
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำนำ  
 

แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (รายวิชาพลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 2 หน่วย รวม 20 ชั่วโมง ดังนี้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น 
       จำนวน 16 ชั่วโมง  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การออกกำลังกายและกิจกรรมทางกาย 
      จำนวน 4 ชั่วโมง 

                คณะผู้จัดทำได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมุ่งหวังให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่ หลากหลาย ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข ค้นพบความสามารถและความถนัดของตน จนนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพในที่สุด  

                ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูผู้สอนจะนำแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป  
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 40 ชั่วโมง  (ภาคเรียนที่ 1) 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

และตัวชี้วัด สมรรถนะหลัก สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) หมายเหตุ 

1 อวัยวะภายใน พ 1.1 ป.2/1   
พ 1.1 ป.2/2   

1. สมรรถนะหลักด้าน
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. สมรรถนะหลักด้านสืบสอบ
ทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
3. สมรรถนะหลักด้านการคิด
ขั้นสูงและนวัตกรรม 
4.  สมรรถนะหลักด้านทักษะ
ชีวิตและความเจริญแห่งตน 
5. สมรรถนะหลักด้านการเป็น
พลเมืองที ่ เข ้มเเข็ง/ตื ่นร ู ้ท ี ่มี
สำนึกสากล 

อวัยวะภายใน : สมอง หัวใจ ปอด  ตับ  ไต 
กระเพาะอาหาร ลำไส้  

  3  ภาคเรียนที่ 1 

 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

และตัวชี้วัด สมรรถนะหลัก สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) หมายเหตุ 

2 
 
 

ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ พ 1.1 ป.2/3 1. สมรรถนะหลักด้าน
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. สมรรถนะหลักด้านสืบสอบ
ทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
3. สมรรถนะหลักด้านการคิด
ขั้นสูงและนวัตกรรม 
4.  สมรรถนะหลักด้านทักษะ
ชีวิตและความเจริญแห่งตน 
5. สมรรถนะหลักด้านการเป็น
พลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มี
สำนึกสากล 
6. สมรรถนะหลักด้านการ
ทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 

ช่วงวัยต่าง ๆ  ของมนุษย์ : วัยทารก วัยก่อนเรียน  
วัยเรียน  วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ การเกิด แก่ 
เจ็บ ตาย    
 

3 ภาคเรียนที่ 1 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

และตัวชี้วัด สมรรถนะหลัก สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) หมายเหตุ 

3 
 
 

ครอบครัวอบอุ่น  พ 2.1 ป.2/1 1. สมรรถนะหลักด้าน
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2.  สมรรถนะหลักด้านทักษะ
ชีวิตและความเจริญแห่งตน 
3. สมรรถนะหลักด้านทักษะ
การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

บทบาทหน้าที่ของตนเองในครอบครัว 
บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ และผู้ปกครอง  
บทบาทหน้าที่ของพี่น้อง และญาติ                            

3 ภาคเรียนที่ 1 

4 พฤติกรรมทางเพศ พ 2.1 ป.2/4 
พ 2.1 ป.2/3 
พ 2.1 ป.2/2 

1. สมรรถนะหลักด้าน
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2.  สมรรถนะหลักด้านทักษะ
ชีวิตและความเจริญแห่งตน 
3. สมรรถนะหลักด้านการ
ทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 
4. สมรรถนะหลักด้านทักษะ
การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

ความภาคภูมิใจในตนเอง พฤติกรรมที่เหมาะสม
กับเพศ มารยาททางสังคมที่เหมาะสมกับ
กาลเทศะ: การพูด กิริยาท่าทาง การเล่น 
ความสำคัญของเพ่ือน การปฏิบัติตนเป็นเพ่ือนที่
ดี                          

  6  ภาคเรียนที่ 1 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

และตัวชี้วัด สมรรถนะหลัก สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) หมายเหตุ 

5 
 
 

การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย
และบาดเจ็บ 

พ 4.1 ป.2/4 
พ 4.1 ป.2/5 

1. สมรรถนะหลักด้าน
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2.  สมรรถนะหลักด้านทักษะ
ชีวิตและความเจริญแห่งตน 
3. สมรรถนะหลักด้านทักษะ
อาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
4. สมรรถนะหลักด้านการ
ทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 
5. สมรรถนะหลักด้านทักษะ
การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคตาแดง โรคท้องเสีย 
เมื่อถูกของมีคมบาด หกล้ม แมลงสัตว์กัดต่อย                                                              

5 ภาคเรียนที่ 1 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

และตัวชี้วัด สมรรถนะหลัก สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) หมายเหตุ 

6 
 
 

การเคลื่อนไหวร่างกาย
เบื้องต้น 

พ 3.1 ป.2/1 1. สมรรถนะหลักด้าน
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. สมรรถนะหลักด้านสืบสอบ
ทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
3.  สมรรถนะหลักด้านทักษะ
ชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4. สมรรถนะหลักด้านทักษะ
การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
5. สมรรถนะหลักด้านการเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มี
สำนึกสากล 

 การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน (การนั่ง  
การยืน การก้ม การเดิน การวิ่ง การกระโดด) 
หลักการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น การ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ การยืนบิดตัว 
การยืนเขย่งปลายเท้า การยืนทรงตัวขาเดียว  
การก้มแตะ การดึง การผลัก 
การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ การ
กระโดด การกระโดดเขย่ง การก้าวชิดก้าว 
การวิ่งซิกแซ็กหรือการวิ่งสลับฟันปลา 
การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ  
การขว้าง การคีบ การต ีการเหวี่ยง ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
ประโยชน์ของการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหว 

16 ภาคเรียนที่ 1 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

และตัวชี้วัด สมรรถนะหลัก สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) หมายเหตุ 

7 
 
 

การออกกำลังกายและ
กิจกรรมทางกาย 

พ 3.2 ป.2/1 1. สมรรถนะหลักด้าน
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2.  สมรรถนะหลักด้านทักษะ
ชีวิตและความเจริญแห่งตน 
3. สมรรถนะหลักด้านทักษะ
อาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
4. สมรรถนะหล ักด ้ านการ
ทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 
5. สมรรถนะหลักด้านทักษะ
การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
6. สมรรถนะหลักด้านการสืบ
สอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

 การออกกำลังกาย รูปแบบการออกกำลังกาย    
การออกกำลังกายเพ่ือให้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ 
แข็งแรง การออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยน
ลักษณะท่าทาง 

4 ภาคเรียนที่ 1 

รวม 40  
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น เวลาเรียน 16 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน(การนั่ง การยืน การก้ม)เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.......................................เดือน.....................................................พ.ศ. ........................................ 
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 

ตัวช้ีวัด 
     พ 3.1 ป.2/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
2. สาระสำคัญ 
  การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นการปรับเปลี่ยนอวัยวะต่าง ๆ ให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันตามความ
ต้องการได้อย่างเหมาะสม 
3. สาระการเรียนรู้ 

4.1 ความรู้ 
    การเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวัน 

  • การนั่ง  
  • การยืน  
  • การก้ม 

4.2 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
  - ทักษะการสังเกต/การปฏิบัติ/ลำดับขั้นตอน 
  - กระบวนการทำงานกลุ่ม 
  - การใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน 

4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  - มีวินัย 

- ใฝ่เรียนรู้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 
 1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นที่ใช้ในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การนั่ง การยืน  
การก้ม (K) 
 2. ปฏิบัติท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น การนั่ง การยืน การก้ม ให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรม
ในชีวิตประจำวัน (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการทำกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 
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3. ทักษะการคิดขั้นสูง 
4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน 
โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 • นักเรียนคิดว่าการเคลื่อนไหวคืออะไร  
  (ตัวอย่างคำตอบ การที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนไปโดยไม่อยู่นิ่ง) 
 • การดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละวันของนักเรียน มีการทำ
กิจกรรมอะไรบ้าง  
  (ตัวอย่างคำตอบ อาบน้ำ ไปโรงเรียน เขียนหนังสือ วิ่งเล่น
กับเพ่ือน รับประทานอาหาร นั่งดูโทรทัศน์) 
 • นักเรียนชอบปฏิบัติกิจกรรมใดบ้างในชีวิตประจำวัน 
เพราะอะไร  
  (ตัวอย่างคำตอบ การวิ่งเล่นกับเพื่อน เพราะทำให้เกิด
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียด) 
 • กิจกรรมใดบ้างที่นักเรียนไม่ชอบปฏิบัติในชวีิตประจำวนั 
เพราะอะไร   (ตัวอย่างคำตอบ การเดินไปโรงเรียน เพราะต้องเดินใน
ระยะทางที่ไกลและใช้เวลานาน ทำให้ร่างกายเมื่อยล้า) 
 • นักเรียนใช้อวัยวะส่วนใดบ่อยที่สุดในการเคลื่อนไหว
ร่างกายเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
  (ตัวอย่างคำตอบ แขน ขา มือ เท้า) 
 • อวัยวะส่วนใดที่นักเรียนใช้ปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ร่างกายน้อยที่สุดในแต่ละวัน  (ตัวอย่างคำตอบ หู จมูก ปาก) 
 • นักเรียนคิดว่าลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นที่ใช้
ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง   
                  (ตัวอย่างคำตอบ วิ่ง เดิน ยืน นอน นั่ง กระโดด ก้มตัว) 
 • การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นเหล่านี้ มีลักษณะอย่างไร  
  (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุข
ภาวะและส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทาง
อารมณ์สติปัญญาร่างกายสังคมและ
จิตวิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหาแนวทาง
ในการสร้างสุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็นคำพูด และ
ภาษาท่าทางในการสื่อสารสร้าง
ความสัมพนัธ์  
-  ใช้ภาษาไทยถ่ายทอดความคิด 
ความต้องการความรู้สึกอารมณ์และ
ความคิดของตน 

2. นักเรียนศึกษาความรู้และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวใน
ชีวิตประจำวัน การนั่ง การยืน การก้ม จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 

การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 
- สืบสอบความรู้ด้วยหลักฐาน
สนับสนุนเชิงประจักษ์เรื่องราว
เกี่ยวกับสุขภาวะ ทั้งด้านสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน แต่ละกลุ่มร่วมกันรับ
ฟังกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ทีละประโยค ดังนี้ 
          ตัวอย่างประโยค 
  1. ซักผ้า 
  2. ทำความเคารพครู 
  3. รับประทานอาหาร 
  4. หยิบของ 
  5. แปรงฟัน 
  6. ผูกเชือกรองเท้า 
  เมื่อรับฟังประโยคจบ แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็นว่าประโยคที่ได้ยิน เหมาะสมกับการเคลื่อนไหว
ร่างกายในลักษณะการนั่ง การยืน หรือการก้ม 

4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนั่ง 
การยืน และการก้ม โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 • การเคลื่อนไหวเบื้องต้น โดยการนั่ง การยืน หรือการก้ม มี
ความเหมือนกันอย่างไร  
  (ตัวอย่างคำตอบ เป็นการเคลื่อนไหวที่ร่างกายไม่เคลื่อนที่
ไปยังจุดอื่น ๆ เหมือนกัน) 
 • ถ้านักเรียนทำกิจกรรมโดยเลือกใช้การเคลื่อนไหวอย่าง
เหมาะสม จะส่งผลอย่างไร  
  (ตัวอย่างคำตอบ สามารถทำกิจกรรมนั้น ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ) 
5. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด 
ดังนี้ 
 • ถ้ามนุษย์ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เอง จะส่งผลอย่างไร 
  (ตัวอย่างคำตอบ ไม่สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วย
ตนเอง) 
 
 

 ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูล
และเหตุผล สรุปและให้ความเห็นใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพพลานามัย
ของตนเองและบุคคลรอบตัว 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่าน เขียนที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างสุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ 
ทั้งทางอารมณ์สติปัญญาร่างกายสังคม
และจิตวิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหาแนวทาง
ในการสร้างสุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็นคำพูด และ
ภาษาท่าทางในการสื่อสาร สร้าง
ความสัมพันธ์ การเล่น การปฏิบัติการ
สร้างสุขภาพ 

6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. การนั่ง  2. การยืน  3. การก้ม  
จากนั้นแต่ละกลุ่มคิดหากิจกรรมการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันที่ใช้
ลักษณะการเคลื่อนไหวตามหัวข้อของกลุ่มตนเองให้ได้มากที่สุด 
จากนั้นแสดงท่าทางให้เพ่ือน ๆ กลุ่มอ่ืนดู 

7. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นการปรับเปลี่ยนอวัยวะต่าง ๆ ให้
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม 

ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูล
และเหตุผล สรุปและให้ความเห็นใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพพลานามัย
ของตนเองและบุคคลรอบตัว 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่าน เขียนที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างสุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

8. นักเรียนร่วมกันสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวใน
ชีวิตประจำวันที่ใช้ลักษณะการเคลื่อนไหวต่าง ๆ 

9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคิด
เชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 

