในการเลน่เกมตีบอลชิงบ้าน
อย่างไร,นักเรียนได้รับอะไรจากการฝึก
ปฏิบัติการเล่นเกมตีบอลชิงบ้านบ้าง 
จากนั้นครูให้ดแูผนภาพเกมตีบอลชิงบ้านแล้ว
ให้นักเรียนตอบคำถาม 
 
 
 
 
 
ลักษณะของสนามในการเล่นตีบอลชิงบ้าน
เป็นอย่างไร 
3. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของการเล่นเกม
ตีบอลชิงบ้าน โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
การเล่นเกมตีบอลชิงบ้านเป็นการเคลื่อนไหว
ร่างกายในลักษณะใด,ผู้ที่เลน่เกมตีบอลชิง
บ้านควรมีทักษะใด,ถ้าทีมนกัเรียนเป็นฝ่ายรุก
จะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ชนะฝ่ายตรงข้าม, 
หากไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นเกมตีบอล
ชิงบ้านจะเกิดผลอย่างไร,นักเรียนควรปฏิบัติ
ตนอย่างไรให้ปลอดภัยเมื่อเล่นเกมตีบอลชิง
บ้าน 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามดว้ย
ความต้ังใจ 

 

บา้น บา้น 



๑๐๙ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
2.2 ขั้นฝึก
ปฏบิัติ 
(20 นาท)ี 

4. ครูใหผู้้แทนนักเรียน ออกมานำอบอุ่น
ร่างกายให้นักเรียนในชั้นเรียนปฏิบัติตามยึด
หลักว่าควรบรหิารร่างกายให้ครบทุกส่วน 
5. ครูและนักเรียนสรุปวิธีการเล่นเกมตีบอล
ชิงบ้านอีกครั้ง 
6. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มๆละเท่า ๆ กัน 
ปฏิบัติการเล่นเกมตีบอลชิงบ้าน จับสลาก
เลือกว่ากลุ่มใดจะได้เล่นก่อน  
และเริ่มเล่นเกม จนได้กลุ่มทีช่นะโดยมีผู้สอน
ดูแลอย่างใกล้ชิด 
 

-ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 
-การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
 
 

ทำหน้าทีเ่ป็นผู้นำ
กลุ่มและสมาชกิกลุ่ม
ที่ดีได้ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
รับผิดชอบหน้าทีท่ี่
ได้รับมอบหมาย 
คิดและจินตนาการ
อย่างหลากหลาย 
สามารถพูด และใช้
ท่าทางในการสื่อสาร
เพื่อถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

2.3 ขั้น
นำไปใช้  
(20 นาท)ี 

7. ครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มแข่งขันการเลน่
เกมตีบอลชิงบ้านเพ่ือหาทีมที่ชนะ โดยครูให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการเลน่เกมโดย
เชื่อมโยงความคิดในประเด็นในการมีสมาธิ
และการประสานความร่วมมือกัน นักเรียน
แต่ละกลุ่มหาพื้นที่ในการวางแผนการเล่น
เกมและฝึกปฏบิัติตามแผน 
8.ครูแจกแบบบันทึกผลการเล่นเกมให้
นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนบันทึกการ
เล่นเกม  
9. ครูสุ่มออกมานำเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน
บอกความรู้สึกและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัต ิ
10.นักเรียนแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะรว่มกัน หลังจากการนำเสนอ
ของเพื่อน 
11.นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการเล่น
เกมสลับที่สลับกลุ่มไปใช้เล่นกับเพ่ือนและ
ชุมชนในชีวิตประจำวันต่อไป 

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-พลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรูท้ี่มี
สำนึกสากล 
-ทักษะการคิดขั้น
สูงและนวัตกรรม 

รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รับผิดชอบ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
คิดและจินตนาการ
อย่างหลากหลาย 
สามารถพูด และใช้
ท่าทางในการสื่อสาร
เพื่อถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

3.ขั้นการ
สรุป 
(5 นาที) 

12.นักเรียนสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้
ร่วมกัน ดังนี ้ 
 การเล่นเกมตีบอลชิงบ้าน เป็นกิจกรรมที่ต้อง
เคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และ 
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยเลือกเล่น 
เกมที่เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย และ 
ควรเล่นตามกฎ กติกา และมีน้ำใจนักกีฬา  
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 

แสดงความคิดเห็นใน
การเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับที่ 
ส่งผลให้ทำกจิกรรม
ต่าง ๆ ได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 



๑๑๐ 
 

9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

รายการประเมนิ วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารวัด 
 อธิบายวิธีการเล่นเกมตีบอลชิงบ้า
อธิบายการปฏิบัติตนในการเล่นเกมตี
บอลชิงบ้าน  (K) 

ตรวจใบงาน  
การสังเกต 

ใบงาน,แบบสังเกต เกณฑ์การประเมนิ 

ปฏิบัติการเล่นเกมตีบอลชิงบ้านตามกฎ 
กติกา (p) 

บันทึกการปฏิบัต ิ แบบบันทึกการ
ปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน 

ตระหนักถึงประโยชน์ของการเล่นเกมตี
บอลชิงบ้าน (k) 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 

  
เกณฑก์ารประเมิน 
 1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือวา่ 
ไม่ผ่าน 
 2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 7-8 ระดับ ดี 
  คะแนน 5-6 ระดับ พอใช ้
  คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
          3. การประเมินการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 
 



๑๑๑ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๑๑๒ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน ร่วมมอืในการ 

ทำกจิกรรม 
กล้าออกมาแสดง 
ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ผ่านตั้งแต ่ 2 รายการ ถือวา่ ผ่าน 
 ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
 
 
           ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                    (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครือ่งหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคดิ 
ริเริม่ 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
  
                                                                             ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                      (.........................................) 
                                                                                       ............./............./........... 
 



๑๑๔ 
 

แบบสงัเกตการเลน่เกม กีฬา 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบติั 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
เล่นเกมไดถู้กตอ้ง
ตามกฎ กติกา 
และมีความ
สนุกสนานในการ
เล่นโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนและ
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (4 คะแนน) 

เล่นเกมไดถู้กต้อง
ตามกฎ กติกา 
และมีความ
สนุกสนานในการ
เล่นโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผูอ้ื่นแตไ่ม่
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (3 คะแนน) 

เล่นเกมได้
ถูกต้องตาม
กฎ กติกา
และมีความ
สนุกสนานใน
การเล่น แต่
ต้องอาศัย
แบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนบา้ง 
(2 คะแนน) 

เล่นเกมได้
ถูกต้องตาม
กฎ กติกา 
และมีความ
สนุกสนาน
ในการเล่น 
โดยต้องให้
ผู้อื่นแนะนำ
เท่านั้น 
(1 คะแนน) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
เกณฑก์ารประเมิน 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 

                                                                                          

          ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                         (.........................................) 
                                       ............./............./........... 
 
 



๑๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา้น 

บา้น 



๑๑๖ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบบบันทึกการเลน่เกมตีบอลชิงบ้าน 

1. แบ่งผู้เล่นออกเป็น ....................... ทีม  ทีมละ ............................... คน 

2. ทีมของนักเรียนเล่นเกมตีบอลชิงบ้านได้ถูกต้องตามกฎ กติกา การเลน่หรือไม่  
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

3. ถ้าต้องการเล่นเกมตีบอลชิงบ้านให้ชนะ ทีมของนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร  
    (เขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าคำตอบที่ถูกต้อง) 
     ๐ ถ้าเป็นฝ่ายรุก 
       พยายามวิ่งเข้าไปในบ้านของฝ่ายรับก่อนถูกลูกบอลแตะตัว 
       พยายามวิง่เข้าไปในบ้านของตนเองให้ได้ก่อนถูกลูกบอลแตะตัว 
     ๐ ถ้าเป็นฝ่ายรับ 
       พยายามใช้ลูกบอลแตะตัวฝ่ายรุกใหไ้ด ้
        พยายามวิ่งเข้าไปในบ้านของตนเองเพื่อไม่ให้ฝ่ายรุกนำลูกบอลแตะตัว 
 
4. การเล่นเกมตีบอลชิงบ้านมีลักษณะการเลน่คล้ายกีฬาชนิดใด (เขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หนา้
คำตอบที่ถูกต้อง) 
        วอลเลยบ์อล   แชร์บอล 

5. การเล่นเกมตีบอลชิงบ้านมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
ชื่อ-สกุล ......................................................................ช้ัน..................................เลขที่............................ 



๑๑๗ 
 

แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา (พลศึกษา)   ชั้นประถมศกึษาปีที่  3     
หน่วยการเรยีนรู้ที ่6 เรือ่ง  เล่นเกมสนกุสร้างสขุทางใจ เวลาเรยีนน 11 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่14  เรื่อง  การเล่นเกมขีม่า้โยนบอล (1) เวลาเรยีน   1   ชั่วโมง                                                                                          
สอนวันที่.....................เดอืน................................................................พ.ศ..............................................    
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรยีนรู้ 
 พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  
 มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 
 ตัวชี้วัด 
 พ 3.1 ป.3/2  เคลื่อนไหวรา่งกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบงัคับทิศทางในการเล่นเกม 
    เบ็ดเตล็ด 
 พ 3.2 ป.3/1  เลือกออกกำลังกาย การละเล่นพื้นเมือง และเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย  
    และข้อจำกดัของตนเอง 
 พ 3.2 ป.3/2   ปฏิบัติตามกฎ กติกา และขอ้ตกลงของการออกกำลังกาย การเล่นเกม การละเล่น 
 พื้นเมืองได้ด้วยตนเอง 
2. สาระสำคญั 
 การเล่นเกมขี่มา้โยนบอล เป็นกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน โดยเลอืกเล่นเกมที่เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย และควรเล่นตามกฎ กติกา และมีน้ำใจ
นักกีฬา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น 
3. สาระการเรยีนรู ้ 

- การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  
- เกมขีม่้าโยนบอล 

4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
1. อธิบายวิธีการเล่นเกมขี่ม้าโยนบอล (K) 
2. เล่นเกมขีม่้าโยนบอลตามกฎ กติกา (P) 
3. มีความกระตือรือร้นในการเล่นเกมขี่ม้าโยนบอล (A) 

5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
 2. ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน  
 3.ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม  
 4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ  
 5.พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มสีำนึกสากล   
 
 
 



๑๑๘ 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 1. มีวินัย  
 2. ใฝ่เรียนรู ้ 
 3. มุ่งมัน่ในการทำงาน 
7. สื่อการเรยีนรู้/อุปกรณ ์
 1. หนังสือเรยีน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  (พว.)  
 2. นักเรียนที่ชว่ยครูสาธิตให้เพื่อนดู  
 3.ภาพเกมขี่ม้าโยนบอล  
 4.ลูกบอล  
 5. ใบงานการเล่นเกมขี่ม้าโยนบอล 
8. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
1.ขัน้เตรียม
(5นาที) 

1. ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพ ตรวจการแต่ง
กายและความพร้อมของนักเรียนทุกคน 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 

บอกลักษณะ
การเคลื่อนไหว 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(50นาที) 
 
2.1 ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน 
(10 นาท)ี 

2. ครูให้นกัเรยีนสังเกตภาพการเล่นเกมขี่ม้าโยน
บอล แล้วร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็น โดย
ตอบคำถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
นักเรียนรู้จักเกมในภาพหรือไม่,การเล่นเกมที่
เห็นในภาพ เป็นลักษณะของการเล่นเกมอะไร,
นักเรียนเคยเลน่เกมขีม้่าโยนบอลหรือไม,่จาก
ภาพ นักเรียนคิดว่าฝ่ายใดคือม้า,นักเรยีนคิดว่า
อุปกรณ์การเล่นที่ต้องใช้เป็นลูกบอล เพราะ
อะไร,ถ้านักเรียนมีลูกบอล 1 ลูก สามารถเล่น
เกมอะไรได้อีกบ้าง 
3. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่นเกมขี่ม้าโยน
บอล ร่วมกับผูแ้ทนนักเรียน แล้วร่วมกัน
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ
เล่นเกมขี่ม้าโยนบอล ดังนี ้เกมขี่ม้าโยนบอล 
แบ่งผู้เล่นออกเป็นกี่ฝ่าย ฝ่ายอะไรบ้าง,การเล่น
เกมขี่ม้าโยนบอล มีวิธีการเลน่อย่างไร,เมื่อฝ่ายผู้
ขี่ม้าทำลูกบอลหล่นพื้น ต้องปฏิบัติอย่างไร,การ
เปลี่ยนฝ่าย สามารถทำได้เมื่อใด,นักเรียนอยาก
เล่นเป็นฝ่ายใด เพราะอะไร,นักเรียนมีวิธีการ
เล่นเกมขี่ม้าโยนบอลอย่างไรให้ชนะ 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

 



๑๑๙ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

2.2 ขัน้ฝึก
ปฏิบัติ 
(20 นาท)ี 

4. ครูใหผู้้แทนนักเรียน ออกมานำอบอุ่น
ร่างกายให้นักเรียนในชั้นเรียนปฏิบัติตาม
ยึดหลักว่าควรบริหารร่างกายให้ครบทุก
ส่วน 
5. ครูและนักเรียนสรุปวิธีการเล่นเกมตี
บอลชิงบ้านอีกครั้ง 
6. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มๆละเท่า ๆ กัน 
ฝึกปฏิบัติการเล่นเกมขี่ม้าโยนบอลภายใน
กลุ่มตนเอง สลับกันเป็นฝ่ายม้าและฝ่ายผู้ขี่
ม้า โดยมีผู้สอนคอยตรวจสอบความ
ถูกต้องและให้คำแนะนำเพ่ิมเติม 

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
 
 

ทำหน้าที่เป็น
ผู้นำกลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มทีด่ี
ได้ รับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ื่น 
รับผิดชอบ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการ
อย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

2.3 ขั้นนำไปใช้  
(20 นาท)ี 

7. ครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มแข่งขันการเลน่
เกมขี่ม้าโยนบอล  โดยครูใหน้ักเรียนแต่ละ
กลุ่มวางแผนการเล่นเกมโดยเชื่อมโยง
ความคิดในประเด็นในการมีสมาธิและการ
ประสานความร่วมมือกัน นักเรียนแต่ละ
กลุ่มหาพื้นที่ในการวางแผนการเลน่เกม
และฝึกปฏิบัติตามแผน 
8.ครูแจกใบงานให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น 
ให้นักเรียนบันทึกการเล่นเกม วาดภาพการ
เล่นเกมขี่ม้าโยนบอลและระบายสีให้สวยงาม 
9. ครูสุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
บอกความรู้สึกและอุปสรรคในการฝึก
ปฏิบัติ 
10.นักเรียนแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะรว่มกัน หลังจากการนำเสนอ
ของเพื่อน 
11.นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการเล่น
เกมขี่ม้าโยนบอลไปใช้เล่นกบัเพ่ือนและ
ชุมชนในชีวิตประจำวันต่อไป 

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-พลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรูท้ี่มี
สำนึกสากล 
-ทักษะการคิดขั้น
สูงและนวัตกรรม 

รับฟังความ
คิดเหน็ของผู้อืน่ 
รับผิดชอบ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
คิดและ
จนิตนาการ
อย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

 



๑๒๐ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะ
สำคญั 

สมรรถนะ 

3.ขั้นการสรุป 
(5 นาที) 

12.นักเรียนสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรูร้่วมกัน 
ดังนี้  
 การเล่นเกมขี่มา้โยนบอล เปน็กิจกรรมท่ีต้อง
เคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และ 
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยเลือกเล่น 
เกมที่เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย และ 
ควรเล่นตามกฎ กติกา และมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อ 
ให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น 
 

ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นในการ
เคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่
กับที่ ส่งผลใหท้ำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารวัด 
 อธิบายวิธีการเล่นเกมขี่ม้าโยนบอล 
(K) 

ตรวจใบงาน  
การสังเกต 

ใบงาน,แบบสังเกต เกณฑ์การประเมนิ 

เล่นเกมขี่ม้าโยนบอลตามกฎ กติกา 
(p) 

บันทึกการปฏิบัต ิ แบบบันทึกการ
ปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน 

มีความกระตือรือร้นในการเล่นเกมขี่ม้า
โยนบอล (k) 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 

 
 เกณฑก์ารประเมิน 
 1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือว่า 
ไม่ผ่าน 
 2. การประเมินพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 7-8 ระดับ ดี 
  คะแนน 5-6 ระดับ พอใช ้
  คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
          3. การประเมินการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 



๑๒๑ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงช่ือ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๑๒๒ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน ร่วมมอืในการ 

ทำกจิกรรม 
กล้าออกมาแสดง 
ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ผ่านตั้งแต ่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
 ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
    
                                                                            
 
           ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                    (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเหน็ 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
                                                                             ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                      (.........................................) 
                                                                                       ............./............./........... 
 



๑๒๔ 
 

แบบสงัเกตการเลน่เกม กีฬา 
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
เล่นเกมไดถู้กต้อง
ตามกฎ กติกา และ
มีความสนุกสนาน
ในการเล่นโดยไม่
ต้องอาศัยแบบ
ปฏิบัติของผู้อื่น
และสามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (4 คะแนน) 

เล่นเกมไดถู้กต้อง
ตามกฎ กติกา 
และมีความ
สนุกสนานในการ
เล่นโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนแต่ไม่
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อืน่
ได้ (3 คะแนน) 

เล่นเกมได้
ถูกตอ้งตาม
กฎ กติกา
และมีความ
สนุกสนานใน
การเล่น แต่
ต้องอาศัย
แบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนบ้าง 
(2 คะแนน) 

เล่นเกมได้
ถูกต้องตามกฎ 
กติกา และมี
ความ
สนุกสนานใน
การเล่น โดย
ต้องใหผู้้อื่น
แนะนำเท่านั้น 
(1 คะแนน) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
เกณฑก์ารประเมิน 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 

                                                                                            

        ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                          (.........................................) 
                                                                                            ............./............./........... 
 
 



๑๒๕ 
 

 
ใบงานเรื่อง เกมขีม่า้โยนบอล 

1. วิธีเล่นเกมขี่มาโยนบอล 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
2. ลักษณะกิจกรรม 
   ใช้ความแม่นยำ 
   ใช้ความคล่องแคล่วว่องไว 
          ใช้อุปกรณ์ประกอบ 
          ใช้ความแข็งแรง 
2. ความรู้สึกตอ่การทำกิจกรรม 
  สนุกสนาน เพลิดเพลิน 
  อารมณแ์จ่มใส 
  มีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ชือ่-สกุล.......................................................ชั้น........................เลขที่....................... 

วาดภาพเกมตบีอลชิงบ้านพร้อมระบายสีให้สวยงาม 



๑๒๖ 
 

เกมขีม่า้โยนบอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๗ 
 

แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศกึษาปีที่  3      
หน่วยการเรยีนรู้ที ่6 เรือ่ง  เล่นเกมสนกุสร้างสุขทางใจ เวลาเรยีน 11 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่15  เรื่อง  การเล่นเกมขีม่า้โยนบอล (2) เวลาเรยีน 1  ชั่วโมง                                                                                          
สอนวันที่..........................................เดอืน......................................................พ.ศ. ...................................    
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรยีนรู้ 
 มาตรฐาน พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง 

สม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธ ิกฎ กติกา มีนำ้ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

 ตัวชี้วัด 
  พ 3.1 ป.3/2   เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่น 

เกมเบ็ดเตล็ด 
 พ 3.2 ป.3/1  เลือกออกกำลังกาย การละเล่นพื้นเมือง และเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น  

จุดด้อย และขอ้จำกัดของตนเอง 
 พ 3.2 ป.3/2  ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของการออกกำลังกาย การเล่นเกม  

การละเล่นพ้ืนเมืองได้ด้วยตนเอง 
2. สาระสำคญั 
 การเล่นเกมขี่ม้าโยนบอล เป็นกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน โดยเลือกเล่นเกมทีเ่หมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย และควรเล่นตามกฎ กติกา และมีน้ำใจ
นักกีฬา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น 
3. สาระการเรยีนรู้ 
 - การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  
 – เกมขี่ม้าโยนบอล 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
 1. อธิบายประโยชน์ของการเล่นเกมขี่ม้าโยนบอล (K) 

2. เล่นเกมขีม่้าโยนบอลได้ถูกต้องตามกฎ กติกา (P) 
3. เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเล่นเกมขี่ม้าโยนบอล (A) 

5. สื่อการเรยีนรู้/อุปกรณ ์
 1. หนังสือเรยีน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  (พว.)  
 2. นักเรียนที่ชว่ยครูสาธิตให้เพื่อนดู 
 3.ลกูบอล 
 4. แบบบันทึกการเล่นเกมขี่มา้โยนบอล 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

6. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รียน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
 2. ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน  
 3.ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม   
 4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ  
 5.พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มสีำนึกสากล  
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู ้ 
3. มุ่งมัน่ในการทำงาน 

8.การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะ

สำคญั 
สมรรถนะ 

1.ขั้นเตรียม
(5นาที) 

1. ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพ ตรวจการแต่ง
กายและความพร้อมของนักเรียนทุกคน 