ทั้งทางอารมณ์สติปัญญาร่างกายสังคม
และจิตวิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหาแนวทาง
ในการสร้างสุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ 

10. นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน
มาเล่าให้สมาชิกในครอบครัวฟัง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะต่าง ๆ 

11. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน
และหลังการทำกิจกรรมในประเด็นต่อไปนี้ 
 •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
 •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
 • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
 •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
 •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุก
ขั้นตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากข้ึน
กว่าเดิมในข้ันตอนใดบ้าง สำหรับการทำงานในครั้งต่อไป 

ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเจตคติใน
การสร้างสุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ 
ทั้งทางอารมณ์สติปัญญาร่างกายสังคม
และจิตวิญญาณของตนเองและผู้อื่น 
- เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเจตคติใน
การป้องกันภัย โรคต่าง ๆ และการ
ปฏิบัติตนให้มีสุขภาวะ 
การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มี
สำนึกสากล 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
เพ่ือนำเสนอไปสู่การปฏิบัติและ
ยกระดับไปสู่การเปลี่ยนแปลงใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

8.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 2. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
9.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. ประเมินความรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวัน การนั่ง การยืน การก้ม (K) ด้วย
แบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ (A) ด้วยแบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การประเมินผล 
1. อธิบายการเคลื่อนไหว
ร่างกายเบื้องต้นที่ใช้ในการทำ
กิจกรรมในชีวิตประจำวัน การ
นั่ง การยืน การก้ม (K) 

สังเกตการตอบ
คำถาม 
การทดสอบ 

แบบสังเกตการตอบ
คำถาม แบบทดสอบ 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

2. ปฏิบัติท่าทางการเคลื่อนไหว
ร่างกายเบื้องต้น การนั่ง การยืน 
การก้ม ให้เหมาะสมกับการทำ
กิจกรรมในชีวิตประจำวัน (P) 

ประเมินกระบวนการ
ทำงาน พฤติกรรม
กลุ่มสังเกตการปฏิบัติ
ทักษะ 

แบบประเมินด้าน
ทักษะ/กระบวนการ 
แบบประเมิน
พฤติกรรมกลุ่ม 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

3. เห็นความสำคัญของการ
เคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับการทำ
กิจกรรมในชีวิตประจำวัน (A) 

สังเกตพฤติกรรมการ
เรียน  

แบบสังเกตพฤติกรรม ได้ระดับ 2 (พอใช้)          
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................... .... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.......................................................................................................................................... .............................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
.................................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

  

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน ร่วมมือในการ 

ทำกิจกรรม 
กล้าออกมาแสดง
ความสามารถ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่  2  รายการ  ถือว่า  ผ่าน    
 ผ่าน         1  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน   

 
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 
ของผู้อ่ืน 

(2 คะแนน) 

นำเสนอ
ผลงาน 

ได้น่าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลาที่
กำหนด 

(2 คะแนน) 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

            
            
            
            
            
            
            
            
            

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

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

         ______/___________/______                                       
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เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10 ระดับดีมาก     
 คะแนน  7-8 ระดับดี 

 คะแนน  5-6 ระดับพอใช้   
 คะแนน  0-4 ระดับควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 
 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
       
1. การแก้ปัญหา  ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคำตอบ     
2. การใช้เหตุผล  สรุปผลและบอกเหตุผลการสรุปได้     
3. การสื่อความหมายและ
การนำเสนอ 

 ใช้ภาษาสื่อความหมายและนำเสนอได้ถูกต้อง     

4. การเชื่อมโยง  นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตจริง      
5. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม     

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

  คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 

 

 

 

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

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

        ______/___________/______                                       
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1. การทำงานเป็นระบบ
รอบคอบ 

 มีลำดับและขั้นตอนในการทำงาน     

2. มีระเบียบวินัย  ทำงานสะอาด     
3. มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตามกำหนดเวลา     
4. มีวิจารณญาณ  ตรวจสอบการทำงานของตนเอง และค้นหา

กิจกรรมอ่ืน ๆ 
    

5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง  รวมคำตอบและทำกิจกรรมด้วยตนเอง     
6. ตระหนักในคุณค่าและ  
เจตคติ ที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

 สนใจเรียน เต็มใจร่วมทำกิจกรรม และเรียนอย่าง
มีความสุข 

    

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง
คะแนนที่ได ้

    

 คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท
สมาชิกชัดเจน และมี
การชี้แจงเป้าหมาย
การทำงาน มีการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างร่วมมือร่วมใจ
พร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนด
บทบาทสมาชิก
ชัดเจน มีการชี้แจง
เป้าหมายอย่าง
ชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกันแต่
ไม่มีการประเมินเป็น
ระยะ ๆ 

มีการกำหนด
บทบาทเฉพาะ
หัวหน้าไม่มีการ
ชี้แจงเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนปฏิบัติงาน
ร่วมกันไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด
บทบาทสมาชิกและ
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก
ต่างคนต่างทำงาน  



17 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 
 

 
ชื่อ ______________________________________________ เลขท่ี _______ ชั้น ______ 

 
นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน          หน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง 

 
1. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายได้ถูกต้อง 
 1 คนอ้วนเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีกว่าคนผอม 
 2 มนุษย์หยุดการเคลื่อนไหวเมื่อถึงวัยสูงอายุ 
 3 การเคลื่อนไหวร่างกายปรับเปลี่ยนตามกิจกรรมที่ทำ 
2. การกระโดดเขย่งเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใด 
 1 ใช้อุปกรณ์ประกอบ 
 2 ขณะเคลื่อนที่ 
 3 ขณะอยู่กับที่ 
3. ถ้ามนุษย์ไม่มีการเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไร 

ได้____________คะแนน 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
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 1 ปฏิบัติกิจกรรมไม่ได้ 
 2 สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 3 ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. อุปกรณ์ใดเหมาะสำหรับใช้ขว้างเล่นกับเพื่อนที่สุด 
 1 ลูกปิงปอง 
 2 ก้อนหิน 
 3 หนังสือ 
5. การเลือกกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายที่เหมาะสมกับตนเองทำให้เกิดผลอย่างไร 
 1 เคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัย 
 2 เคลื่อนไหวได้สวยงาม 
 3 เคลื่อนไหวได้รวดเร็ว 
6. ข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ 
 1 กระโดด 
 2 ก้าวชิดก้าว 
 3 เหวี่ยงห่วงยางลงหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ความแข็งแรงของระบบอวัยวะใดที่จะทำให้เคลื่อนไหวได้ดี 
 1 ระบบหายใจ ระบบประสาท 
 2 ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ 
 3 ระบบหัวใจ ระบบไหลเวียนโลหิต 
8. ข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ีทั้งหมด 
 1 บิดตัว ดึง 
 2 กระโดดเขย่ง วิ่งซิกแซ็ก 
 3 ก้าวชิดก้าว เหวี่ยงห่วงยางลงหลัก   
9. ถ้าเคลื่อนไหวร่างกายไม่ถูกวิธีจะเกิดผลอย่างไร 
 1 ทำให้ร่างกายผอมลง 
 2 ทำให้ร่างกายบาดเจ็บ 
 3 ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตช้า 
10. ข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 
 1 นั่ง 
 2 ยืน 
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 3 เดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1.       3  6.      3 
  2.       2  7.      2 
  3.       1  8.      1 
  4.       1  9.      2 
  5.       1  10.     3 
 
 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น  เวลาเรียน 16 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่   เดือน      พ.ศ.   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้  
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 

ตัวช้ีวัด 
     พ 3.1 ป.2/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
2. สาระสำคัญ 
  การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นการปรับเปลี่ยนอวัยวะต่าง ๆ ให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันตามความ
ต้องการได้อย่างเหมาะสม 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test) 
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3. สาระการเรียนรู้ 
    3.1 ความรู้ 

       การเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวัน 
  • การเดิน 
  • การวิ่ง 
  • การกระโดด 
    3.2 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
  - ทักษะการสังเกต/การปฏิบัติ/ลำดับขั้นตอน 
  - กระบวนการทำงานกลุ่ม 
  - การใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน 
    3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  - มีวินัย 

- ใฝ่เรียนรู้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นที่ใช้ในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การเดิน  
การวิ่ง การกระโดด (K) 
 2. ปฏิบัติท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น การเดิน การวิ่ง การกระโดด ให้เหมาะสมกับ 
การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการทำกิจกรรม 
ในชีวิตประจำวัน (A) 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 
3. ทักษะการคิดขั้นสูง 
4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 5. การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเพื่อทบทวนความรู้ในชั่วโมงท่ีผ่านมา 
โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 • การเคลื่อนไหวด้วยการนั่งเหมาะสำหรับทำกิจกรรมใด  
  (ตัวอย่างคำตอบ การนั่งรับประทานอาหาร การนั่ง
เขียนหนังสือ) 
 • การเคลื่อนไหวด้วยการยืนเหมาะสำหรับทำกิจกรรมใด  
  (ตัวอย่างคำตอบ การยืนตรง เคารพธงชาติ การยืน
นำเสนองานหน้าชั้นเรียน) 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุข
ภาวะและส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทาง
อารมณ์สติปัญญาร่างกายสังคมและจิต
วิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหาแนวทาง
ในการสร้างสุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
 • การเคลื่อนไหวด้วยการก้มเหมาะสำหรับทำกิจกรรมใด  
  (ตัวอย่างคำตอบ การก้มผูกเชือกรองเท้า การก้มเก็บ
ของที่พ้ืน) 
2. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน 
โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 • ถ้านักเรียนต้องการเคลื่อนไปยังที่ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว 
นักเรียนจะใช้การเคลื่อนไหว ลักษณะใด  (ตัวอย่างคำตอบ การวิ่ง) 
 • ถ้านักเรียนต้องการเคลื่อนไปยังที่ต่าง ๆ อย่างช้า ๆ 
นักเรียนจะใช้การเคลื่อนไหว ลักษณะใด  (ตัวอย่างคำตอบ การเดิน) 
 • ถ้านักเรียนต้องการเคลื่อนตัวให้ลอยขึ้นจากพ้ืน 
นักเรียนจะเลือกใช้การเคลื่อนไหวลักษณะใด  (ตัวอย่างคำตอบ  
การกระโดด) 

- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็นคำพูด และ
ภาษาท่าทางในการสื่อสารสร้าง
ความสัมพันธ์  
-  ใช้ภาษาไทยถ่ายทอดความคิด ความ
ต้องการความรู้สึกอารมณ์และความคิด
ของตน 

3. นักเรียนศึกษาความรู้และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ในชีวิตประจำวัน (การเดิน การวิ่ง การกระโดด) จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 

การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 
- สืบสอบความรู้ด้วยหลักฐานสนับสนุน
เชิงประจักษ์เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาวะ 
ทัง้ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน แต่ละกลุ่มร่วมกัน
รับฟังกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ทีละประโยค ดังนี้ 
ตัวอย่างประโยค  
 1) ไปโรงเรียนช้า ๆ 
 2) ไปซื้อของด้วยความรวดเร็ว 
 3) ข้ามสิ่งกีดขวาง 
 4) ไปตลาดช้า ๆ 
 5) จับสิ่งของที่อยู่สูง 
 6) หลบฝน 
  เมื่อรับฟังประโยคจบ แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็นว่า ประโยคที่ได้ยิน เหมาะสมกับการเคลื่อนไหว
ร่างกายในลักษณะใด การเดิน การวิ่ง หรือการกระโดด 

 ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูลและ
เหตุผล สรุปและให้ความเห็นในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับสุขภาพพลานามัยของ
ตนเองและบุคคลรอบตัว 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่าน เขียนที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง
ทางอารมณ์สติปัญญาร่างกายสังคม
และจิตวิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหาแนวทาง
ในการสร้างสุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็นคำพูด และ
ภาษาท่าทางในการสื่อสาร สร้าง
ความสัมพันธ์ การเล่น การปฏิบัติการ
สร้างสุขภาพ 

5. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดิน 
การวิ่ง และการกระโดด โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
  • การเคลื่อนไหวเบื้องต้น โดยการเดิน การวิ่ง หรือ
การกระโดด  มีลักษณะเหมือนกันอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ เป็น
การเคลื่อนไหวที่มีการเคลื่อนที่ออกจากจุดเดิม) 

ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูลและ
เหตุผล สรุปและให้ความเห็นในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับสุขภาพพลานามัยของ
ตนเองและบุคคลรอบตัว 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
  • ถ้านักเรียนทำกิจกรรมโดยเลือกใช้การเคลื่อนไหว
อย่างเหมาะสม จะส่งผลอย่างไร  
   (ตัวอย่างคำตอบ สามารถทำกิจกรรมนั้น ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ) 
6. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้น
ความคิด ดังนี้ 
  • นักเรียนทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยใช้การ
เคลื่อนไหวแบบใดมากท่ีสุด  (ตัวอย่างคำตอบ การนั่ง การยืน  
การเดิน การวิ่ง) 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่าน เขียนที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง
ทางอารมณ์สติปัญญาร่างกายสังคม
และจิตวิญญาณ 
 

7. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. การเดิน  2. การวิ่ง  3. การ
กระโดด  จากนั้นแต่ละกลุ่ม คิดหากิจกรรมการเคลื่อนไหวใน
ชีวิตประจำวันที่ใช้ลักษณะการเคลื่อนไหวตามหัวข้อของกลุ่มตนเอง 
ให้ได้มากท่ีสุด จากนั้นแสดงท่าทางให้เพ่ือน ๆ กลุ่มอ่ืนดู 
8. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นการปรับเปลี่ยนอวัยวะต่าง ๆ 
ให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ตามความต้องการได้อย่าง
เหมาะสม 
9. นักเรียนร่วมกันสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวใน
ชีวิตประจำวันที่ใช้ลักษณะการเคลื่อนไหวต่าง ๆ 
10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการ
คิดเชิงระบบและวิธีการทำงาน ที่มีแบบแผน 

ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูลและ
เหตุผล สรุปและให้ความเห็นในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับสุขภาพพลานามัยของ
ตนเองและบุคคลรอบตัว 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่าน เขียนที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง
ทางอารมณ์สติปัญญาร่างกายสังคม
และจิตวิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหาแนวทาง
ในการสร้างสุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ 

11. นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวใน
ชีวิตประจำวันมาเล่าให้สมาชิกในครอบครัวฟัง เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติการเคลื่อนไหวได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะต่าง ๆ 
12. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน
และหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
 •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
 •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
 • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมาก
น้อยเพียงใด 
 •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
 •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุก
ขั้นตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากข้ึน
กว่าเดิมในข้ันตอนใดบ้าง สำหรับการทำงานในครั้งต่อไป 

ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเจตคติใน
การสร้างสุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ 
ทั้งทางอารมณ์สติปัญญาร่างกายสังคม
และจิตวิญญาณของตนเองและผู้อื่น 
- เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเจตคติใน
การป้องกันภัย โรคต่าง ๆ และการ
ปฏิบัติตนให้มีสุขภาวะ 
การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มี
สำนึกสากล 
- ใช้ความรู้เกีย่วกับสุขภาพอนามัย เพื่อ
นำเสนอไปสู่การปฏิบัติและยกระดับ
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

8.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
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 1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 2. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
9.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. ประเมินความรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวัน (การเดิน การวิ่ง การกระโดด) (K)  
ด้วยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ (A) ด้วยแบบประเมิน 
  

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การประเมินผล 
1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกาย
เบื้องต้นที่ใช้ในการทำกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน  
การเดิน การวิ่ง การกระโดด (K) 

สังเกตการตอบคำถาม 
แบบทดสอบ 

แบบสังเกตการตอบ
คำถาม แบบทดสอบ 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

2. ปฏิบัติท่าทางการเคลื่อนไหว
ร่างกายเบื้องต้น การเดิน การวิ่ง 
การกระโดด ให้เหมาะสมกับการ
ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน (P) 

ประเมินด้านทักษะ 
พฤติกรรมกลุ่มสังเกต
การปฏิบัติทักษะ 

แบบประเมินด้าน
ทักษะ/กระบวนการ 
แบบประเมิน
พฤติกรรมกลุ่ม 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

3. เห็นความสำคัญของการ
เคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับการทำกิจกรรม
ในชีวิตประจำวัน (A) 

สังเกตพฤติกรรมการ
เรียน  

แบบสังเกตพฤติกรรม ได้ระดับ 2 (พอใช้)          
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

  
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน ร่วมมือในการ 

ทำกิจกรรม 
กล้าออกมาแสดง
ความสามารถ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
            
            
            
            
            
            

ผู้สอน 

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

............../......................./............... 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่  2  รายการ  ถือว่า  ผ่าน    
 ผ่าน         1  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน   

 
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟังความ
คิดเห็นของ

ผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ
ผลงานได้
น่าสนใจ 

(2 คะแนน) 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ
ตามเวลาที่
กำหนด 

(2 คะแนน) 

         
         
         
         
         
         
         

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

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

         ______/___________/______                                       
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เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10 ระดับ ดีมาก     
 คะแนน  7-8 ระดับ ดี 
 คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้   
 คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ  

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การแก้ปัญหา  ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคำตอบ     
2. การใช้เหตุผล  สรุปผลและบอกเหตุผลการสรุปได้     
3. การสื่อความหมาย
และการนำเสนอ 

 ใช้ภาษาสื่อความหมายและนำเสนอได้ถูกต้อง     

4. การเชื่อมโยง  นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตจริง      
5. การคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

 มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม     

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง                                     
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย    
  
 คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

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

        ______/___________/______                                       
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1. การทำงานเป็นระบบ
รอบคอบ 

 มีลำดับและขั้นตอนในการทำงาน     

2. มีระเบียบวินัย  ทำงานสะอาด     
3. มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตามกำหนดเวลา     
4. มีวิจารณญาณ  ตรวจสอบการทำงานของตนเอง และค้นหา

กิจกรรมอ่ืน ๆ 
    

5. มีความเชื่อม่ันในตนเอง  รวมคำตอบและทำกิจกรรมด้วยตนเอง     
6. ตระหนักในคุณค่าและ 
เจตคติ ที่ดีต่อการดูแล
สุขภาพ 

 สนใจเรียน เต็มใจร่วมทำกิจกรรม และเรียนอย่าง 
มีความสุข 

    

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

 คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 

 
 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน และ 
มีการชี้แจงเป้าหมาย
การทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่าง 
ร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน มีการ
ชี้แจงเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน และ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมายอย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................... .... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.......................................................................................................................................... .............................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
.................................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น เวลาเรียน 16 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หลักการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่...........................................เดือน....................................................พ.ศ……………………………… 
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวช้ีวัด 
      พ 3.1 ป.2/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ  
2. สาระสำคัญ 
  การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นการปรับเปลี่ยนอวัยวะต่าง ๆ ให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ตามความ
ต้องการได้อย่างเหมาะสม 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 

    หลักการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น 
 3.2 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
     - ทักษะการสังเกต/การปฏิบัติ/ลำดับขั้นตอน 
     - กระบวนการทำงานกลุ่ม 
     - การใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน 
 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     - มีวินัย 
     - ใฝ่เรียนรู ้
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 
 1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ ขณะเคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ (K) 
 2. แสดงและเขียนแผนภาพกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์
ประกอบ (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกต้อง (A) 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 
3. ทักษะการคิดขั้นสูง 
4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

1. นักเรียนแสดงการเคลื่อนไหวร่างกาย คนละ 1 อย่าง โดยไม่ซ้ำกัน (เช่น 
การเดิน การวิ่ง การนั่ง การเงยหน้า การยกแขน การยกขา การบิดตัว) 
จากนั้นร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 • นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายส่วนใด  
  (ตัวอย่างคำตอบ คอ แขน ขา ลำตัว) 
 • ในชีวิตประจำวัน นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายส่วนใดบ้าง  
  (ทุกส่วน) 
 • ในชีวิตประจำวัน นักเรียนมีการเคลื่อนไหวร่างกายเวลาใดบ้าง  
  (ตลอดเวลา) 
 • นักเรียนทราบหรือไม่ว่า การเคลื่อนไหวของนักเรียนที่แสดงไปนั้น
เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยวิธีใด  
  (นักเรียนตอบตามความเป็นจริง อาจจะทราบหรือไม่ทราบก็ได้) 
 • นักเรียนทราบหรือไม่ว่า การเคลื่อนไหวร่างกายมีกี่วิธี อะไรบ้าง  
  (นักเรียนตอบตามความเป็นจริง อาจจะทราบหรือไม่ทราบก็ได้) 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ ทั้งทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกายสังคม
และจิตวิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือ
หาแนวทางในการสร้างสุข
ภาวะและส่งเสริมสุขภาพ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็น
คำพูด และภาษาท่าทางใน
การสื่อสารสร้าง
ความสัมพันธ์  
-  ใช้ภาษาไทยถ่ายทอด
ความคิด ความต้องการ
ความรู้สึกอารมณ์และ
ความคิดของตน 
ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ 
ประเมินข้อมูลและเหตุผล 
สรุปและให้ความเห็นใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและ
บุคคลรอบตัว 

2. นักเรียนศึกษาความรู้และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักการเคลื่อนไหว
ร่างกายเบื้องต้น จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์ 
- สืบสอบความรู้ด้วย
หลักฐานสนับสนุนเชิง
ประจักษ์เรื่องราวเกี่ยวกับ
สุขภาวะ ทั้งด้านสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต 

3. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักในการเคลื่อนไหว โดยตอบ
คำถาม ดังนี้ 
 • หลักในการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นมีกี่วิธี และปฏิบัติอย่างไร  
  (ตัวอย่างคำตอบ มี 3 วิธี 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ ทั้งทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกายสังคม
และจิตวิญญาณ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
 1. การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ คือ การปฏิบัติกิจกรรมทาง
กายท่ีผู้ปฏิบัติไม่ต้องเคลื่อนที่หรือก้าวเท้า แต่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น 
บิดตัว ดึง ผลัก 
 2. การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ คือ การปฏิบัติกิจกรรมทาง
กายท่ีผู้ปฏิบัติมีการเคลื่อนที่จากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง เช่น กระโดดเขย่งเท้า 
ก้าวชิดก้าว วิ่งตามทิศทางท่ีกำหนด 
 3. การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ คือ การปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายที่ผู้ปฏิบัติต้องใช้ทักษะในการเคลื่อนไหวและทักษะการใช้
อุปกรณ์ควบคู่ไปด้วย เช่น คีบ ขว้าง ตี เหวี่ยง) 
4. นักเรียนเคลื่อนไหวเหมือนกับในต้นชั่วโมงอีกครั้ง จากนั้นบอกว่าการ
เคลื่อนไหวร่างกายของนักเรียนเป็นวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใด และ
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
5. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
 • เพราะเหตุใดมนุษย์จึงต้องมีการเคลื่อนไหว  
  (ตัวอย่างคำตอบ ต้องปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันตามความ
ต้องการได้อย่างเหมาะสม) 

- แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือ
หาแนวทางในการสร้างสุข
ภาวะและส่งเสริมสุขภาพ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็น
คำพูด และภาษาท่าทางใน
การสื่อสารสร้าง
ความสัมพันธ์  
-  ใช้ภาษาไทยถ่ายทอด
ความคิด ความต้องการ
ความรู้สึกอารมณ์และ
ความคิดของตน 
ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ 
ประเมินข้อมูลและเหตุผล 
สรุปและให้ความเห็นใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและ
บุคคลรอบตัว 
 

6. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน แต่ละกลุ่มระดม
ความคิดหากิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายในหัวข้อต่อไปนี้ 
    - กลุ่มท่ี 1 การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี 
    - กลุ่มท่ี 2 การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ 
    - กลุ่มท่ี 3 การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ 
  จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงการเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามหัวข้อที่ได้รับตามจำนวนคนในแต่ละกลุ่ม โดยไม่ซ้ำกัน 
  เมื่อแต่ละกลุ่มแสดงเสร็จแล้ว ให้สรุปการปฏิบัติเป็นแผนภาพ
ความคิดลงในกระดาษ ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ 
ประเมินข้อมูลและเหตุผล 
สรุปและให้ความเห็นใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและ
บุคคลรอบตัว 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่าน เขียนที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสุข
ภาวะและส่งเสริมสุขภาพ 
ทั้งทางอารมณ์สติปัญญา
ร่างกายสังคมและจิต
วิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือ
หาแนวทางในการสร้างสุข
ภาวะและส่งเสริมสุขภาพ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็น
คำพูด และภาษาท่าทางใน



32 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
 

 
 
 

 
 
7. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นการปรับเปลี่ยนอวัยวะต่าง ๆ ให้ปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจำวัน ตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม 
 

การสื่อสาร สร้าง
ความสัมพันธ์ การเล่น การ
ปฏิบัติการสร้างสุขภาพ 

8. นักเรียนนำเสนอแผนภาพความคิด การเคลื่อนไหวร่างกาย ของแต่ละกลุ่ม
หน้าชั้นเรียน 
9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคิดเชิงระบบ
และวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 

ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ 
ประเมินข้อมูลและเหตุผล 
สรุปและให้ความเห็นใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและ
บุคคลรอบตัว 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่าน เขียนที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสุข
ภาวะและส่งเสริมสุขภาพ 
ทั้งทางอารมณ์สติปัญญา
ร่างกายสังคมและจิต
วิญญาณ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
10. นักเรียนร่วมกันจัดทำป้ายนิเทศเก่ียวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อ
เผยแพร่ให้แก่บุคคลทั่วไปในโรงเรียนได้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวร่างกาย 
11. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลัง
การทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
 •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
 •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
 • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
 •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
 •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
 จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนว่าจะเพ่ิม
คุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากข้ึนกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง 
สำหรับการทำงานในครั้งต่อไป 