ทักษะชวีิตและ
ความเจริญแหง่
ตน 

บอกลักษณะ
การเคลื่อนไหว 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(50นาที) 
 
2.1 ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน 
(10 นาท)ี 

2. นักเรียนร่วมกันสนทนาและทบทวน
ความรู้จากการเล่นเกมขี่ม้าโยนบอล โดย
ตอบคำถาม ดังนี้ นักเรียนชอบการเล่นเกมขี่
ม้าโยนบอลหรือไม่,กลุ่มของนักเรียน
สามารถปฏิบัติเกมขี่ม้าโยนบอลได้ถูกต้อง
ตามกฎ กติกาหรอืไม,่ปัญหาและอุปสรรคใน
การเล่นเกมขี่มา้โยนบอลของกลุ่มนักเรียน
คืออะไร,นักเรียนคิดว่าคนเป็นผูข่ี้มา้ควรมี
ลักษณะอย่างไร,กลุ่มของนกัเรียนใช้เทคนิค
ในการเล่นเกมขี่ม้าโยนบอลอย่างไร 
3. ครูทบทวนวิธีการเล่นเกมขี่ม้าโยนบอล 
ร่วมกับผู้แทนนักเรียน นักเรยีนร่วมกัน
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ลักษณะของการเล่นเกมขี่ม้าโยนบอล โดย
ตอบคำถาม ดังนี้ ในการเล่นเกมขี่ม้าโยน
บอลควรมีผู้เลน่ทีมละกี่คน,ผู้เล่นเกมขี่ม้า
โยนบอลต้องมีทักษะใดในการเล่น,นักเรียน
ควรปฏิบัติตนอย่างไรในขณะเล่นเกมขี่ม้า
โยนบอล,สิ่งที่นักเรียนได้รับจากการเล่นเกม
ขี่ม้าโยนบอลคืออะไร,หากไม่ปฏิบัติตามกฎ 
กติกาการเล่นเกมขี่ม้าโยนบอลจะเกิดผล
อย่างไร  

ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

 



๑๒๙ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

2.2 ขั้นฝึก
ปฏิบัติ 
(20 นาท)ี 

4. ครูใหผู้้แทนนักเรียน ออกมานำอบอุ่น
ร่างกายให้นักเรียนในชั้นเรียนปฏิบัติตาม
ยึดหลักว่าควรบริหารร่างกายให้ครบทุก
ส่วน 
5. ครูและนักเรียนสรุปวิธีการเล่นเกมตี
บอลชงิบ้านอีกครั้ง 
6. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มๆละเท่า ๆ กัน 
ปฏิบัติการเล่นเกมขี่ม้าโยนบอล จับสลาก
เลือกว่ากลุ่มใดจะได้เล่นก่อน สลับกันเล่น
จนพบกันทุกกลุ่ม โดยมีผูส้อนดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 

-ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 
-การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
 
 

ทำหน้าที่เป็นผู้นำ
กลุ่มและสมาชกิ
กลุ่มที่ดีได้ รบัฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รับผิดชอบ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

2.3 ขั้นนำไปใช้  
(20 นาท)ี 

7. ครูให้นกัเรยีนแต่ละกลุ่มแข่งขันการเลน่
เกมขี่ม้าโยนบอล จับเวลา 10 นาที หาผู้
ชนะจากนับการสมาชิกในทมีได้เป็นผู้ขี่ม้า
มากที่สุด โดยครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาง
แผนการเล่นเกมโดยเชื่อมโยงความคิดใน
ประเด็นในการมีสมาธิและการประสาน
ความร่วมมือกัน นักเรียนแตล่ะกลุ่มหา
พื้นทีใ่นการวางแผนการเล่นเกมและฝึก
ปฏิบัติตามแผน 
8. ครูแจกแบบบันทึกผลการเล่นเกมขี่ม้า
โยนบอล ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้
นักเรียนบันทึกการเล่นเกม 
9. ครูสุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
บอกความรู้สึกและอุปสรรคในการฝึก
ปฏิบัติ 
10.นักเรียนแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะรว่มกัน หลังจากการนำเสนอ
ของเพ่ือน 
11.นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการเล่น
เกมขี่ม้าโยนบอลไปใช้เล่นกบัเพ่ือนและ
ชุมชนในชีวิตประจำวันต่อไป 

-ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 
-พลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตืน่รูท้ี่มี
สำนึกสากล 
-ทักษะการคิดขั้น
สูงและนวัตกรรม 

รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อืน่ 
รับผิดชอบหน้าที่
ที่ไดร้ับมอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

 



๑๓๐ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
3.ขั้นการสรุป 
(5 นาที) 

12.นักเรียนสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน 
ดังนี้  
 การเล่นเกมขี่ม้าโยนบอล เป็นกิจกรรมที่ต้อง
เคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และ 
เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน โดยเลือกเล่น 
เกมที่เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย และ 
ควรเล่นตามกฎ กติกา และมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อ 
ให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น 
 

ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น
ในการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับ
ที่ ส่งผลให้ทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

รายการประเมิน วิธีการ เครือ่งมอื เกณฑก์ารวัด 
 อธิบายประโยชน์ของการเล่นเกมขี่
ม้าโยนบอล (K) 

ตรวจใบงาน  
การสังเกต 

ใบงาน,แบบสังเกต เกณฑ์การประเมิน 

เล่นเกมขี่ม้าโยนบอลได้ถูกต้องตามกฎ 
กติกา (p) 

บันทึกการปฏิบัต ิ แบบบันทึกการ
ปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน 

เหน็ความสำคัญและประโยชน์ของการ
เล่นเกมขี่ม้าโยนบอล (k) 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 

 
 เกณฑก์ารประเมิน 
 1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือว่า 
ไม่ผ่าน 
 2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 7-8 ระดับ ดี 
  คะแนน 5-6 ระดับ พอใช ้
  คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
          3. การประเมินการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 



๑๓๑ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๑๓๒ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน ร่วมมอืในการ 

ทำกจิกรรม 
กล้าออกมาแสดง 
ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ผ่านตั้งแต ่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
 ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
    
                                                                            
 
           ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                    (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
 
 



๑๓๓ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความ
คิดเห็น 
ของผู้อ่ืน 

(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
                                                                                         
 
       ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                              (.........................................) 
                                                                                ............./............./........... 
 



๑๓๔ 
 

แบบสงัเกตการเลน่เกม กีฬา 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
เล่นเกมไดถู้กต้อง
ตามกฎ กติกา 
และมีความ
สนุกสนานในการ
เล่นโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนและ
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อืน่
ได้ (4 คะแนน) 

เล่นเกมไดถู้กต้อง
ตามกฎ กติกา 
และมีความ
สนุกสนานในการ
เล่นโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนแต่ไม่
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (3 คะแนน) 

เล่นเกมได้
ถูกต้องตามกฎ 
กติกาและมี
ความสนุกสนาน
ในการเล่น แต่
ต้องอาศัยแบบ
ปฏิบัติของผู้อื่น
บ้าง 
(2 คะแนน) 

เล่นเกมได้
ถูกต้องตาม
กฎ กติกา 
และมีความ
สนุกสนาน
ในการเล่น 
โดยต้องให้
ผู้อื่นแนะนำ
เท่านั้น 
(1 คะแนน) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
เกณฑก์ารประเมิน 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 

 

        ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                         (.........................................) 
                                                                                           ............./............./........... 
 
 

 
 



๑๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบบันทึกการเลน่เกมขี่มา้โยนบอล 

1. เกมขี่ม้าโยนบอล มีผู้เล่นทั้งหมด............................. คน 

2. นักเรียนเริ่มเล่นเป็นผู้โยนลูกบอลหรือเป็นม้า ____________________ 

3. นักเรียนจะมีวิธีการเล่นเกมขีม้่าโยนบอลอย่างไรให้ชนะ    (เขียนเครื่องหมาย  ลงในหน้าคำตอบที่
ถูกต้อง   
          พยายามรับลูกบอลไม่ให้หล่นลงพื้น 

          พยายามทำให้เพื่อนทีอ่ยู่บนหลังหล่นลงพื้น    
 
4. การเล่นเกมขี่ม้าโยนบอลมลีักษณะการเลน่คล้ายกีฬาชนดิใด  (เขียนเครื่องหมาย    ลงใน             
หน้าคำตอบที่ถูกต้อง)   
 
                บาสเกตบอล   ฟุตบอล 
 

5. การเล่นเกมขี่ม้าโยนบอลมปีระโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร 
  
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 

 
ชื่อ-สกุล ......................................................................ชั้น..................................เลขที่............................ 



๑๓๖ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศกึษาปีที่  3      
หน่วยการเรยีนรู้ที ่6 เรือ่ง  เล่นเกมสนกุสร้างสขุทางใจ เวลาเรยีน 11 ชั่วโมง 
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่16  เรื่อง  การเล่นเกมรบั-สง่บอล โยนลงตะกร้า (1) เวลาเรยีนรู ้1 ชั่วโมง                                                                                          
สอนวันที่....................................เดือน.........................................................พ.ศ......................................    
1. มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรยีนรู้ 
 มาตรฐาน พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง 

สม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธ ิกฎ กติกา มนีำ้ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน 
และชื่นชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 

 ตัวชี้วัด 
 พ 3.1 ป.3/2   เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกม 

เบ็ดเตล็ด 
 พ 3.2 ป.3/1  เลือกออกกำลังกาย การละเล่นพื้นเมือง และเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย  
 และข้อจำกัดของตนเอง 
 พ 3.2 ป.3/2  ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อตกลงของการออกกำลังกาย การเล่นเกม การละเล่น 

พื้นเมืองได้ด้วยตนเอง 
2. สาระสำคญั 
 การเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้าเป็นกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง 
และเกิดความสนุกสนานเพลดิเพลิน โดยเลือกเล่นเกมที่เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย และควรเล่นตาม
กฎ กติกา และมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น 
3. สาระการเรียนรู ้
 - การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  
 – เกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้า 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
 1. อธบิายวิธีการเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้า (K) 
 2. เล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้าถูกต้องตามกฎ กติกา (P) 
 3. มีความกระตือรอืร้นและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน (A) 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
 2. ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน   
 3.ทักษะการคดิขัน้สูงและนวัตกรรม 
 4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ  
 5.พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มสีำนึกสากล  
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 1. มีวินัย  
 2. ใฝ่เรียนรู ้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 



๑๓๗ 
 

7. สื่อการเรยีนรู้/อุปกรณ ์
 1. หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  (พว.)  
 2. นักเรียนที่ชว่ยครูสาธิตให้เพื่อนด ู 
 3.ภาพเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้า  
 4.ลูกบอล  
 5.ตะกร้า  
 6. เก้าอี ้
 7.ใบงานการเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้า 
8. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
1.ขั้นเตรียม
(5นาที) 

1. ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพ ตรวจการแต่ง
กายและความพร้อมของนักเรียนทุกคน 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 

บอกลักษณะ
การเคลื่อนไหว 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(50นาที) 
 
2.1 ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน 
(10 นาท)ี 

2. ครูให้นักเรยีนสังเกตภาพการเล่นเกมรับ-
ส่งบอลโยนลงตะกร้า แล้วร่วมกันสนทนา
แสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถาม ดังนี ้
 
 
 

 

นักเรียนรู้จักเกมในภาพหรือไม่,นักเรียนคิด
ว่าสามารถเล่นเกมนี้ได้หรือไม,่จากภาพ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกมนี้คอือะไร, สิ่งที่
เหมือนกันของเกมขี่ม้าโยนบอลที่นักเรียนได้
เล่นในชั่วโมงที่แล้วกับเกมในภาพนี้ คืออะไร  
 3. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่นเกมรับ-
ส่งบอลโยนลงตะกร้า ร่วมกับผู้แทนนักเรียน 
แล้วร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกบัวิธีการเล่นเกมขี่ม้าโยนบอล ดังนี้ 
เกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้ามีผู้เล่นได้กี่ทีม 
ทีมละกี่คน,ผู้เล่นแต่ละทีมจำเป็นต้องมี
เท่ากันหรือไม่ เพราะอะไร,ระยะห่าง
ระหว่างตะกร้าและผู้เล่นหัวแถวห่างกัน
เท่าใด,ผู้เล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้า
ต้องยืนในลักษณะใด,การเล่นเกมรับ-ส่งบอล
โยนลงตะกร้า มีวิธีการเล่นอย่างไร,การ
ตัดสินแพ้ชนะทำได้อย่างไร, การเล่นเกมขี่
ม้าโยนบอลและเกมรับ-ส่งบอลโยนลง
ตะกร้า มีสิ่งใดที่เหมือนกัน 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

 



๑๓๘ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
2.2 ขั้นฝึก
ปฏิบัติ 
(20 นาท)ี 

4. ครูใหผู้้แทนนักเรียน ออกมานำอบอุ่น
ร่างกายให้นักเรียนในชั้นเรียนปฏิบัตติามยึด
หลักว่าควรบริหารร่างกายให้ครบทุกส่วน 
5. ครูและนักเรียนสรุปวิธีการเล่นเกมรับ-ส่ง
บอลโยนลงตะกร้า 
6. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มๆละเท่า ๆ กัน ฝึก
ปฏิบัติการเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้า 
ภายในกลุ่มตนเอง โดยมีผู้สอนคอยตรวจสอบ
ความถูกต้องและให้คำแนะนำเพ่ิมเติม 
 

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
 
 

ทำหน้าที่เป็น
ผู้นำกลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มทีด่ี
ได้ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
รับผิดชอบหน้าที่
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

2.3 ขั้น
นำไปใช้  
(20 นาท)ี 

7. ครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มแข่งขันการเลน่
เกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้า หาผูช้นะจากลูก
บอลที่ลงตะกร้าภายในเวลาที่กำหนด ทีมที่ได้
แต้มมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ โดยครูให้นักเรยีน
แต่ละกลุ่มวางแผนการเล่นเกมโดยเชื่อมโยง
ความคิดในประเด็นในการมีสมาธิและการ
ประสานความร่วมมือกัน นักเรียนแต่ละกลุม่
หาพื้นที่ในการวางแผนการเล่นเกมและฝึก
ปฏิบัติตามแผน 
8.ครูแจกใบงานให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้
นักเรียนบันทึกการเล่นเกม วาดภาพการเล่น
เกมและระบายสีให้สวยงาม 
9. ครูสุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
บอกความรู้สึกและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัต ิ
10.นักเรียนแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะรว่มกัน หลังจากการนำเสนอ
ของเพื่อน 
11.นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการเล่นเกม
เกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้า ไปใช้เล่นกับ
เพื่อนและชุมชนในชีวิตประจำวันต่อไป 

-ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 
-พลเมืองที่
เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มี
สำนึกสากล 
-ทักษะการคิดขั้น
สูงและนวัตกรรม 

รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
รับผิดชอบหน้าที่
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

 



๑๓๙ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะ
สำคญั 

สมรรถนะ 

3.ขั้นการสรุป 
(5 นาที) 

12.นักเรียนสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน 
ดังนี้  
 การเลน่เกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้าเป็น 
กิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ร่างกาย
แข็งแรง และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 โดยเลือกเล่นเกมที่เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพ
ร่างกาย และควรเล่นตามกฎกติกา และมีน้ำใจ
นักกีฬา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น 
 

ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นในการ
เคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่
กับที่ ส่งผลใหท้ำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

9.การวดัและประเมินผลการเรียนรู้
รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารวัด 

อธิบายวิธีการเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยน
ลงตะกร้า (K) 

ตรวจใบงาน  
การสังเกต 

ใบงาน,แบบสังเกต เกณฑ์การประเมิน 

เล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้า
ถูกต้องตามกฎ กติกา (p) 

บันทึกการปฏิบัต ิ แบบบันทึกการ
ปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน 

มีความกระตือรือร้นและสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรยีนการสอน (k) 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 

 เกณฑก์ารประเมิน 
 1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือว่า 
ไม่ผ่าน 
 2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 7-8 ระดับ ดี 
  คะแนน 5-6 ระดับ พอใช ้
  คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
          3. การประเมินการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 



๑๔๐ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๑๔๑ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน ร่วมมอืในการ 

ทำกจิกรรม 
กล้าออกมาแสดง 
ความสามารถ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ผ่านตั้งแต ่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
 ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
    
                                                                            
 
           ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                    (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
 
 



๑๔๒ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความ
คิดเห็น 
ของผู้อ่ืน 

(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
                                                                                      
          ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                               (.........................................) 
                                                                                 ............./............./........... 



๑๔๓ 
 

แบบสงัเกตการเลน่เกม กีฬา 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
เล่นเกมไดถู้กต้อง
ตามกฎ กติกา และ
มีความสนุกสนาน
ในการเล่นโดยไม่
ต้องอาศัยแบบ
ปฏิบัติของผู้อื่นและ
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (4 คะแนน) 

เล่นเกมไดถู้กต้อง
ตามกฎ กติกา 
และมีความ
สนุกสนานในการ
เล่นโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนแต่ไม่
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (3 คะแนน) 

เล่นเกมได้
ถูกต้องตาม
กฎ กติกาและ
มีความ
สนุกสนานใน
การเล่น แต่
ต้องอาศัย
แบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนบ้าง 
(2 คะแนน) 

เล่นเกมได้
ถูกต้องตาม
กฎ กติกา 
และมีความ
สนุกสนาน
ในการเล่น 
โดยต้องให้
ผู้อื่นแนะนำ
เท่านั้น 
(1 คะแนน) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
เกณฑก์ารประเมิน 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรงุ     

       ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

ใบงานเรื่อง เกมรบั-สง่บอลโยนบอลลงตะกร้า 
1. วิธีเล่นเกมรบั-ส่งบอลโยนบอลลงตะกร้า 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
2. ลักษณะกิจกรรม 
   ใช้ความแม่นยำ 
   ใช้ความคล่องแคล่วว่องไว 
          ใช้อุปกรณ์ประกอบ 
          ใช้ความแข็งแรง 
3. ความรู้สึกต่อการทำกิจกรรม 
  สนุกสนาน เพลิดเพลิน 
  อารมณ์แจ่มใส 
  มีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ชื่อ-สกุล.......................................................ชั้น........................เลขที่....................... 

 
 

  

วาดภาพการเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนบอลลงตะกร้าพร้อมระบายสี
ให้สวยงาม 



๑๔๕ 
 

เก
มร
ับ-
ส่ง
บอ

ลโ
ยน

ลง
ตะ
กร
้า 

 



๑๔๖ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู ้
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศกึษาปีที่  3      
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 เรือ่ง  เล่นเกมสนกุสร้างสขุทางใจ เวลาเรยีน 11 ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรยีนรู้ที ่17  เรื่อง  การเล่นเกมรบั-สง่บอล โยนลงตะกร้า (1) เวลาเรยีน 1   ชั่วโมง                                                                                          
สอนวันที่....................................เดือน...........................................................พ.ศ. ...................................    
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรยีนรู้ 
 พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง 
 สม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธ ิกฎ กติกา มีนำ้ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  
 และชื่นชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 
 ตัวชีว้ัด 
     พ 3.1 ป.3/2  เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่น 

เกมเบ็ดเตล็ด 
 พ 3.2 ป.3/1  เลือกออกกำลังกาย การละเล่นพื้นเมือง และเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น  

จุดด้อย และขอ้จำกัดของตนเอง 
     พ 3.2 ป.3/2  ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของการออกกำลังกาย การเล่นเกม  

การละเล่นพ้ืนเมืองได้ด้วยตนเอง 
2. สาระสำคญั 
 การเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้าเป็นกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และ
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยเลือกเล่นเกมที่เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย และควรเล่นตามกฎ 
กติกา และมีนำ้ใจนักกีฬา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น 
3. สาระการเรยีนรู้  
 - การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
 - เกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้า 
4. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
 2. ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน   
 3.ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม  
 4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ  
 5.พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มสีำนึกสากล  
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 1. มีวินัย  
 2. ใฝ่เรียนรู ้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
 
 



๑๔๗ 
 

6. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
 1.  อธิบายประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้า (K) 
 2.  ปฏิบัติการเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้า ตามกฎ กติกา (P) 
 3.  เห็นความสำคัญของประโยชน์จากการเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้า (A) 
7. สื่อการเรยีนรู้/อุปกรณ ์
 1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  (พว.)  
 2. นักเรียนที่ชว่ยครูสาธิตให้เพื่อนด ู 
 3.ภาพเกมรบั-ส่งบอลโยนลงตะกร้า  
 4.ลูกบอล  
 5.ตะกร้า  
 6. เก้าอ้ี 
 7.แบบบันทกึการเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้า 
8. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
1.ขั้นเตรียม
(5นาที) 

1. ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพ ตรวจการแต่งกาย
และความพร้อมของนกัเรียนทุกคน 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 

บอกลักษณะ
การเคลื่อนไหว 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(50นาที) 
 