ทักษะชีวิตและความเจริญ
แห่งตน 
- เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และ
เจตคติในการสร้างสุขภาวะ
และส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทาง
อารมณ์สติปัญญาร่างกาย
สังคมและจิตวิญญาณของ
ตนเองและผู้อื่น 
- เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และ
เจตคติในการป้องกันภัย 
โรคต่าง ๆ และการปฏิบัติ
ตนให้มีสุขภาวะ 
การเป็นพลเมืองที่เข้ม
เเข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย เพ่ือนำเสนอไปสู่
การปฏิบัติและยกระดับไปสู่
การเปลี่ยนแปลงใน
ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 

 
8.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 2. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. ประเมินความรู้ เรื่อง หลักในการเคลื่อนไหวเบื้องต้น (K) ด้วยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ (A) ด้วยแบบประเมิน 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การประเมินผล 
1. อธิบายการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับที่ ขณะ
เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์
ประกอบ (K) 

สังเกตการตอบคำถาม 
แบบทดสอบ 

แบบสังเกตการตอบ
คำถาม แบบทดสอบ 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

2. แสดงและเขียนแผนภาพ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่  
และใช้อุปกรณ์ประกอบ (P) 

ประเมินด้านทักษะ 
พฤติกรรมกลุ่มสังเกต
การปฏิบัติทักษะ 

แบบประเมินด้าน
ทักษะ/กระบวนการ 
แบบประเมิน
พฤติกรรมกลุ่ม 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

3. เห็นประโยชน์ของการ
เคลื่อนไหวร่างกายท่ีถูกต้อง (A) 

สังเกตพฤติกรรมการ
เรียน  

แบบสังเกตพฤติกรรม ได้ระดับ 2 (พอใช้)          
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

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

 ............../......................./...............  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่  2  รายการ  ถือว่า  ผ่าน    
 ผ่าน         1  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน ร่วมมือในการ 

ทำกิจกรรม 

กล้าออกมา 
แสดง

ความสามารถ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



36 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟังความ
คิดเห็นของ

ผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ
ผลงานได้
น่าสนใจ 

(2 คะแนน) 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ
ตามเวลาที่
กำหนด 

(2 คะแนน) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10 ระดับ ดีมาก     
 คะแนน  7-8 ระดับ ดี 
 คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้   
 คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

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

        ______/___________/______                                       
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คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การแก้ปัญหา  ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคำตอบ     
2. การใช้เหตุผล  สรุปผลและบอกเหตุผลการสรุปได้     
3. การสื่อความหมาย
และการนำเสนอ 

 ใช้ภาษาสื่อความหมายและนำเสนอได้ถูกต้อง     

4. การเชื่อมโยง  นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตจริง      
5. การคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

 มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม     

ระดับคุณภาพ   4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง 
คะแนนที่ได ้

    

                                                                        คะแนนเฉลี่ย                 
. 
  
 คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การทำงานเป็นระบบ
รอบคอบ 

 มีลำดับและขั้นตอนในการทำงาน     

2. มีระเบียบวินัย  ทำงานสะอาด     
3. มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตามกำหนดเวลา     
4. มีวิจารณญาณ  ตรวจสอบการทำงานของตนเอง และค้นหา

กิจกรรมอ่ืน ๆ 
    

5. มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

 รวมคำตอบและทำกิจกรรมด้วยตนเอง     

6. ตระหนักในคุณค่า
และ เจตคติ ที่ดีต่อการ
ดูแลสุขภาพ 

 สนใจเรียน เต็มใจร่วมทำกิจกรรม และเรียนอย่างมี
ความสุข 

    

       
ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง 

คะแนนที่ได ้
    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
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แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมาย 
การทำงาน  
มีการปฏิบัติงานร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมิน
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................... .... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น เวลาเรียน 16 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี: การยืนบิดตัวและการยืนเขย่ง 
 ปลายเท้า  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่..............................................เดือน................................................................พ.ศ. ..................... 
1. มาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวช้ีวัด 
     พ 3.1 ป.2/1 ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
2. สาระสำคัญ 
  การยืนบิดตัวและการยืนเขย่งปลายเท้าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 

การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ 
• การยืนบิดตัว 
• การยืนเขย่งปลายเท้า 

 3.2 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
 - ทักษะการสังเกต/การปฏิบัติ/ลำดับขั้นตอน 
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม 
 - การใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน 
 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - มีวินัย 
 - ใฝ่เรียนรู้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 
 1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ (การยืนบิดตัว การยืนเขย่งปลายเท้า) (K) 
 2. แสดงและเขียนแผนภาพกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ (การยืนบิดตัว การยืนเขย่งปลาย
เท้า) (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่อย่างถูกต้อง (A) 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 
3. ทักษะการคิดขั้นสูง 
4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 • การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่มีอะไรบ้าง   
  (ตัวอย่างคำตอบ การยืนบิดตัว การผลัก การดึง) 
2. ตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงท่าทาง การยืนบิดตัวและการยืนเขย่งปลายเท้า
ให้เพ่ือนดู จากนั้นนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 • การเคลื่อนไหวร่างกายที่เพ่ือนปฏิบัติไปนั้นมีอะไรบ้าง  
  (ยืนบิดตัว และยืนเขย่งปลายเท้า) 
 • การยืนบิดตัวและยืนเขย่งปลายเท้าเป็นการเคลื่อนไหววิธีใด  
  (การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่) 
 • นักเรียนเคยใช้การบิดตัวในการปฏิบัติกิจกรรมใดบ้าง  
  (ตัวอย่างคำตอบ หยิบของที่อยู่ด้านข้าง) 
 • นักเรียนเคยใช้การยืนเขย่งปลายเท้าในการปฏิบัติกิจกรรมใดบ้าง  
  (ตัวอย่างคำตอบ หยิบของบนหลังตู้) 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ ทั้งทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกายสังคมและ
จิตวิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือ
หาแนวทางในการสร้างสุข
ภาวะและส่งเสริมสุขภาพ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็นคำพูด 
และภาษาท่าทางในการ
สื่อสารสร้างความสัมพันธ์  
-  ใช้ภาษาไทยถ่ายทอด
ความคิด ความต้องการ
ความรู้สึกอารมณ์และ
ความคิดของตน 
ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมิน
ข้อมูลและเหตุผล สรุปและ
ให้ความเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและ
บุคคลรอบตัว 

3. นักเรียนศึกษาความรู้และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหว
ร่างกายแบบอยู่กับที่ (การยืนบิดตัวและการยืนเขย่งปลายเท้า) จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์ 
- สืบสอบความรู้ด้วย
หลักฐานสนับสนุนเชิง
ประจักษ์เรื่องราวเกี่ยวกับสุข
ภาวะ ทั้งด้านสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 

4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ใช้การ
เคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ (การยืนบิดตัวและการยืนเขย่งปลายเท้า) โดย
ตอบคำถาม ดังนี้ 
 • ในชีวิตประจำวัน นักเรียนการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ท่าใด
มากที่สุด ระหว่างยืนบิดตัว และยืนเขย่งปลายเท้า   
  (ตัวอย่างคำตอบ ยืนบิดตัว) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
 • เมื่อนักเรียนฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่อย่างถูกวิธีจะ
เป็นอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดี และเกิดความปลอดภัย) 
 • ถ้านักเรียนไม่ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่หรือฝึกไม่ถูกวิธี
จะเป็นอย่างไร   (ตัวอย่างคำตอบ อาจเกิดความผิดพลาดจนเกิดการบาดเจ็บได้) 
5.นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือนและ
ความแตกต่าง ในการปฏิบัติของการยืนบิดตัวกับการยืนเขย่งปลายเท้าเป็น
แผนภาพความคิด 
 
(ตัวอยา่งแผนภาพความคิด) 

 
6. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
 •    นักเรียนจะนำทักษะการยืนบิดตัวและยืนเขย่งปลายเท้าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไร  
      (ตัวอย่างคำตอบ ใช้ในการหยิบจับสิ่งของในท่าทางดังกล่าว ใช้ในการ
ออกกำลังกาย) 

 ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมิน
ข้อมูลและเหตุผล สรุปและ
ให้ความเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและ
บุคคลรอบตัว 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่าน เขียนที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสุข
ภาวะและส่งเสริมสุขภาพ 
ทั้งทางอารมณ์สติปัญญา
ร่างกายสังคมและจิต
วิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือ
หาแนวทางในการสร้างสุข
ภาวะและส่งเสริมสุขภาพ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็นคำพูด 
และภาษาท่าทางในการ
สื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ 
การเล่น การปฏิบัติการสร้าง
สุขภาพ 

7. นักเรียนสังเกตการสาธิตการยืนบิดตัวที่ถูกต้อง พร้อมฟังคำอธิบายเพ่ิมเติม 
 การยืนบิดตัว เป็นการบริหารกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณหลังและเอว 
โดยการเคลื่อนไหวบิดตัวไปทางซ้ายและทางขวา  
 จากนั้นนักเรียนฝึกการยืนบิดตัวไปพร้อม ๆ กัน 4-5 รอบ  
8. นักเรียนสังเกตการสาธิตการยืนเขย่งปลายเท้าที่ถูกต้อง พร้อมฟังคำอธิบาย
เพ่ิมเติม การยืนเขย่งปลายเท้า เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยยืนตัวตรง กาง
แขนทั้งสองข้าง เขย่งปลายเท้าขึ้นค้างไว้สักครู่ แล้วกลับสู่ท่ายืนตรง  
 จากนั้นนักเรียนฝึกการยืนเขย่งปลายเท้าไปพร้อม ๆ กัน 4-5 รอบ 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ ทั้งทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกายสังคมและ
จิตวิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือ
หาแนวทางในการสร้างสุข
ภาวะและส่งเสริมสุขภาพ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็นคำพูด 
และภาษาท่าทางในการ
สื่อสารสร้างความสัมพันธ์  
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
-  ใช้ภาษาไทยถ่ายทอด
ความคิด ความต้องการ
ความรู้สึกอารมณ์และ
ความคิดของตน 
ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมิน
ข้อมูลและเหตุผล สรุปและ
ให้ความเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและ
บุคคลรอบตัว 

9. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกซ้อมกิจกรรมที่ใช้
การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ โดยการยืนบิดตัวและการยืนเขย่งปลายเท้า 
 จากนั้นแต่ละกลุ่มทำการทดสอบท่าต่าง ๆ ให้พร้อมเพรียงกัน ท่าละ 
10 ครั้ง แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึก 
(ตัวอย่างแบบบันทึก) 

 
10. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 การยืนบิดตัวและการยืนเขย่งปลายเท้าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบ
อยู่กับที่ 
11. นักเรียนนำเสนอเก่ียวกับผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะอยู่กับที่ โดยการยืนบิดตัวและการยืนเขย่งปลายเท้าหน้าชั้นเรียน และเสนอ
แนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
12. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคิดเชิงระบบ
และวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 

 ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมิน
ข้อมูลและเหตุผล สรุปและ
ให้ความเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและ
บุคคลรอบตัว 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่าน เขียนที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสุข
ภาวะและส่งเสริมสุขภาพ 
ทั้งทางอารมณ์สติปัญญา
ร่างกายสังคมและจิต
วิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือ
หาแนวทางในการสร้างสุข
ภาวะและส่งเสริมสุขภาพ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็นคำพูด 
และภาษาท่าทางในการ
สื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ 
การเล่น การปฏิบัติการสร้าง
สุขภาพ 

13. นักเรียนหมั่นฝึกฝนและพัฒนาการปฏิบัติการยืนบิดตัวและการยืนเขย่ง
ปลายเท้า เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ และคอยแนะนำให้เพ่ือนเห็น
ประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่อย่างถูกต้อง 
14. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการ
ทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 

ทักษะชวิีตและความเจริญ
แห่งตน 
- เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และ
เจตคติในการสร้างสุขภาวะ
และส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทาง
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 •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
 •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
 • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
 •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
 •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนว่าจะ
เพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากข้ึนกว่าเดิมในข้ันตอนใดบ้าง 
สำหรับการทำงานในครั้งต่อไป 

อารมณ์สติปัญญาร่างกาย
สังคมและจิตวิญญาณของ
ตนเองและผู้อื่น 
- เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และ
เจตคติในการป้องกันภัย โรค
ต่าง ๆ และการปฏิบัติตนให้
มีสุขภาวะ 
การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/
ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย เพ่ือนำเสนอไปสู่การ
ปฏิบัติและยกระดับไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

8.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 2. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. ประเมินความรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ (การยืนบิดตัวและการยืนเขย่งปลายเท้า) 
(K) ด้วยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ (A) ด้วยแบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การประเมินผล 
อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะอยู่กับที่ (การยืนบิดตัว การ
ยืนเขย่งปลายเท้า) (K) 

สังเกตการตอบคำถาม 
แบบทดสอบ 

แบบสังเกตการตอบ
คำถาม แบบทดสอบ 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
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แสดงและเขียนแผนภาพ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะอยู่กับที่ (การยืนบิดตัว การ
ยืนเขย่งปลายเท้า) (P) 

ประเมินด้านทักษะ 
พฤติกรรมกลุ่มสังเกต
การปฏิบัติทักษะ 

แบบประเมินด้าน
ทักษะ/กระบวนการ 
แบบประเมิน
พฤติกรรมกลุ่ม 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

3. เห็นประโยชน์ของการ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่
อย่างถูกต้อง (A) 
 

สังเกตพฤติกรรมการ
เรียน  

แบบสังเกตพฤติกรรม ได้ระดับ 2 (พอใช้)          
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
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............................................................................................................................. ....................................................

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

..................................................................................................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................... .... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.......................................................................................................................................... .............................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
.................................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่  2  รายการ  ถือว่า  ผ่าน    
 ผ่าน         1  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน   
 
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน ร่วมมือในการ 

ทำกิจกรรม 

กล้าออกมา
แสดง

ความสามารถ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
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เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

(2 
คะแนน) 

รับฟัง
ความ
คิดเห็น

ของผู้อ่ืน 
(2 

คะแนน) 

นำเสนอ
ผลงานได้
น่าสนใจ 

(2 
คะแนน) 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์
(2 

คะแนน) 

ทำงาน
เสร็จตาม

เวลาที่หนด 
(2 

คะแนน) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10 ระดับ ดีมาก     
 คะแนน  7-8 ระดับ ดี 
 คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้   
 คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ  
 

รายการประเมิน  ความสามารถของผู้เรียน ระดับคุณภาพ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 

 

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

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

        ______/___________/______                                       
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 4 3 2 1 
1. การแก้ปัญหา  ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคำตอบ     
2. การใช้เหตุผล  สรุปผลและบอกเหตุผลการสรุปได้     
3. การสื่อความหมายและ
การนำเสนอ 

 ใช้ภาษาสื่อความหมายและนำเสนอได้ถูกต้อง     

4. การเชื่อมโยง  นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตจริง      
5. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม     

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

 คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 
 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การทำงานเป็นระบบ
รอบคอบ 

 มีลำดับและขั้นตอนในการทำงาน     

2. มีระเบียบวินัย  ทำงานสะอาด     
3. มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตามกำหนดเวลา     
4. มีวิจารณญาณ  ตรวจสอบการทำงานของตนเอง และค้นหา

กิจกรรมอ่ืน ๆ 
    

5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง  รวมคำตอบและทำกิจกรรมด้วยตนเอง     
6. ตระหนักในคุณค่าและ 
เจตคติ ที่ดีต่อการดูแลสุขภา 

 สนใจเรียน เต็มใจร่วมทำกิจกรรม และเรียนอย่างมี
ความสุข 

    

       
ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควร

ปรับปรุง    
คะแนนที่ได ้

    

                                                       คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
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กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมาย 
การทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมิน
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น เวลาเรียน 16 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี: การยืนทรงตัวขาเดียว 
 และการก้มแตะ เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.........................................เดือน...................................................พ.ศ. ........................................ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวช้ีวัด 
     พ 3.1 ป.2/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
2. สาระสำคัญ 
  การยืนทรงตัวขาเดียวและการก้มแตะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ 
3. สาระการเรียนรู้ 
    3.1 ความรู้ 

การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ 
- การยืนทรงตัวขาเดียว  
- การก้มแตะ  

    3.2 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
 - ทักษะการสังเกต/การปฏิบัติ/ลำดับขั้นตอน 
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม 
 - การใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน 
    3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - มีวินัย 
 - ใฝ่เรียนรู้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 
 1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ (การยืนทรงตัวขาเดียว การก้มแตะ) (K) 
 2. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ (การยืนทรงตัวขาเดียว การก้มแตะ) (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่อย่างถูกต้อง (การยืนทรงตัวขาเดียว การก้ม
แตะ) (A) 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 
3. ทักษะการคิดขั้นสูง 
4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 • นักเรียนคิดว่าการเคลื่อนไหวร่างกายควรได้รับการฝึกฝนหรือไม่ 
อย่างไร   (ตัวอย่างคำตอบ ควรฝึกฝน เพ่ือให้เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่าง
ถูกต้อง) 
2. ตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงท่าทางการยืนทรงตัวขาเดียวและการก้มแตะ
ให้เพ่ือนดู จากนั้นนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 • การเคลื่อนไหวร่างกายที่เพ่ือนปฏิบัติไปนั้นมีอะไรบ้าง  
  (ยืนทรงตัวขาเดียว การก้มแตะ) 
 • การยืนทรงตัวขาเดียวและการก้มแตะเป็นการเคลื่อนไหววิธีใด  
  (การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี) 
 • นักเรียนเคยใช้การยืนทรงตัวขาเดียวในการปฏิบัติกิจกรรมใดบ้าง  
  (ตัวอย่างคำตอบ การเล่นเกมกระต่ายขาเดียว) 
 • นักเรียนเคยใช้การก้มแตะในการปฏิบัติกิจกรรมใดบ้าง  
  (ตัวอย่างคำตอบ การก้มเก็บของที่อยู่บนพื้น) 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ ทั้งทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกายสังคมและ
จิตวิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหา
แนวทางในการสร้างสุขภาวะ
และส่งเสริมสุขภาพ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็นคำพูด 
และภาษาท่าทางในการ
สื่อสารสร้างความสัมพันธ์  
-  ใช้ภาษาไทยถ่ายทอด
ความคิด ความต้องการ
ความรู้สึกอารมณ์และ
ความคิด 
ของตน 
ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมิน
ข้อมูลและเหตุผล สรุปและให้
ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพพลานามัยของ
ตนเองและบุคคลรอบตัว 

3. นักเรียนศึกษาความรู้และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ใช้การ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ (การยืนทรงตัวขาเดียวและการก้มแตะ) จาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์ 
- สืบสอบความรู้ด้วยหลักฐาน
สนับสนุนเชิงประจักษ์
เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาวะ ทั้ง
ด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ใช้การ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ (การยืนทรงตัวขาเดียวและการก้มแตะ) โดย
ตอบคำถาม ดังนี้ 
 • ในชีวิตประจำวัน นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ท่าใด
มากที่สุด ระหว่างการยืนทรงตัวขาเดียวและการก้มแตะ 
  (ตัวอย่างคำตอบ การก้มแตะ) 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสุข
ภาวะและส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง
ทางอารมณ์สติปัญญาร่างกาย
สังคมและจิตวิญญาณ 
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 • เมื่อนักเรียนฝึกการยืนทรงตัวขาเดียวและการก้มแตะอย่าง
ถูกต้องแล้วจะเป็นอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดี และเกิด
ความปลอดภัย) 
 • ถ้านักเรียนไม่ฝึกการยืนทรงตัวขาเดียวและการก้มแตะหรือฝึกไม่
ถูกต้องจะเป็นอย่างไร  
  (ตัวอย่างคำตอบ อาจเกิดความผิดพลาดจนเกิดการบาดเจ็บได้) 
5. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือนและ
ความแตกต่างในการปฏิบัติของการยืนทรงตัวขาเดียวและการก้มแตะเป็น 
แผนภาพความคิด 
(ตัวอย่างแผนภาพความคิด) 

 
6. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
 • นักเรียนจะนำทักษะการยืนทรงตัวขาเดียวและการก้มแตะไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไร  
  (ตัวอย่างคำตอบ การยืนทรงตัวอาจใช้ในการไต่ราว และการก้ม
แตะใช้ในการยึดกล้ามเนื้อขา) 

- แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหา
แนวทางในการสร้างสุขภาวะ
และส่งเสริมสุขภาพ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็นคำพูด 
และภาษาท่าทางในการ
สื่อสารสร้างความสัมพันธ์  
-  ใช้ภาษาไทยถ่ายทอด
ความคิด ความต้องการ
ความรู้สึกอารมณ์และ
ความคิดของตน 
ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมิน
ข้อมูลและเหตุผล สรุปและ
ให้ความเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและ
บุคคลรอบตัว 

7. นักเรียนสังเกตการสาธิตการยืนทรงตัวขาเดียวที่ถูกต้อง พร้อมฟัง
คำอธิบายเพ่ิมเติม 
 การยืนทรงตัวขาเดียว เป็นการฝึกการทรงตัวโดยเริ่มจากการยืนตัว
ตรง แล้วยกขาข้างใดข้างหนึ่งโดยการงอเข่า  แล้วใช้เท้าแตะด้านในตรงเข่า
ของขาอีกข้าง อาจกางมือทั้งสองข้างออกหรือใช้มือเท้าเอวเพ่ือการทรงตัวที่ดี
ขึ้น แล้วทำค้างไว้สักครู่  
 จากนั้นนักเรียนฝึกการทรงตัวขาเดียวไปพร้อม ๆ กัน 4-5 รอบ 
 8. นักเรียนสังเกตการสาธิตการก้มแตะที่ถูกต้อง พร้อมกับฟังคำอธิบาย
เพ่ิมเติม 
 การก้มแตะ เป็นการบริหารกล้ามเนื้อและกระดูกบริเวณหลัง ลำตัว 
แขนและขา โดยเริ่มจากท่ายืนตรง งอส่วนของลำตัว ก้มลงมาจนลำตัวพับลง 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้าง 
สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ 
ทั้งทางอารมณ์สติปัญญา
ร่างกายสังคมและจิตวิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหา
แนวทางในการสร้างสุขภาวะ
และส่งเสริมสุขภาพ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็นคำพูด 
และภาษาท่าทางในการ
สื่อสารสร้างความสัมพันธ์  
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เข่าตึง ใช้มือทั้ง 2 ข้าง พยายามเอ้ือมลงไปแตะที่ปลายเท้า แล้วทำค้างไว้
สักครู่หนึ่ง  
 จากนั้นนักเรียนฝึกการก้มแตะไปพร้อม ๆ กัน 4-5 รอบ 

-  ใช้ภาษาไทยถ่ายทอด
ความคิด ความต้องการ
ความรู้สึกอารมณ์และ
ความคิดของตน 
ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมิน
ข้อมูลและเหตุผล สรุปและ
ให้ความเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและ
บุคคลรอบตัว 

9. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกซ้อมกิจกรรมที่ใช้
การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ โดยการยืนทรงตัวขาเดียว และการก้ม
แตะ 
 จากนั้นแตล่ะกลุ่มมาทำการทดสอบท่าต่าง ๆ ให้พร้อมเพรียงกัน ท่า
ละ 10 ครั้ง แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึก 

 
10. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
       การยืนทรงตัวขาเดียวและการก้มแตะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะ
อยู่กับที่ 
11. นักเรียนนำเสนอเก่ียวกับผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับที่ โดยการยืนทรงตัวขาเดียวและการก้มแตะหน้าชั้นเรียน 
และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
12. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคิดเชิง
ระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่าน เขียนที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสุข
ภาวะและส่งเสริมสุขภาพ 
ทั้งทางอารมณ์สติปัญญา
ร่างกายสังคมและจิต
วิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือ
หาแนวทางในการสร้างสุข
ภาวะและส่งเสริมสุขภาพ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็น
คำพูด และภาษาท่าทางใน
การสื่อสารสร้าง
ความสัมพันธ์  
-  ใช้ภาษาไทยถ่ายทอด
ความคิด ความต้องการ
ความรู้สึกอารมณ์และ
ความคิดของตน 
ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมิน
ข้อมูลและเหตุผล สรุปและ
ให้ความเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและ
บุคคลรอบตัว 
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13. นักเรียนหมั่นฝึกฝนและพัฒนาการปฏิบัติการยืนทรงตัวขาเดียวและการ
ก้มแตะ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ และคอยแนะนำให้เพ่ือนเห็น
ประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่อย่างถูกต้อง 
14. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลัง
การทำกิจกรรมในประเด็นต่อไปนี้ 
 •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
 •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
 • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
 •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
 •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไป ได้อย่างไร 
 จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนว่าจะ
เพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากข้ึนกว่าเดิมในข้ันตอน
ใดบ้าง สำหรับการทำงานในครั้งต่อไป 

ทักษะชีวิตและความเจริญ
แห่งตน 
- เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และ
เจตคติในการสร้างสุขภาวะ
และส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทาง
อารมณ์สติปัญญาร่างกาย
สังคมและจิตวิญญาณของ
ตนเองและผู้อื่น 
- เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และ
เจตคติในการป้องกันภัย 
โรคต่าง ๆ และการปฏิบัติ
ตนให้มีสุขภาวะ 
การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/
ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย เพ่ือนำเสนอไปสู่
การปฏิบัติและยกระดับไปสู่
การเปลี่ยนแปลงใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

 
8.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 2. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ประเมินความรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ (การยืนทรงตัวขาเดียวและการก้มแตะ)  
 (K) ด้วยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ (A) ด้วยแบบประเมิน 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การ
ประเมินผล 

อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะอยู่กับที่ (การยืนทรงตัว
ขาเดียว การก้มแตะ) (K) 

สังเกตการตอบ
คำถาม 
แบบทดสอบ 

แบบสังเกตการตอบ
คำถาม แบบทดสอบ 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

ควบคุมการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับที่ (การยืน
ทรงตัวขาเดียว การก้มแตะ) 
(P) 

ประเมินด้านทักษะ 
พฤติกรรมกลุ่ม
สังเกตการปฏิบัติ
ทักษะ 

แบบประเมินด้าน
ทักษะ/กระบวนการ 
แบบประเมิน
พฤติกรรมกลุ่ม 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

3. เห็นประโยชน์ของการ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับ
ที่อย่างถูกต้อง  (การยืนทรง
ตัวขาเดียว การก้มแตะ) (A) 

สังเกตพฤติกรรม
การเรียน  

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)          
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................... .... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.......................................................................................................................................... .............................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
.................................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

  

เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่  2  รายการ  ถือว่า  ผ่าน    
 ผ่าน         1  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน   

 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน ร่วมมือในการ 

ทำกิจกรรม 

กล้าออกมา
แสดง

ความสามารถ 

เข้าร่วม
กิจกรรมด้วย

ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

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

         ______/___________/______                                       
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ
ผลงาน 

ได้น่าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลาที่
กำหนด 

(2 คะแนน) 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10 ระดับ ดีมาก     
 คะแนน  7-8 ระดับ ดี 
 คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้   
 คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

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

        ______/___________/______                                       



60 
 

 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การแก้ปัญหา  ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคำตอบ     
2. การใช้เหตุผล  สรุปผลและบอกเหตุผลการสรุปได้     
3. การสื่อความหมาย
และการนำเสนอ 

 ใช้ภาษาสื่อความหมายและนำเสนอได้ถูกต้อง     

4. การเชื่อมโยง  นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตจริง      
5. การคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

 มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม     

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 

คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ  

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การทำงานเป็นระบบ
รอบคอบ 

 มีลำดับและขั้นตอนในการทำงาน     

2. มีระเบียบวินัย  ทำงานสะอาด     
3. มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตามกำหนดเวลา     
4. มีวิจารณญาณ  ตรวจสอบการทำงานของตนเอง และค้นหากิจกรรม

อ่ืน ๆ 
    

5. มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

 รวมคำตอบและทำกิจกรรมด้วยตนเอง     

6. ตระหนักในคุณค่า
และ เจตคติ ที่ดีต่อการ
ดูแลสุขภาพ 

 สนใจเรียน เต็มใจร่วมทำกิจกรรม และเรียนอย่างมี
ความสุข 

    

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

 คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

 

 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
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แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
  

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน และมี
การชี้แจงเป้าหมาย 
การทำงาน มีการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างร่วมมือร่วมใจ
พร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนด
บทบาท สมาชิก
ชัดเจน มีการชี้แจง
เป้าหมาย อย่าง
ชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
แต่ไม่มีการประเมิน
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท  
เฉพาะหัวหน้า ไม่มี
การชี้แจงเป้าหมาย
อย่างชัดเจน
ปฏิบัติงานร่วมกันไม่
ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น เวลาเรียน 16 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ : การดึง การผลัก เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่...............................................เดือน...............................................................พ.ศ. ..................... 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวช้ีวัด 
     พ 3.1 ป.2/1 ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
2.สาระสำคัญ 
 การดึงและการผลัก เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ 
3. สาระการเรียนรู้ 
    3.1 ความรู้ 

การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ 
- การดึง  
- การผลัก 

    3.2 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
 - ทักษะการสังเกต/การปฏิบัติ/ลำดับขั้นตอน 
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม 
 - การใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน 
    3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - มีวินัย 
 - ใฝ่เรียนรู้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 
 1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ (การดึง การผลัก) (K) 
 2. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ (การดึง  การผลัก) (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่อย่างถูกต้อง (การดึง การผลัก) (A) 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 
3. ทักษะการคิดขั้นสูง 
4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 • นักเรียนเคยใช้การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ทำอะไรบ้าง  
  (ตัวอย่างคำตอบ การก้มผูกเชือกรองเท้า การเอ้ือมหยิบของ การ
ผลักโต๊ะ) 
2. ตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงท่าทางการดึงและการผลักให้เพ่ือนดู จากนั้น
นักเรียนร่วมกันสนทนา โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 • การเคลื่อนไหวร่างกายที่เพ่ือนปฏิบัติไปนั้นมีอะไรบ้าง  
  (การดึงและการผลัก) 
 • การดึง และการผลัก เป็นการเคลื่อนไหววิธีใด  
  (การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี) 
 • นักเรียนเคยใช้การดึง ในการปฏิบัติกิจกรรมใดบ้าง  
  (ตัวอย่างคำตอบ การดึงเชือก) 
 • นักเรียนเคยใช้การผลัก ในการปฏิบัติกิจกรรมใดบ้าง  
  (ตัวอย่างคำตอบ การผลักประตู) 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้าง 
สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง
ทางอารมณ์สติปัญญาร่างกาย
สังคมและจิตวิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหา
แนวทางในการสร้างสุขภาวะ
และส่งเสริมสุขภาพ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็นคำพูด 
และภาษาท่าทางในการสื่อสาร
สร้างความสัมพันธ์  
-  ใช้ภาษาไทยถ่ายทอด
ความคิด ความต้องการ
ความรู้สึกอารมณ์และความคิด
ของตน 
ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมิน
ข้อมูลและเหตุผล สรุปและให้
ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพพลานามัยของตนเอง
และบุคคลรอบตัว 
 

3. นักเรียนศึกษาความรู้และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับที่ (การดึงและการผลัก) จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 

การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 
- สืบสอบความรู้ด้วยหลักฐาน
สนับสนุนเชิงประจักษ์เรื่องราว
เกี่ยวกับสุขภาวะ ทั้งด้าน
สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ใช้การ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ (การดึงและการผลัก) โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 • ในชีวิตประจำวัน นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ท่าใดมาก
ที่สุด ระหว่างการดึงและการผลัก  (ตัวอย่างคำตอบ การดึง) 
 • เมื่อนักเรียนฝึกการดึงและการผลักอย่างถูกต้องแล้ว จะส่งผลอย่างไร  
  (ตัวอย่างคำตอบ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดี และเกิดความภาคภูมิใจ) 
 • ถ้านักเรียนไม่ฝึกการดึงและการผลัก หรือฝึกไม่ถูกต้อง จะส่งผล
อย่างไร  
  (ตัวอย่างคำตอบ อาจเกิดความผิดพลาดจนได้รับบาดเจ็บได้) 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างสุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกายสังคมและจิต
วิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหา
แนวทางในการสร้างสุขภาวะ
และส่งเสริมสุขภาพ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็นคำพูด 
และภาษาท่าทางในการสื่อสาร
สร้างความสัมพันธ์  
-  ใช้ภาษาไทยถ่ายทอด
ความคิด ความต้องการ
ความรู้สึกอารมณ์และความคิด
ของตน 
ทักษะการคิดขั้นสูง 

- วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูล
และเหตุผล สรุปและให้ความเห็น
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 
สุขภาพพลานามัยของตนเองและ
บุคคลรอบตัว 

5. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือนและ
ความแตกต่างในการปฏิบัติของการดึงและการผลัก เป็นแผนภาพความคิด 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
6. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
 • นักเรียนจะนำทักษะการดึงและการผลักไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
อย่างไร  (ตัวอย่างคำตอบ ใช้การดึงในการลากสิ่งของ ใช้การผลักในการเข็น
รถเข็น) 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่านเขียนที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างสุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกายสังคมและจิต
วิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหา
แนวทางในการสร้างสุขภาวะ
และส่งเสริมสุขภาพ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็นคำพูด 
และภาษาท่าทางในการสื่อสาร
สร้างความสัมพันธ์  
-  ใช้ภาษาไทยถ่ายทอด
ความคิด ความต้องการ
ความรู้สึกอารมณ์และความคิด
ของตน 
ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมิน
ข้อมูลและเหตุผล สรุปและให้
ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพพลานามัยของตนเอง
และบุคคลรอบตัว 

7. นักเรียนสังเกตการสาธิต การดึงที่ถูกต้อง พร้อมกับฟังคำอธิบายเพิ่มเติม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้าง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
 การดึง เป็นการเคลื่อนไหวเพ่ือทำให้วัตถุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนเข้ามา
หาร่างกาย โดยใช้มือออกแรงดึง ซึ่งเป็นการออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับการ
ผลัก  
จากนั้นนักเรียนฝึกการดึงกับคู่ไปพร้อม ๆ กัน 4-5 รอบ  
8. นักเรียนสังเกตการสาธิต การผลักที่ถูกต้อง พร้อมกับฟังคำอธิบายเพ่ิมเติม 
 การผลัก เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเพ่ือทำให้วัตถุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เคลื่อนออกห่างจากร่างกาย โดยใช้มือออกแรงผลัก ซึ่งเป็นการออกแรงในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับการดึง  
 จากนั้นนักเรียนฝึกการผลักกับคู่ไปพร้อม ๆ กัน 4-5 รอบ 

สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง
ทางอารมณ์สติปัญญาร่างกาย
สังคมและจิตวิญญาณ 
ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมิน
ข้อมูลและเหตุผล สรุปและให้
ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพพลานามัยของตนเอง
และบุคคลรอบตัว 

9. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกซ้อมกิจกรรมที่ใช้การ
เคลื่อนไหวร่างกาย ขณะอยู่กับที่ โดยการดึงและการผลัก 
 จากนั้นแต่ละกลุ่มมาทำการทดสอบท่าต่าง ๆ ให้พร้อมเพรียงกันท่าละ 
10 ครั้ง แล้วบันทึกผล ลงในแบบบันทึก 
 (ตัวอย่างแบบบันทึก) 

 
10. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 การดึงและการผลัก เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ 
11. นักเรียนนำเสนอเก่ียวกับผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะอยู่กับที่ (การดึงและการผลัก) หน้าชั้นเรียน และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ให้ดียิ่งขึ้น 
12. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคิดเชิงระบบ
และวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่านเขียนที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างสุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกายสังคมและจิต
วิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหา
แนวทางในการสร้างสุขภาวะ
และส่งเสริมสุขภาพ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็นคำพูด 
และภาษาท่าทางในการสื่อสาร
สร้างความสัมพันธ์  
-  ใช้ภาษาไทยถ่ายทอด
ความคิด ความต้องการ
ความรู้สึกอารมณ์และความคิด
ของตน 
ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมิน
ข้อมูลและเหตุผล สรุปและให้
ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพพลานามัยของตนเอง
และบุคคลรอบตัว 

13. นักเรียนหมั่นฝึกฝนและพัฒนาการปฏิบัติการดึงและการผลัก แล้วเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติและคอยแนะนำให้เพ่ือนเห็นประโยชน์ของการ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่อย่างถูกต้อง 
14. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการ
ทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
 •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
 •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 

ทักษะชีวิตและความเจริญแห่ง
ตน 
- เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเจต
คติในการสร้างสุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกายสังคมและจิต
วิญญาณของตนเองและผู้อื่น 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
 • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
 •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
 •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
 จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนว่าจะเพ่ิม
คุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากข้ึนกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง 
สำหรับการทำงานในครั้งต่อไป 

- เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเจต
คติในการป้องกันภัย โรคต่าง ๆ 
และการปฏิบัติตนให้มีสุขภาวะ 
การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่น
รู้ที่มีสำนึกสากล 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย เพ่ือนำเสนอไปสู่การ
ปฏิบัติและยกระดับไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

 
8.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 2. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
9.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ประเมินความรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ (การดึง การผลัก) (K) ด้วยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ (A) ด้วยแบบประเมิน 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การประเมินผล 
1.อธิบายการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับที่ (การดึง 
การผลัก) (K) 

สังเกตการตอบคำถาม 
แบบทดสอบ 

แบบสังเกตการตอบ
คำถาม แบบทดสอบ 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

2.ควบคุมการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับที่ (การดึง 
การผลัก) (P) 

ประเมินด้านทักษะ 
พฤติกรรมกลุ่มสังเกต
การปฏิบัติทักษะ 

แบบประเมินด้าน
ทักษะ/กระบวนการ 
แบบประเมิน
พฤติกรรมกลุ่ม 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

3.เห็นประโยชน์ของการ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่
อย่างถูกต้อง (การดึง การผลัก) 
(A) 

สังเกตพฤติกรรมการ
เรียน  

แบบสังเกตพฤติกรรม ได้ระดับ 2 (พอใช้)          
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... .............................................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
............................................................................................................................... ................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 
  

เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่  2  รายการ  ถือว่า  ผ่าน    
 ผ่าน         1  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน   