2.1 ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน 
(10 นาท)ี 

2. นักเรียนร่วมกันสนทนาและทบทวนความรู้
จากการเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกรา้ โดย
ตอบคำถาม ดังนี้ นักเรียนชอบการเล่นเกมรบั-ส่ง
บอลโยนลงตะกร้าหรือไม่,กลุม่ของนักเรียน
สามารถปฏิบัติการเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลง
ตะกร้า ได้ถูกต้องตามกฎ กติกาหรือไม่,เมื่อ
นักเรียนโยนลูกบอลไม่ลงตะกร้า นักเรียนควรทำ
อย่างไร,เมื่อนักเรียนโยนลูกบอลลงตะกร้า 
นักเรียนควรทำอย่างไร,ปัญหาและอุปสรรคใน
การเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้าของกลุ่ม
นักเรียนคืออะไร,นักเรียนมเีทคนิคอย่างไรให้โยน
ลูกบอลลงตะกร้า 
3. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่นเกมรับ-ส่งบอล
โยนลงตะกร้า ร่วมกับผู้แทนนักเรียน แล้วรว่มกัน
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ
เล่นเกม ดังน้ี การเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้า 
นำไปสู่การเล่นกีฬาชนิดใด,นักเรียนจะเล่นเกมรับ-
ส่งบอลโยนลงตะกร้าอย่างไรให้ชนะได้อย่าง
รวดเร็ว,ผู้เล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้า ควรมี
ทักษะใดในการเล่น,นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร
ในขณะเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกรา้,หากไม่
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลง
ตะกรา้ จะเกิดผลอย่างไร 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 



๑๔๘ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
2.2 ขั้นฝึก
ปฏิบัติ 
(20 นาท)ี 

4. ครูใหผู้้แทนนักเรียน ออกมานำอบอุ่น
ร่างกายให้นักเรียนในชั้นเรียนปฏิบัติตาม
ยึดหลักว่าควรบริหารร่างกายให้ครบทุก
ส่วน 
5. ครูและนักเรียนสรุปวิธีการเล่นเกมรับ-
ส่งบอลโยนลงตะกร้าอีกครั้ง 
6. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มตามความ
เหมาะสม แต่ละกลุ่มปฏิบัติการเล่นเกม
รับ-สง่บอลโยนลงตะกร้า กลุ่มที่โยนลูก
บอลได้ครบและรวดเร็วที่สุดเป็นฝ่ายชนะ 
โดยมีผู้สอนคอยตรวจสอบความถูกต้อง
และให้คำแนะนำเพ่ิมเติม 

-ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 
-การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
 
 

ทำหน้าที่เป็นผู้นำ
กลุ่มและสมาชกิ
กลุ่มที่ดีได้ รบัฟัง
ความคิดเหน็ของ
ผู้อื่น รับผิดชอบ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

2.3 ขั้น
นำไปใช้  
(20 นาท)ี 

7. ครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มแข่งขันการเลน่
เกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้า หาผู้ชนะจาก
ลูกบอลที่ลงตะกร้าภายในเวลาที่กำหนด 
ทีมที่ได้แต้มมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะและ
ได้รับรางวัล โดยครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่ม
วางแผนการเล่นเกมโดยเช่ือมโยงความคิด
ในประเด็นในการมีสมาธิและการประสาน
ความร่วมมือกัน นักเรียนแตล่ะกลุ่มหา
พื้นที่ในการวางแผนการเล่นเกมและฝึก
ปฏิบัติตามแผน 
8.ครูแจกแบบบันทึกผลการเล่นเกมรับ-ส่ง
บอลโยนบอลลงตะกร้า ให้นักเรียนคนละ 1 
แผ่น ให้นักเรียนบันทึกการเล่นเกม 
9. ครูสุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
บอกความรู้สึกและอุปสรรคในการฝึก
ปฏิบัต1ิ0.นักเรียนแสดงความคิดเห็นและ 

ให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน หลังจากการ
นำเสนอของเพื่อน 

11.นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการเล่น
เกมเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้า ไปใช้เล่น
กับเพ่ือนและชุมชนในชีวิตประจำวันต่อไป 

-ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 
-พลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตืน่รูท้ี่มี
สำนึกสากล 
-ทักษะการคิดขั้น
สูงและนวตักรรม 

รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
รับผิดชอบหน้าที่
ที่ไดร้ับมอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 
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กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะ
สำคญั 

สมรรถนะ 

3.ขั้นการสรุป 
(5 นาที) 

12.นักเรียนสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังน้ี  
 การเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้าเป็น 
กิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง 
และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 โดยเลือกเล่นเกมที่เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย และ
ควรเล่นตามกฎกติกา และมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อให้เกิด 
ความปลอดภัยในการเล่น 
 

ภาษาไทย
เพื่อการ
สื่อสาร 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นในการ
เคลื่อนไหว
ร่างกายขณะ
อยู่กับที่ 
ส่งผลให้ทำ
กิจกรรมต่าง 
ๆ ได ้
อย่างมี
ประสทิธิภาพ
และปลอดภัย 

 
9.การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้

รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารวัด 
อธิบายประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่น
เกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกรา้ (K) 

ตรวจใบงาน  
การสังเกต 

ใบงาน,แบบสังเกต เกณฑ์การประเมิน 

ปฏิบัติการเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลง
ตะกร้า ตามกฎ กติกา (p) 

บันทึกการปฏิบัต ิ แบบบันทึกการ
ปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน 

เห็นความสำคัญของประโยชน์จาก
การเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้า 
(k) 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 

 เกณฑก์ารประเมิน 
 1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือว่า 
ไม่ผ่าน 
 2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 7-8 ระดับ ดี 
  คะแนน 5-6 ระดับ พอใช ้
  คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
          3. การประเมินการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 



๑๕๐ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน ร่วมมอืในการ 

ทำกจิกรรม 
กล้าออกมาแสดง 
ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ผ่านตั้งแต ่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
 ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
    
                                                                            
 
           ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                    (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความ
คิดเห็น 
ของผู้อ่ืน 

(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
                                                                                  ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                        (.........................................) 
                                                                                         ............./............./........... 



๑๕๓ 
 

แบบสงัเกตการเลน่เกม กีฬา 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
เล่นเกมไดถู้กต้อง
ตามกฎ กติกา 
และมีความ
สนุกสนานในการ
เล่นโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนและ
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (4 คะแนน) 

เล่นเกมไดถู้กต้อง
ตามกฎ กติกา 
และมีความ
สนุกสนานในการ
เล่นโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนแต่ไม่
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (3 คะแนน) 

เล่นเกมได้
ถูกต้องตาม
กฎ กติกา
และมีความ
สนุกสนาน
ในการเล่น 
แต่ต้องอาศัย
แบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนบ้าง 
(2 คะแนน) 

เล่นเกมได้
ถูกต้องตามกฎ 
กติกา และมี
ความ
สนุกสนานใน
การเล่น โดย
ต้องให้ผู้อื่น
แนะนำเท่านั้น 
(1 คะแนน) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
เกณฑก์ารประเมิน 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 

                                                                                  ลงชือ่.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                        (.........................................) 
                                                                                          ............./............./........... 
 

 
 

 
 
 



๑๕๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกการเลน่เกมรับ-สง่บอลโยนลงตะกรา้ 

1. การเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้ามีผู้เล่นทั้งหมด...............................ทีม   ทีมละ..................คน 

2. ถ้าทีมของนักเรียนต้องการเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้าให้ชนะจะมีวิธีการเล่น 
    อย่างไร (เขยีนเครื่องหมาย      ลงใน                หน้าคำตอบที่ถูกต้อง) 

        พยายามโยนลูกบอลให้ลงตะกร้า 

               พยายามแย่งลูกบอลจากเพื่อนให้เร็ว 
 
3. การเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้ามีลักษณะการเล่นคล้ายกีฬาชนิดใด   (เขียนเครือ่งหมาย      ลงใน                     
            หน้าคำตอบที่ถูกตอ้ง)           

     แชร์บอล   วอลเลย์บอล 
5. การเล่นเกมขี่ม้าโยนบอลมปีระโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร  
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................................................  
 

 
 
 
 
 

 
 

ชื่อ-สกุล ......................................................................ช้ัน..................................เลขที่............................ 



๑๕๕ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา (พลศึกษา) ประถมศกึษาปีที่  3      
หน่วยการเรยีนรู้ที ่6 เรือ่ง  เล่นเกมสนกุสร้างสขุทางใจ เวลาเรยีน 11 ชั่วโมง 
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่18  เรื่อง  การละเลน่โพงพาง (1) เวลาเรยีน 1   ชั่วโมง                                                                                          
สอนวันที่..................................เดือน.........................................................พ.ศ. .........................................    
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรยีนรู้ 
 พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  

มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้วัด 
 พ 3.1 ป.3/2   เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกม 

เบ็ดเตล็ด 
 พ 3.2 ป.3/1  เลือกออกกำลังกาย การละเล่นพื้นเมือง และเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น  
 จุดด้อย และขอ้จำกัดของตนเอง 
 พ 3.2 ป.3/2  ปฏิบัตติามกฎ กติกา และข้อตกลงของการออกกำลังกาย การเล่นเกม  

การละเล่นพ้ืนเมืองได้ด้วยตนเอง 
2. สาระสำคญั 
 การละเล่นพื้นเมือง เป็นการละเล่นที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหว
ร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยเลือกเล่นเกมที่เหมาะสมกับเพศ วัย 
สภาพร่างกาย และควรเล่นตามกฎ กติกา และมีน้ำใจนักกฬีา เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น 
3. สาระการเรียนรู ้ 
 การละเล่นพ้ืนเมือง 
 การละเล่นโพงพาง 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
 1. อธิบายวิธีการเล่นการละเล่นโพงพาง (K) 
 2. ปฏิบัติการเล่นการละเล่นโพงพางตามกฎ กติกา (P) 
 3. เหน็คุณค่าของการละเล่นพ้ืนเมือง (A) 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
 2. ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน   
 3.ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม  
 4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ  
 5.พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มสีำนึกสากล  
 
 
 



๑๕๖ 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 1. มีวินัย  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
7. สื่อการเรยีนรู้/อุปกรณ ์
 1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  (พว.)  
 2. นักเรียนที่ชว่ยครูสาธิตให้เพื่อนด ู 
 3. ภาพการละเล่นพื้นเมือง    
 4. ผ้า 1 ผืน 
 5.ใบงานการละเล่นโพงพาง 
 8. การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
1.ขัน้เตรียม
(5นาที) 

1. ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพ ตรวจการแต่ง
กายและความพร้อมของนักเรียนทุกคน 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 

บอกลักษณะ
การเคลื่อนไหว 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม(50นาที) 
 
2.1 ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน 
(10 นาท)ี 

2. ครูให้นกัเรยีนนักเรียนดูภาพการละเล่น
พื้นเมืองของไทย แล้วร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็น โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
จากภาพเป็นการละเล่นพื้นเมืองอะไรบ้าง,
นักเรียนเคยเลน่การละเล่นในภาพหรือไม่,
หากเคยเล่น นกัเรียนรู้สึกอยา่งไร,นักเรียนคิด
ว่าการละเล่นในภาพเป็นการละเล่นของภาค
ใด, ในท้องถิ่นของนักเรียนมีการละเล่นที่
แตกต่างจากในภาพหรือไม่,นักเรียนรู้จัก
การละเล่นโพงพางหรือไม่  
3.นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการละเล่นพ้ืนเมือง โดยตอบ
คำถาม ดงันี้ การละเล่นพื้นเมืองคืออะไร,  
การละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่นของนักเรียนมี
อะไรบ้าง,นักเรียนเคยเล่นการละเล่นพ้ืนเมอืง
ในท้องถิ่นของตนเองหรือไม่  
4. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่นการละเลน่
โพงพาง ร่วมกับผู้แทนนักเรียน แล้วร่วมกัน
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิธีการเล่น ดังนี้ การละเล่นโพงพางใช้อุปกรณ์ 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

 

  



๑๕๗ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
 
 
 

อะไรบ้าง,การละเล่นโพงพางควรมีผู้เล่นกีค่น,ผู้
ที่เสี่ยงทายและถูกผ้าปิดตาเรียกว่าอะไร,
การละเล่นโพงพาง มีวิธีการเล่นอย่างไร,การจะ
เปลี่ยนผู้ที่เป็นปลาสามารถทำได้อย่างไร,
การละเล่นพื้นเมืองของแต่ละภาคมีความ
แตกต่างกันเพราะเหตุใด 

  

2.2 ขั้นฝึก
ปฏิบัติ 
(20 นาท)ี 

5. ครูใหผู้้แทนนักเรียน ออกมานำอบอุ่นร่างกาย
ให้นักเรียนในชัน้เรียนปฏิบัติตามยึดหลักว่าควร
บริหารร่างกายให้ครบทุกส่วน 
6. นักเรียนร่วมกันฝึกร้องเพลงโพงพาง โดยร้อง
ตามผู้สอน 
7. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มๆละเท่า ๆ กัน 
นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน ฝึก
ปฏิบัติการเล่นการละเล่นโพงพางภายในกลุ่ม
ตนเอง โดยมีผู้สอนคอยตรวจสอบความถูกต้อง
และให้คำแนะนำเพ่ิมเติม 

-ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร 
-การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
 
 

ทำหน้าทีเ่ป็น
ผู้นำกลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มที่
ดีได้ รับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
รับผิดชอบ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการ
อย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด 
และใช้ท่าทาง
ในการสื่อสาร
เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

2.3 ขั้นนำไปใช้  
(20 นาท)ี 

8. ครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มแข่งขันการละเล่น
โพงพางหาผู้ชนะจากการจับได้แล้วทายถูก 
ภายในเวลาที่กำหนด ทีมที่ไดแ้ต้มมากที่สุดเป็น
ฝ่ายชนะ โดยครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาง
แผนการเล่นเกมโดยเชื่อมโยงความคิดใน
ประเด็นในการมีสมาธแิละการประสานความ
ร่วมมือกัน นักเรียนแต่ละกลุม่หาพื้นที่ในการ 
วางแผนการเล่นเกมและฝึกปฏิบัติตามแผน 

-ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 
-พลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรูท้ี่มี
สำนึกสากล 
-ทักษะการคิดขั้น
สูงและ 

รับฟังความ
คิดเห็นของ
ผู้อื่น 
รับผิดชอบ
หน้าที่ทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 
คิดและ 

 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะ

สำคญั 
สมรรถนะ 

 9.ครูแจกใบงานให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้
บันทึกการเล่นเกม วาดภาพและระบายสีให้
สวยงาม 
10. ครูสุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
บอกความรู้สึกและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัต ิ
11.นักเรียนแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะรว่มกัน หลังจากการนำเสนอ 

นวัตกรรม จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

3.ขั้นการสรุป 
(5 นาที) 

ของเพื่อน 
12.นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการละเล่น
โพงพางไปใช้เล่นกับเพื่อนและชุมชนใน
ชีวิตประจำวันต่อไป 
13.นักเรียนสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน 
ดังนี้  
 การละเล่นพ้ืนเมือง เป็นการละเล่นที่สะท้อน 
ถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น เป็นกิจกรรมทีต่้อง
เคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และ 
เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน โดยเลือกเล่น 
เกมที่เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพรา่งกาย และ 
ควรเล่นตามกฎ กติกา และมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อ 
ให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น 

ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นในการ
เคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่
กับที่ ส่งผลใหท้ำ
กิจกรรมต่าง ๆ 
ได ้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๙ 
 

9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้
รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารวัด 

อธิบายวิธีการเล่นการละเล่นโพงพาง 
(K) 

ตรวจใบงาน  
การสังเกต 

ใบงาน,แบบสังเกต เกณฑ์การประเมิน 

ปฏิบัติการเล่นการละเล่นโพงพางตาม
กฎ กติกา (p) 

บันทึกการปฏิบัต ิ แบบบันทึกการ
ปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน 

เห็นคุณค่าของการละเล่นพื้นเมือง (k) สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกตการเข้า
ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 

 เกณฑก์ารประเมิน 
 1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือว่า 
ไม่ผ่าน 
 2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 7-8 ระดับ ดี 
  คะแนน 5-6 ระดับ พอใช ้
  คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
          3. การประเมินการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 



๑๖๐ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๑๖๑ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครือ่งหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน รว่มมอืในการ 

ทำกจิกรรม 
กล้าออกมาแสดง 
ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ผ่านตั้งแต ่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
 ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
    
                                                                            
 
           ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                    (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
 
 



๑๖๒ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏบิัติ 

เลขที ่ ชือ่-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความ
คิดเห็น 
ของผู้อ่ืน 

(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
                                                                                     
           ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                    (.........................................) 
                                                                                       ............./............./........... 



๑๖๓ 
 

แบบสงัเกตการเลน่เกม กีฬาและการละเลน่พื้นเมือง 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชือ่-สกุล 

รายการ 
เล่นไดถู้กต้องตาม
กฎ กติกา และมี
ความสนุกสนานใน
การเล่นโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนและ
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (4 คะแนน) 

เล่นไดถู้กต้องตาม
กฎ กติกา และมี
ความสนกุสนาน
ในการเล่นโดยไม่
ต้องอาศัยแบบ
ปฏิบัติของผู้อื่นแต่
ไม่สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได ้(3 คะแนน) 

เล่นไดถู้กต้อง
ตามกฎ 
กติกาและมี
ความ
สนุกสนานใน
การเล่น แต่
ต้องอาศัย
แบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนบ้าง 
(2 คะแนน) 

เล่นไดถู้กต้อง
ตามกฎ กติกา 
และมีความ
สนุกสนานใน
การเล่น โดย
ต้องใหผู้้อื่น
แนะนำเท่านั้น 
(1 คะแนน) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
เกณฑก์ารประเมิน 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรงุ                

          ลงช่ือ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                               (.........................................) 
                                                                               ............./............./........... 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

 

ใบงานเรื่อง การละเลน่โพงพาง 
1. วิธีเล่นการละเล่นโพงพาง 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
2. ลักษณะกิจกรรม 
   เคลื่อนไหวอยู่กบัที่                   ใช้ความคล่องแคล่วว่องไว 
          ใช้อุปกรณ์ประกอบ                 เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที ่
2. ความรู้สึกต่อการทำกิจกรรม 
  สนุกสนาน เพลิดเพลิน               อารมณ์แจ่มใส 
  มีความสุข                              ชื่นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                          ชื่อ-สกุล.......................................................ชั้น........................เลขที่....................... 

 
 
 
 

วาดภาพการละเล่นโพงพางพร้อมระบายสีให้สวยงาม 



๑๖๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



๑๖๖ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา (พลศึกษา)  ชั้นประถมศกึษาปีที่  3      
หน่วยการเรยีนรู้ที ่6 เรือ่ง  เล่นเกมสนกุสร้างสขุทางใจ เวลาเรยีน 11 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 19  เรื่อง  การละเลน่โพงพาง (2) เวลาเรยีน 1   ชั่วโมง                                                                                          
สอนวันที่...................................เดือน..........................................................พ.ศ. .......................................    
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรยีนรู้ 

 พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  

มีวินัย เคารพสทิธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 

 ตัวชี้วัด 
  พ 3.1 ป.3/2   เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกม 

เบ็ดเตล็ด 
 พ 3.2 ป.3/1  เลือกออกกำลังกาย การละเล่นพื้นเมือง และเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น  

จุดด้อย และขอ้จำกัดของตนเอง 
พ 3.2 ป.3/2  ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของการออกกำลังกาย การเล่นเกม การละเล่น 

พืน้เมืองได้ด้วยตนเอง 
2. สาระสำคญั 
 การละเล่นพ้ืนเมือง เป็นการละเล่นที่สะท้อนถึงวิถีชวีิตของคนในท้องถิ่น เป็นกิจกรรมทีต่้องเคลื่อนไหว
ร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลนิ โดยเลือกเล่นเกมที่เหมาะสมกับเพศ วัย 
สภาพร่างกาย และควรเล่นตามกฎ กติกา และมีน้ำใจนักกฬีา เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น 
3. สาระการเรยีนรู้  
 การละเล่นพื้นเมือง 
 การละเล่นโพงพาง 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
 1. อธิบายประโยชน์ของการเล่นการละเล่นโพงพาง (K) 
 2. ปฏิบัติการเล่นการละเล่นโพงพางอย่างสนุกสนาน (P) 
 3. เห็นคณุค่าและความสำคญัของการละเล่นโพงพาง (A) 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
 2. ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน   
 3.ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม  
 4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ  
 5.พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มสีำนึกสากล  
 
 
 



๑๖๗ 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 1. มีวินัย  
 2. ใฝ่เรียนรู ้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
7. สื่อการเรยีนรู้/อุปกรณ ์
 1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  (พว.)  
 2. นักเรียนที่ชว่ยครูสาธิตให้เพื่อนด ู 
 3. ผ้า 1 ผืน    
 4.ใบงานการละเล่นพ้ืนเมือง 
 8. การจดักิจกรรมการเรยีนรู้ 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
1.ขั้นเตรียม
(5นาที) 

1. ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพ ตรวจการแต่ง
กายและความพร้อมของนักเรียนทุกคน 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 

บอกลักษณะ
การ
เคลื่อนไหว 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(50นาที) 
 
2.1 ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน 
(10 นาท)ี 

2. นักเรียนร่วมกันทบทวนการเล่นการละเล่น
โพงพาง โดยร่วมแสดงความคิดเห็น และตอบ
คำถาม ดังนี้ กลุ่มของนักเรียนสามารถเล่น
การละเล่นโพงพางได้ถกูต้องหรือไม่,นักเรียน
ได้เล่นเป็นทั้งปลาและผู้เล่นใช่หรือไม่,ผู้ที่เล่น
เป็นปลาสามารถทายถูกในครั้งแรกหรือไม่,
เพลงโพงพางร้องว่าอย่างไร,นักเรียนมี
ความรู้สึกอยา่งไรเมื่อได้เล่นการละเล่น
โพงพาง 
3.นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของการเล่น
การละเล่นโพงพางโดยตอบคำถาม ดังนี้การ
เล่นการละเล่นโพงพางเป็นการละเล่นใน
ลักษณะใด,การเล่นการละเลน่โพงพาง ผู้เล่น
ควรมีลักษณะอย่างไร,การเล่นการละเล่น
โพงพางช่วยฝึกทักษะด้านใด,เมื่อผู้ที่เป็นปลา
จับผู้เล่นได้ แตท่ายไม่ถูกว่าผู้เล่นคนนั้นคือ
ใคร ต้องทำอย่างไร,การเลน่การละเล่น
โพงพางมีประโยชน์อย่างไร,นักเรียนมีวิธีการ
อนุรักษ์การละเล่นพื้นเมืองอย่างไร 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

2.2 ขั้นฝึก
ปฏบิัติ 
(20 นาท)ี 

4. ครูใหผู้้แทนนักเรียน ออกมานำอบอุ่น
ร่างกายให้นักเรียนในชั้นเรียนปฏิบัติตามยึด
หลักว่าควรบริหารร่างกายให้ครบทุกส่วน 
5. ครูและนักเรียนสรุปวิธีการเล่นการละเลน่
โพงพางอีกครั้ง 

  



๑๖๘ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
2.2 ขั้นฝึก
ปฏิบัติ 
(ต่อ) 

6. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มๆละเท่า ๆ กัน 
นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นการละเล่นพ้ืนเมือง
การละเล่นโพงพาง และการละเล่นพื้นเมือง
ในท้องถิ่นของตนเอง 1 การละเล่น แตล่ะ
กลุ่มผลัดกันสาธิตการละเล่นท้องถิ่นที่กลุ่ม
ของตนเองเลือก เพื่อให้กลุ่มอื่นๆเล่นตาม 
ผลัดกันนำเสนอและเล่นจนครบทุกกลุ่ม 
 

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
 
 

ทำหน้าที่เป็น
ผู้นำกลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มทีด่ี
ได้ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
รับผิดชอบหน้าที่
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพดู และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

2.3 ขั้น
นำไปใช้  
(20 นาท)ี 

7. ครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มแข่งขัน
การละเล่นพ้ืนเมืองที่โหวตกันว่าจะเลือก
การละเล่นอะไรมาทำการแขง่ขัน เมือ่
เลือกได้แล้วครูให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มวาง
แผนการเล่นเกมโดยเชื่อมโยงความคิดใน
ประเด็นในการมีสมาธิและการประสาน
ความร่วมมือกัน นักเรียนแตล่ะกลุ่มหา
พื้นที่ในการวางแผนการเล่นเกมและฝึก
ปฏบิัติตามแผน  
8.ครูแจกใบงานให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น 
ใหบ้ันทึกในใบงาน เรื่อง การเล่น
การละเล่นพ้ืนเมือง 
9. ครูสุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
บอกความรู้สึกและอปุสรรคในการฝึก
ปฏิบัติ 
10.นักเรียนแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะรว่มกัน หลังจากการนำเสนอ
ของเพื่อน 
11.นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจาก
การละเล่นโพงพางไปใช้เล่นกับเพื่อนและ
ชุมชนในชีวิตประจำวันต่อไป 

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-พลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรูท้ี่มี
สำนึกสากล 
-ทักษะการคิดขั้น
สูงและนวัตกรรม 

รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
รับผิดชอบหน้าที่
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการอย่าง
หลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 



๑๖๙ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
3.ขั้นการสรุป 
(5 นาที) 

12.นักเรียนสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้
ร่วมกัน ดังนี้  
 การละเล่นพ้ืนเมือง เป็นการละเล่นที่สะท้อน 
ถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น เป็นกิจกรรมทีต่้อง
เคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และ 
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยเลือกเล่น 
เกมที่เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย และ 
ควรเล่นตามกฎ กติกา และมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อ 
ให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นในการ
เคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่
กับที่ ส่งผลใหท้ำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

9.การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้
รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารวัด 

อธิบายประโยชน์ของการเล่น
การละเล่นโพงพาง (K) 

ตรวจใบงาน  
การสังเกต 

ใบงาน,แบบสังเกต เกณฑ์การ
ประเมิน 

ปฏิบัติการเล่นการละเล่นโพงพาง
อย่างสนุกสนาน (p) 

บันทึกการปฏิบัต ิ แบบบันทึกการ
ปฏิบัติ 

เกณฑ์การ
ประเมนิ 

เห็นคุณค่าและความสำคัญของ
การละเล่นโพงพาง (k) 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

 เกณฑก์ารประเมิน 
 1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผา่นต้ังแต ่2 รายการถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือว่า 
ไม่ผ่าน 
 2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 7-8 ระดับ ดี 
  คะแนน 5-6 ระดับ พอใช ้
  คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
          3. การประเมินการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวรา่งกาย 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 

 



๑๗๐ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๑๗๑ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน ร่วมมอืในการ 

ทำกจิกรรม 
กล้าออกมาแสดง 
ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ผ่านตั้งแต ่ 2 รายการ ถือว่า ผา่น 
 ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
    
                                                                            
 
           ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                    (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
 
 



๑๗๒ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความ
คิดเห็น 
ของผู้อ่ืน 

(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
                                                                                        
        ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                  (.........................................) 
                                                                                   ............./............./........... 



๑๗๓ 
 

แบบสงัเกตการเลน่เกม กีฬาและการละเลน่พื้นเมือง 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
เล่นไดถู้กต้องตาม
กฎ กตกิา และมี
ความสนุกสนาน
ในการเล่นโดยไม่
ต้องอาศัยแบบ
ปฏิบัตขิองผู้อ่ืน
และสามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (4 คะแนน) 

เล่นไดถู้กต้องตาม
กฎ กติกา และมี
ความสนุกสนานใน
การเล่นโดยไม่ต้อง
อาศัยแบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนแต่ไม่
สามารถให้
คำแนะนำกับผู้อื่น
ได้ (3 คะแนน) 

เล่นได้
ถูกต้องตาม
กฎ กติกา
และมีความ
สนุกสนาน
ในการเล่น 
แต่ต้องอาศัย
แบบปฏิบัติ
ของผู้อ่ืนบ้าง 
(2 คะแนน) 

เล่นไดถู้กต้อง
ตามกฎ กติกา 
และมีความ
สนุกสนานใน
การเล่น โดย
ต้องให้ผู้อื่น
แนะนำเท่านั้น 
(1 คะแนน) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
เกณฑก์ารประเมิน 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
                     คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 

                                                                                  ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                          (.........................................) 
                                                                                            ............./............./........... 



๑๗๔ 
 

แบบบันทึกการละเลน่พื้นเมอืง : การเลน่โพงพาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเล่นโพงพางมีจำนวนผู้เล่นทั้งหมด..................... คน 
2. นักเรียนเลน่เป็นผู้เล่นหรอืเป็นปลา ............................................................................ 
3. นักเรียนรู้สึกอย่างไรขณะเล่นโพงพาง 
........................................................................................................................ 
4. การละเล่นโพงพางมีประโยชน์ตอ่นักเรียนอย่างไร  
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
5. ให้นักเรียนยกตัวอย่างเกมหรือการละเล่นพื้นเมืองที่นักเรียนชอบเล่นมาคนละ 1 เกม และเสนอหลักในการ
เล่น รวมทั้งคณุธรรมที่ใช้ในการเล่นและประโยชน์ที่ได้รับ บันทึกลงในแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ชือ่-สกุล ......................................................................ช้ัน..................................เลขที่............................ 

 

 เกม/การละเลน่พืน้เมือง _______________________ 

หลกัในการเลน่ 

_________________

________________ 

____________ 

คณุธรรมทีใ่ช้ในการเลน่ 

_________________

________________ 

____________ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

_________________

________________ 

____________ 

 



๑๗๕ 
 

แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา (พลศึกษา)  ชั้นประถมศกึษาปีที่  3      
หน่วยการเรยีนรู้ที ่6 เรือ่ง  เล่นเกมสนกุสร้างสขุทางใจ เวลาเรยีน 11 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่20  เรื่อง  หลักสำคญัและประโยชนข์องการเล่นเกม  เวลาเรยีน 1  ชั่วโมง                                                                                          
สอนวันที่.................................เดอืน...........................................................พ.ศ. ........................................    
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรยีนรู้ 
 พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  
 มีวนิัย เคารพสทิธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และช่ืนชมใน
 สุนทรียภาพของการกีฬา 
 ตวัชีว้ัด 
  พ 3.1 ป.3/2   เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกม 

เบ็ดเตล็ด 
 พ 3.2 ป.3/1  เลือกออกกำลังกาย การละเล่นพื้นเมือง และเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย  

และข้อจำกัดของตนเอง 
 พ 3.2 ป.3/2  ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของการออกกำลังกาย การเล่นเกม การละเล่น 

พื้นเมืองได้ด้วยตนเอง 
2. สาระสำคญั 
 การเรียนรู้หลักสำคัญในการเล่นเกมและประโยชน์ของการเล่นเกมที่มผีลต่อสุขภาพ ทำให้เกดิความปลอดภัย
ในการเล่นเกมและการเล่นการละเล่นพ้ืนเมือง 
3. สาระการเรยีนรู้ 
 1.หลักสำคญัในการเล่นเกม 
 2.ประโยชน์ของการเล่นเกมที่มีผลต่อสขุภาพ 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
 1.  อธิบายประโยชน์ของการเล่นเกมที่มีผลต่อสุขภาพ (K) 
 2.  เขียนแผนภาพความคิดหลักสำคัญในการเลน่เกม (P) 
 3.  เห็นคุณค่าและประโยชนข์องการเล่นเกมทีม่ีผลต่อสุขภาพ (A) 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
 2. ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน   
 3.ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม  
 4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ  
 5.พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มสีำนึกสากล   
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 1. มีวินัย  
 2. ใฝ่เรียนรู ้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 



๑๗๖ 
 

7. สื่อการเรยีนรู้/อุปกรณ ์
 1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  (พว.)  
 2. นักเรียนที่ชว่ยครูสาธิตให้เพื่อนดู  
 3. กระดาษ A4    
8. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
1.ขั้นเตรียม
(5นาที) 

1. ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพ ตรวจการแต่ง
กายและความพร้อมของนักเรียนทุกคน 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่
ตน 

บอกลักษณะ
การเคลื่อนไหว 

2.ขัน้การจัด
กิจกรรม
(50นาที) 
 
2.1 ขั้นนำเข้าสู่
บทเรยีน 
(10 นาท)ี 

2. นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับเกมเบ็ดเตล็ด โดยตอบ
คำถาม ดังนี ้
จากการเรียนที่ผ่านมา นักเรยีนได้เล่นเกม
อะไรบ้าง,การละเล่นพื้นเมืองที่นักเรียนได้
เล่นคืออะไร,นักเรียนมีความรู้สึกอยา่งไรเมื่อ
ได้เล่นเกมและการละเล่นพื้นเมือง,นอกจาก
เกมเบด็เตล็ดที่นักเรียนได้เล่นในชั่วโมงเรียน
ที่ผ่านมา นักเรยีนต้องการเล่นเกมอะไรอีก 
3.นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และสรุปความรู้
เกี่ยวกับหลักสำคัญในการเลน่เกม โดยตอบ
คำถาม ดังนี้ในขณะที่นักเรียนมีอาการปวด
ศีรษะ ตัวรอ้น ควรเล่นเกมเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ 
หรือไม่,เมื่อนกัเรียนเล่นเกมแพ้ ควรปฏิบัติ
อย่างไร,ในการเล่นเกม หากไม่ปฏิบัติตาม
กฎ กติกาจะเกิดอะไรขึ้น,หากนักเรียนเล่น
เกมตามใจของตนเอง โดยไม่สนใจผู้อื่นจะ
ส่งผลอย่างไร,ทำไมผู้เล่นเกมจึงต้องเข้าใจ
หลักสำคญัในการเล่นเกม,ยกตัวอย่างการ
แสดงออกถึงการมีน้ำใจนักกฬีา รู้แพ้ รู้ชนะ 
รูอ้ภัย จากการเล่นเกมจากนัน้ร่วมกัน
วิเคราะห์และสรุปประโยชน์ของการเล่นเกม 
เป็นแผนภาพความคิด 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

2.2 ขั้นฝึก
ปฏิบัติ 
(20 นาท)ี 

4. ครูใหผู้้แทนนักเรียน ออกมานำอบอุ่น
ร่างกายให้นักเรียนในชั้นเรียนปฏิบัติตามยึด
หลักว่าควรบริหารร่างกายให้ครบทุกส่วน 

  

 
 
 
 



๑๗๗ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
2.2 ขั้นฝึก
ปฏิบัติ 
(ต่อ) 

5. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มๆละเท่า ๆ กัน 
เลือกเล่นเกมหรือการละเล่นพื้นเมืองที่
กลุ่มตนเองชื่นชอบ โดยมีผู้สอนให้
คำแนะนำและดูแลอย่างใกลช้ิด 
 

-ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 
-การทำงานแบบ
รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
 
 

ทำหน้าที่เป็นผู้นำ
กลุ่มและสมาชกิ
กลุ่มที่ดีได้ รบัฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รับผิดชอบ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
คิดและจินตนาการ
อย่างหลากหลาย 
สามารถพดู และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

2.3 ขั้น
นำไปใช้  
(20 นาท)ี 

6. ครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มแข่งขันเกม
หรือการละเล่นพื้นเมืองที่โหวตกันว่าจะ
เลือกเล่นอะไรมาทำการแข่งขัน เมื่อเลือก
ได้แล้วครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มวาง
แผนการเล่นเกมโดยเชือ่มโยงความคิดใน
ประเด็นในการมีสมาธิและการประสาน
ความร่วมมือกัน นักเรียนแตล่ะกลุ่มหา
พื้นที่ในการวางแผนการเล่นเกมและฝึก
ปฏิบัติตามแผน  
7.ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 
แผ่น เขียนหลักสำคัญในการเล่นเกมของกลุ่ม
ตนเอง โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิด ลง
ในกระดาษ 
8. ครูสุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
บอกความรูส้ึกและอุปสรรคในการฝึก
ปฏิบัติ 
9.นักเรียนแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะรว่มกัน หลังจากการนำเสนอ
ของเพื่อน 
10.นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการเล่น
เกมไปใช้เลน่กบัเพ่ือนและชุมชนใน
ชีวิตประจำวันต่อไป 

-ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
-พลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรูท้ี่มี
สำนึกสากล 
-ทักษะการคิดขั้น
สูงและนวัตกรรม 

รับฟังความคิดเหน็
ของผู้อ่ืน 
รับผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
คิดและจินตนาการ
อย่างหลากหลาย 
สามารถพูด และ
ใช้ท่าทางในการ
สื่อสารเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

 
 



๑๗๘ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
3.ขัน้การสรุป 
(5 นาที) 

11.นักเรียนสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้
ร่วมกัน ดังนี้  
 การเรียนรู้หลักสำคัญในการเล่นเกมและ
ประโยชน์ของการเล่นเกมทีม่ีผลต่อสุขภาพ  
ทำให้เกิดความปลอดภัยในการเล่นเกมและการ
เล่นการละเล่นพื้นเมือง 
 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น
ในการเคลือ่นไหว
ร่างกายขณะอยู่กับที่ 
ส่งผลให้ทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 

9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้
รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารวัด 

อธิบายประโยชน์ของการเล่นเกมที่มีผล
ต่อสุขภาพ (K) 

ตรวจใบงาน  
การสังเกต 

ใบงาน,แบบสังเกต เกณฑ์การประเมิน 

เขียนแผนภาพความคิดหลักสำคัญในการ
เล่นเกม (p) 

บันทึกการปฏิบัต ิ แบบบันทึกการ
ปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน 

เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเล่นเกม
ที่มีผลต่อสขุภาพ (k) 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 

 เกณฑก์ารประเมิน 
 1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือว่า 
ไม่ผ่าน 
 2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 7-8 ระดับ ดี 
  คะแนน 5-6 ระดับ พอใช ้
  คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรงุ 
          3. การประเมินการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
  คะแนน 4 ระดับ ดีมาก 
  คะแนน 3 ระดับ ดี 
  คะแนน 2 ระดับ พอใช ้
 คะแนน 1 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 



๑๗๙ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๑๘๐ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชี้แจง ให้ทำเครือ่งหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน ร่วมมอืในการ 

ทำกจิกรรม 
กล้าออกมาแสดง 
ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ผ่านตั้งแต ่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
 ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
    
                                                                            
 
           ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                    (.........................................) 
                                                                                  ............./............./........... 
 
 



๑๘๑ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความ
คิดเห็น 
ของผู้อ่ืน 

(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
                                                                               ลงชือ่.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                      (.........................................) 
                                                                                       ............./............./........... 
 



๑๘๒ 
 

แบบประเมนิใบงานหลักสำคัญในการเลน่เกม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
เขียนไดถู้กต้อง
สมบูรณ์ 
ครบถ้วนทุก
หัวข้อ (9-10 
คะแนน) 

เขียนไดถู้กต้อง
ครบถ้วนทุก
หัวข้อ (7-8 
คะแนน) 

เขียนไดถู้กต้อง
50-60 % 
ของหัวข้อ 
 (5-6 คะแนน) 

เขียนไดถู้กตอ้ง
ไม่ถึง 50 % 
ของหัวข้อ 
 (0-4 คะแนน) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
                                                                                         
       ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                             (.........................................) 
                                                                               ............./............./........... 



๑๘๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ ์

ประโยชนข์อง 
การเล่นเกม 

ฝึกความเป็นผูน้ำและผู้ตาม 
สร้างความมั่นใจในตนเอง 

อารมณ์สดช่ืน ร่าเริงแจ่มใส เป็นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาต่าง ๆ  

สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
 

ไม่เล่นเกมที่มคีวามรุนแรง 
หรือนำไปสู่อุบัติเหตุ 

 

เคารพกฎ กตกิาและข้อตกลงของเกม 
ที่กำหนดไว ้

 

ไม่เล่นเกมขณะที่ร่างกายอ่อนแอ 
หรือเจ็บป่วย 

 

หลกัสำคัญ 
ในการเล่นเกม 

เมื่อมีการกระทบกระทั่ง  
ต้องรู้จักให้อภัยกัน 

 

เมื่อชนะต้องไม่ดูถูกหรือเยาะเย้ย 
ผู้แพ ้

 

เมื่อแพ้ต้องไม่เสียใจ 
หรือแสดงความโกรธ 

 

เลือกเลน่เกมทีเ่หมาะสมกับเพศ 
และความสามารถ 

 

เมื่อเป็นผู้ชมหรือผู้เชียร์ ไม่ควรยุยง 
ให้ผู้เล่นเล่นกนัรุนแรง 

 



๑๘๔ 
 

ที่ปรึกษา 
นายเกรียงไกร   จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวศุภร คุ้มวงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวน้ำฝน อยู่ดี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวนฤมล กังวาลไกล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก ์

 

คณะผู้จดัทำ 
คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพแผนการสอนกลาง  

 นายกรศิษฏ์  มีทรัพย์มั่น  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศกช์ำนาญการพิเศษ 

หน่วยศึกษานิเทศก์  สำนักการศึกษา 

นายสมคิด  สินธนาวัฒน์  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 

โรงเรียนวัดวิมุตยาราม  สำนกังานเขตบางพลัด 

 
คณะทำงานฝ่ายเขียนแผนการสอนกลาง 
 นางสาวจิตสุภา  คุ้มทรัพย์  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดประยุรวงศ์  สำนักงานเขตธนบุรี 
นางสาวเสาวนีย์  วงษ์วิลาศ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ  สำนักงานเขตธนบุรี 
นางสาววชิรา  วิสุกัน  รองผู้อำนวยการ  วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ 

โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา  สำนักงานเขตคลองเตย 

 
ผู้ดำเนินงาน / ผู้เรียบเรียง 
 นางสาวบุษราคัม ศรีจันทร ์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
   หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   และการจัดการเรียนรู ้
 นางสาวชญรัธฐ ์ อิ่มโสมนัสสกุล ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นางสาวศศิธร ภู่วาว ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นายชาญชาติ ถนอมตน ศึกษานเิทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 
ผูอ้อกแบบปก 
 นายวศิน พิมพ์สกลุานนท์   พนักงานโรงพิมพ์ 
   สำนักการศึกษา 

 
 