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน ร่วมมือในการ 

ทำกิจกรรม 
กล้าออกมาแสดง
ความสามารถ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

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

         ______/___________/______                                       
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ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

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

        ______/___________/______                                       

 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 
ของผู้อ่ืน 

(2 คะแนน) 

นำเสนอ
ผลงาน 

ได้น่าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลาที่
กำหนด 

(2 คะแนน) 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10 ระดับ ดีมาก     
 คะแนน  7-8 ระดับ ดี 
 คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้   
 คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
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คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การแก้ปัญหา  ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคำตอบ     
2. การใช้เหตุผล  สรุปผลและบอกเหตุผลการสรุปได้     
3. การสื่อความหมายและ
การนำเสนอ 

 ใช้ภาษาสื่อความหมายและนำเสนอได้ถูกต้อง     

4. การเชื่อมโยง  นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตจริง      
5. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม     

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การทำงานเป็นระบบ
รอบคอบ 

 มีลำดับและขั้นตอนในการทำงาน     

2. มีระเบียบวินัย  ทำงานสะอาด     
3. มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตามกำหนดเวลา     
4. มีวิจารณญาณ  ตรวจสอบการทำงานของตนเอง และค้นหา

กิจกรรมอ่ืน ๆ 
    

5. มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

 รวมคำตอบและทำกิจกรรมด้วยตนเอง     

6. ตระหนักในคุณค่าและ 
เจตคติ ที่ดีต่อการดูแล
สุขภาพ 

 สนใจเรียน เต็มใจร่วมทำกิจกรรม และเรียนอย่าง
มีความสุข 

    

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

 คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
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แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
  

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจ พร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนด
บทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น เวลาเรียน 16 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ : การกระโดด เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่..........................................................เดือน...............................................พ.ศ………………………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวช้ีวัด 
     พ 3.1 ป.2/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
2. สาระสำคัญ 
 การกระโดด เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ โดยขึ้นอยู่กับจังหวะที่ใช้ในการถีบตัว 
ให้ลอยสูงขึ้นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  
3. สาระการเรียนรู้ 
    3.1 ความรู้ 
 การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ 

 - การกระโดด 
    3.2 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
  - ทักษะการสังเกต/การปฏิบัติ/ลำดับขั้นตอน 
  - กระบวนการทำงานกลุ่ม 
  - การใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน 
    3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  - มีวินัย 
 - ใฝ่เรียนรู้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 
 1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ (กระโดด) (K) 
 2. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ (กระโดด) (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่อย่างถูกต้อง (กระโดด) (A) 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 
3. ทักษะการคิดขั้นสูง 
4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
1. นักเรียนร่วมกันรับชมวีดิทัศน์/YouTubeการกระโดดขาคู่ข้ามสิ่งกีดขวาง จากนั้น
ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการกระโดด โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 • การเคลื่อนไหวร่างกายที่นักเรียนเห็นคืออะไร  
  (การกระโดด) 
 • การกระโดดเป็นการเคลื่อนไหวด้วยวิธีใด  
  (การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่) 
 • นักเรียนเคยปฏิบัติการกระโดดหรือไม่  
  (เคย/ไม่เคย) 
2. ตัวแทนนักเรียนที่เคยปฏิบัติการกระโดด ออกมาแสดงให้เพื่อนดูและตอบคำถาม 
ดังนี้  
 • นักเรียนปฏิบัติการกระโดดอย่างไร  
  (ยืนย่อตัว แล้วใช้เท้าทั้ง 2 ข้าง ออกแรงถีบตัวขึ้นจากพ้ืน ให้ตัวลอยสูงขึ้น 
และลงสู่พื้นด้วยปลายเท้า)    

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร  
- ฟัง พูด ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้าง 
สุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ ทั้งทาง
อารมณ์ สติปัญญา
ร่างกาย สังคมและ
จิตวิญญาณ 
- แลกเปลี่ยน
ความคิดเพ่ือหา
แนวทางในการสร้าง
สุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่
เป็นคำพูด และ
ภาษาท่าทางในการ
สื่อสารสร้าง
ความสัมพันธ์  
-  ใช้ภาษาไทย
ถ่ายทอดความคิด 
ความต้องการ
ความรู้สึกอารมณ์
และความคิดของตน 
ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ 
ประเมินข้อมูลและ
เหตุผล สรุปและให้
ความเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
พลานามัยของ
ตนเองและบุคคล
รอบตัว 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
3. นักเรียนศึกษาความรู้และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกระโดด จากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์ 
- สืบสอบความรู้ด้วย
หลักฐานสนับสนุน
เชิงประจักษ์เรื่องราว
เกี่ยวกับสุขภาวะ ทั้ง
ด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น ถ้าปฏิบัติและ
ไม่ปฏิบัติ การกระโดดอย่างถูกวิธี เป็นแผนภาพความคิด 
(ตัวอย่างแผนภาพความคิด) 

 
5. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
  • นักเรียนจะนำทักษะการกระโดดไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
อย่างไร    (ตัวอย่างคำตอบ กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางต่าง ๆ) 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ที่เก่ียวข้องกับการ
สร้างสุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง
ทางอารมณ์สติปัญญา
ร่างกายสังคมและจิต
วิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิด
เพ่ือหาแนวทางในการ
สร้างสุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่
เป็นคำพูด และภาษา
ท่าทางในการสื่อสาร
สร้างความสัมพันธ์  
-  ใช้ภาษาไทย
ถ่ายทอดความคิด 
ความต้องการ
ความรู้สึกอารมณ์และ
ความคิดของตน 
ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ 
ประเมินข้อมูลและ
เหตุผล สรุปและให้
ความเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
พลานามัยของตนเอง
และบุคคลรอบตัว 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
6. นักเรียนสังเกตการสาธิต การกระโดดที่ถูกต้อง พร้อมกับฟังคำอธิบายเพิ่มเติม 
  การกระโดด เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการยืนย่อตัว แล้วใช้เท้าทั้ง 2 ข้าง 
ออกแรงถีบตัวจากพ้ืนให้ลอยสูงขึ้นไป และลงสู่พ้ืนด้วยปลายเท้าทั้ง 2 ข้าง โดยย่อเข่า
เล็กน้อย การกระโดดสามารถกระโดดได้หลายทิศทาง ขึ้นอยู่กับจังหวะในการถีบตัวให้
ลอยสูงขึ้นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เช่น การกระโดดไปข้างหน้า การกระโดดไปข้าง 
ๆ การกระโดดขึ้นสูง หรือการกระโดดไปข้างหลัง 
 จากนั้นนักเรียนฝึกการกระโดดไปพร้อม ๆ กัน โดยเริ่มจากการกระโดดขึ้น 
กระโดดไปข้างหน้า และกระโดดไปข้างซ้ายและขวา ตามลำดับ 2-3 รอบ  

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ที่เก่ียวข้องกับการ
สร้างสุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง
ทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกาย
สังคมและจิต
วิญญาณ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่
เป็นคำพูด และ
ภาษาท่าทางในการ
สื่อสารสร้าง
ความสัมพันธ์  
 

7. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกการกระโดด 
 จากนั้นแต่ละกลุ่มทำการทดสอบการกระโดด ให้พร้อมเพรียงกัน 10 ครั้ง 
แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึก 
(ตัวอย่างแบบบันทึก) 

 
 
 
 
 

ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ 
ประเมินข้อมูลและ
เหตุผล สรุปและให้
ความเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
พลานามัยของ
ตนเองและบุคคล
รอบตัว 
ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ที่เก่ียวข้องกับการ
สร้างสุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง
ทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกาย
สังคมและจิต
วิญญาณ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเล่นเกมกระโดดผลัด โดยมีวิธีเล่น ดังนี้ 
 1) แต่ละกลุ่มยืนต่อแถวเป็นเส้นตรงที่จุดเริ่มต้น เว้นระยะห่างระหว่างแถว
ของแต่ละกลุ่ม เพื่อไม่ให้กระโดดชนกัน 
 2) เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่ม นักเรียนหัวแถวเคลื่อนที่โดยการกระโดดขาคู่ไป
ข้างหน้าให้เร็วที่สุดจนถึงกรวย แล้วกระโดดอ้อมกรวยกลับไปยังเส้นเริ่มต้นให้เร็วที่สุด 
แล้วแตะมือกับเพ่ือนในกลุ่มเดียวกัน จากนั้นวิ่งไปต่อท้ายแถวแล้วนั่งลง 
 3) เมื่อเพ่ือนที่กระโดดกลับมาแตะมือแล้ว คนถัดไปกระโดดไปอ้อมกรวยแล้ว
กลับมาแตะมือต่อ แล้วไปนั่งต่อแถว ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนทุกคนในกลุ่มกระโดดครบ 
และเม่ือคนสุดท้ายกระโดดกลับมานั่งต่อแถว ให้ทุกคนในกลุ่มลุกข้ึนกระโดดชูมือแล้ว
ร้อง เฮ้! ดัง ๆ กลุ่มใดเสร็จก่อนชนะ 
(ตัวอย่างตำแหน่งการยืนและการปฏิบัติ) 

 
9. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 การกระโดด เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ โดยขึ้นอยู่กับจังหวะที่
ใช้ในการถีบตัวให้ลอยสูงขึ้นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 

ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ 
ประเมินข้อมูลและ
เหตุผล สรุปและให้
ความเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
พลานามัยของตนเอง
และบุคคลรอบตัว 
ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ที่เก่ียวข้องกับการ
สร้างสุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง
ทางอารมณ์สติปัญญา
ร่างกายสังคมและจิต
วิญญาณ 
 

10. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการแข่งขันเกมกระโดดผลัดหน้าชั้นเรียน 
11. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเก่ียวกับการปฏิบัติกิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะเคลื่อนที่ (การกระโดด) หน้าชั้นเรียน และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
12. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคิดเชิงระบบและ
วิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ที่เก่ียวข้องกับการ
สร้างสุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง
ทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกาย
สังคมและจิต
วิญญาณ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่
เป็นคำพูด และ
ภาษาท่าทางในการ
สื่อสารสร้าง
ความสัมพันธ์  
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
13. นักเรียนหมั่นฝึกฝนและพัฒนาการปฏิบัติการกระโดด แล้วเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การปฏิบัติและคอยแนะนำให้เพ่ือนเห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายขณะ
เคลื่อนที่ เพ่ือการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
14. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทำ
กิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
 •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
 •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
 • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
 •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
 •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และ
สังคมท่ัวไป ได้อย่างไร 
 จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่า
ไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากข้ึนกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สำหรับการ
ทำงานในครั้งต่อไป 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแห่งตน 
- เรียนรู้ พัฒนา
ทักษะ และเจตคติใน
การสร้างสุขภาวะ
และส่งเสริมสุขภาพ 
ทั้งทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกาย
สังคมและจิต
วิญญาณของตนเอง
และผู้อ่ืน 
- เรียนรู้ พัฒนา
ทักษะ และเจตคติใน
การป้องกันภัย โรค
ต่าง ๆ และการ
ปฏิบัติตนให้มีสุข
ภาวะ 
การเป็นพลเมืองที่
เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มี
สำนึกสากล 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัย เพื่อ
นำเสนอไปสู่การ
ปฏิบัติและยกระดับ
ไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงใน
ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม 

8.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
2. วีดิทัศน์/YouTube การกระโดดขาคู่ข้ามสิ่งกีดขวาง 
 3. กรวย 
 4. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
9.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. ประเมินความรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ (การกระโดด) (K) ด้วยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ (A) ด้วยแบบประเมิน 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การประเมินผล 
1. อธิบายการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะเคลื่อนที่ (กระโดด) 
(K) 

สังเกตการตอบคำถาม 
แบบทดสอบ 

แบบสังเกตการตอบ
คำถาม แบบทดสอบ 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

2. ควบคุมการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะเคลื่อนที่ (กระโดด) 
(P) 

ประเมินด้านทักษะ 
พฤติกรรมกลุ่มสังเกต
การปฏิบัติทักษะ 

แบบประเมินด้าน
ทักษะ/กระบวนการ 
แบบประเมิน
พฤติกรรมกลุ่ม 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

3. เห็นประโยชน์ของการ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะ
เคลื่อนที่อย่างถูกต้อง (กระโดด) 
(A) 

สังเกตพฤติกรรมการ
เรียน  

แบบสังเกตพฤติกรรม ได้ระดับ 2 (พอใช้)          
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... .............................................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
............................................................................................................................... ................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ....................................................
.......................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ............................................................ 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 
  

เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่  2  รายการ  ถือว่า  ผ่าน    
 ผ่าน         1  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน   

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน ร่วมมือในการ 

ทำกิจกรรม 
กล้าออกมาแสดง
ความสามารถ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

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

         ______/___________/______                                       



81 
 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  

คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 
 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ

งาน 
ที่ได้รับ

มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ
ผลงาน 

ได้น่าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลาที่
กำหนด 

(2 คะแนน) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10 ระดับ ดีมาก 
 คะแนน  7-8 ระดับ ดี 
 คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้   
 คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 

ลงช่ือ                                    ผู้ประเมิน 

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

        ______/___________/______                                       
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คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การแก้ปัญหา  ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคำตอบ     
2. การใช้เหตุผล  สรุปผลและบอกเหตุผลการสรุปได้     
3. การสื่อความหมายและ
การนำเสนอ 

 ใช้ภาษาสื่อความหมายและนำเสนอได้ถูกต้อง     

4. การเชื่อมโยง  นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตจริง      
5. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม     

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

                                                                                                      คะแนนเฉลี่ย                 
. 
 
 คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การทำงานเป็นระบบ
รอบคอบ 

 มีลำดับและขั้นตอนในการทำงาน     

2. มีระเบียบวินัย  ทำงานสะอาด     
3. มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตามกำหนดเวลา     
4. มีวิจารณญาณ  ตรวจสอบการทำงานของตนเอง และค้นหา

กิจกรรมอ่ืน ๆ 
    

5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง  รวมคำตอบและทำกิจกรรมด้วยตนเอง     
6. ตระหนักในคุณค่าและ 
เจตคติ ที่ดีต่อการดูแล
สุขภาพ 

 สนใจเรียน เต็มใจร่วมทำกิจกรรม และเรียนอย่างมี
ความสุข 

    

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
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แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 

  

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจ พร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8  การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ : การกระโดดเขย่ง เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.......................................................เดือน................................................พ.ศ. .............................. 
1. มาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง/ตัวชี้วัด 
    มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
    ตัวช้ีวัด 
     พ 3.1 ป.2/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
2. สาระสำคัญ 
 การกระโดดเขย่ง เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ที่ใช้ขาข้างเดียวก้าวออกไปข้างหน้าติดต่อกัน 
3. สาระการเรียนรู้ 
    3.1 ความรู้ 

การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ 
• การกระโดดเขย่ง 

    3.2 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
  - ทักษะการสังเกต/การปฏิบัติ/ลำดับขั้นตอน 
  - กระบวนการทำงานกลุ่ม 
  - การใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน 
    3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  - มีวินัย 
  - ใฝ่เรียนรู้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 
 1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ (การกระโดดเขย่ง) (K) 
 2. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ (การกระโดดเขย่ง)  (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ (การกระโดดเขย่ง) (A) 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 
3. ทักษะการคิดขั้นสูง 
4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
1. นักเรียนร่วมกันรับชมวีดิทัศน์/YouTubeการเล่นเกมกระต่ายขาเดียว จากนั้น
ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการกระโดดเขย่ง โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 • การเคลื่อนไหวร่างกายที่นักเรียนเห็นคืออะไร  
  (การกระโดดเขย่ง การวิ่ง) 
 • การกระโดดเขย่งเป็นการเคลื่อนไหวด้วยวิธีใด  
  (การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่) 
 • นักเรียนเคยปฏิบัติการกระโดดเขย่งหรือไม่  
  (เคย/ไม่เคย) 
2. ตัวแทนนักเรียนที่เคยปฏิบัติการกระโดดเขย่งออกมาแสดงให้เพื่อนดูและตอบ
คำถาม ดังนี้ 
 • นักเรียนปฏิบัติการกระโดดเขย่งอย่างไร  
  (ยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งขึ้น และเหวี่ยงเท้าอีกข้างออกไปข้างหน้าในทิศทาง
ที่ต้องการเพียงข้างเดียว)  

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร  
- ฟัง พูด ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้าง 
สุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ ทั้งทาง
อารมณ์สติปัญญา
ร่างกายสังคมและจิต
วิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิด
เพ่ือหาแนวทางในการ
สร้างสุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็น
คำพูด และภาษา
ท่าทางในการสื่อสาร
สร้างความสัมพันธ์  
-  ใช้ภาษาไทย
ถ่ายทอดความคิด 
ความต้องการ
ความรู้สึกอารมณ์และ
ความคิดของตน 
ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ 
ประเมินข้อมูลและ
เหตุผล สรุปและให้
ความเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
พลานามัยของตนเอง
และบุคคลรอบตัว 
 
 
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์ 
- สืบสอบความรู้ด้วย
หลักฐานสนับสนุนเชิง
ประจักษ์เรื่องราว
เกี่ยวกับสุขภาวะ ทั้ง
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
ด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

3. นักเรียนศึกษาความรู้และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกระโดดเขย่ง จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์ 
- สืบสอบความรู้ด้วย
หลักฐานสนับสนุนเชิง
ประจักษ์เรื่องราว
เกี่ยวกับสุขภาวะ ทั้ง
ด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น ถ้าปฏิบัติและ
ไม่ปฏิบัติ การกระโดดเขย่งอย่างถูกวิธี เป็นแผนภาพความคิด 
(ตัวอย่างแผนภาพความคิด) 

 
5. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
 • นักเรียนจะนำทักษะการกระโดดเขย่งไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
อย่างไร   (ตัวอย่างคำตอบ ใช้ในการเล่นเกมกระต่ายขาเดียว) 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้าง
สุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ ทั้งทาง
อารมณ์สติปัญญา
ร่างกายสังคมและจิต
วิญญาณ 
- แลกเปลี่ยนความคิด
เพ่ือหาแนวทางในการ
สร้างสุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็น
คำพูด และภาษา
ท่าทางในการสื่อสาร
สร้างความสัมพันธ์  
-  ใช้ภาษาไทย
ถ่ายทอดความคิด 
ความต้องการ
ความรู้สึกอารมณ์และ
ความคิดของตน 
ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ 
ประเมินข้อมูลและ
เหตุผล สรุปและให้
ความเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
พลานามัยของตนเอง
และบุคคลรอบตัว 

6. นักเรียนสังเกตการสาธิต การกระโดดเขย่งที่ถูกต้อง พร้อมกับฟังคำอธิบายเพิ่มเติม 
 การกระโดดเขย่ง เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งและ
เหวี่ยงเท้าอีกข้างออกไปข้างหน้าในทิศทางที่ต้องการเพียงข้างเดียว  
 จากนั้นนักเรียนฝึกการกระโดดเขย่งไปพร้อม ๆ กัน คนละ 2-3 รอบ  

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่านเขียนที่
เกี่ยวข้องกับการสร้าง
สุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ ทั้งทาง
อารมณ์สติปัญญา
ร่างกายสังคมและจิต
วิญญาณ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็น
คำพูด และภาษา
ท่าทางในการสื่อสาร
สร้างความสัมพันธ์  
-  ใช้ภาษาไทย
ถ่ายทอดความคิด 
ความต้องการ
ความรู้สึกอารมณ์และ
ความคิดของตน 
 
 

7. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกการกระโดดเขย่ง 
          จากนั้นแต่ละกลุ่มทำการทดสอบการกระโดดเขย่ง ให้พร้อมเพรียงกันข้างละ 
5 ครั้ง แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึก 
(ตัวอย่างแบบบันทึก) 

 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร  
- ฟัง พูด อ่านเขียนที่
เกี่ยวข้องกับการสร้าง
สุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ ทั้งทาง
อารมณ์สติปัญญา
ร่างกายสังคมและจิต
วิญญาณ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็น
คำพูด และภาษา
ท่าทางในการสื่อสาร
สร้างความสัมพันธ์  
-  ใช้ภาษาไทย
ถ่ายทอดความคิด 
ความต้องการ
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
ความรู้สึกอารมณ์และ
ความคิดของตน 

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเล่นเกมกระโดดเขย่ง โดยมีวิธีเล่น ดังนี้ 
 1) ตีเส้นต้นทางและปลายทาง ห่างกันราว 20 เมตร 
 2) นักเรียนวิ่งเป็นชุด ชุดละประมาณ 5 คน โดยแยกชายและหญิง 
 3) ผู้เข้าแข่งขันยืนที่เส้นต้นทาง เมื่อได้รับสัญญาณให้วิ่งเขย่งเท้าเดียว ไป
จนถึงเส้นปลายทาง ผู้ใดถึงก่อนเป็นผู้ชนะในชุดนั้น 
 4) นักเรียนชุดที่ 2 เข้าแถวเช่นเดียวกับชุดที่ 1 และปฏิบัติเช่นเดียวกัน ทำ
เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกชุด 
 5) ผู้ชนะในแต่ละชุดแข่งขันกันอีก 1 รอบ เพื่อหาผู้ชนะเลิศท้ังชายและหญิง 
 (ตัวอย่างตำแหน่งการยืนและการปฏิบัติ) 

 
9. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 การกระโดดเขย่ง เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ที่ใช้ขาข้างเดียว
ก้าวออกไปข้างหน้าติดต่อกัน 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร  
- ฟัง พูด ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างสุขภาวะ
และส่งเสริมสุขภาพ 
ทั้งทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกาย
สังคมและจิตวิญญาณ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็น
คำพูด และภาษา
ท่าทางในการสื่อสาร
สร้างความสัมพันธ์  
-  ใช้ภาษาไทย
ถ่ายทอดความคิด 
ความต้องการ
ความรู้สึกอารมณ์และ
ความคิดของตน 
ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ 
ประเมินข้อมูลและ
เหตุผล สรุปและให้
ความเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
พลานามัยของตนเอง
และบุคคลรอบตัว 

10. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการแข่งขันเกมกระโดดเขย่งหน้าชั้นเรียน โดยร่วมกัน
ปรบมือ ชมเชยผู้ชนะ 
11. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเก่ียวกับการปฏิบัติกิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะเคลื่อนที่ (การกระโดดเขย่ง) หน้าชั้นเรียน และเสนอแนวทางปรับปรุง
แก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
12. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคิดเชิงระบบและ
วิธีการทำงานที่มีแบบแผน 

ทักษะการคิดขั้นสูง 
- วิเคราะห์ วิพากษ์ 
ประเมินข้อมูลและ
เหตุผล สรุปและให้
ความเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
พลานามัยของตนเอง
และบุคคลรอบตัว 
ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร  
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
- ฟัง พูด ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างสุขภาวะ
และส่งเสริมสุขภาพ 
ทั้งทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกาย
สังคมและจิตวิญญาณ 
- ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็น
คำพูด และภาษา
ท่าทางในการสื่อสาร
สร้างความสัมพันธ์  
-  ใช้ภาษาไทยถ่ายทอด
ความคิด ความต้องการ
ความรู้สึกอารมณ์และ
ความคิดของตน 

13. นักเรียนหมั่นฝึกฝนและพัฒนาการปฏิบัติการกระโดดเขย่ง แล้วเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการปฏิบัติและคอยแนะนำให้เพ่ือนเห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายขณะ
เคลื่อนที่ เพ่ือการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
14. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทำ
กิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
 •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
 •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
 • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
 •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
 •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และ
สังคมท่ัวไปได้อย่างไร 
 จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่า
ไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากข้ึนกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สำหรับการ
ทำงานในครั้งต่อไป 

ทักษะชีวิตและความ
เจริญแห่งตน 
- เรียนรู้ พัฒนาทักษะ 
และเจตคติในการสร้าง
สุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ ทั้งทาง
อารมณ์สติปัญญา
ร่างกายสังคมและจิต
วิญญาณของตนเอง
และผู้อ่ืน 
- เรียนรู้ พัฒนาทักษะ 
และเจตคติในการ
ป้องกันภัย โรคต่าง ๆ 
และการปฏิบัติตนให้มี
สุขภาวะ 
การเป็นพลเมืองที่เข้ม
เเข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึก
สากล 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัย เพื่อ
นำเสนอไปสู่การปฏิบัติ
และยกระดับไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงใน



90 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 

8.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

2. วีดิทัศน์/YouTube การเล่นเกมกระต่ายขาเดียว 
 3. กรวย 
 4. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
9.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. ประเมินความรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ : การกระโดดเขย่ง (K) ด้วยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ (A) ด้วยแบบประเมิน 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การประเมินผล 
อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะเคลื่อนที่ (การกระโดด
เขย่ง) (K) 

สังเกตการตอบคำถาม 
แบบทดสอบ 

แบบสังเกตการตอบ
คำถาม แบบทดสอบ 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะเคลื่อนที่ (การกระโดด
เขย่ง)  (P) 

ประเมินด้านทักษะ 
พฤติกรรมกลุ่มสังเกต
การปฏิบัติทักษะ 

แบบประเมินด้าน
ทักษะ/กระบวนการ 
แบบประเมิน
พฤติกรรมกลุ่ม 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

3. เห็นประโยชน์ของการ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ 
(การกระโดดเขย่ง) (A) 

สังเกตพฤติกรรมการ
เรียน  

แบบสังเกตพฤติกรรม ได้ระดับ 2 (พอใช้)          
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

 
 
 
 
 

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 



91 
 

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

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

.................................................................................................................................................................... .... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลข
ที ่

ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน 

ร่วมมือใน
การ 

ทำกิจกรรม 

กล้าออกมา
แสดง

ความสามา
รถ 

เข้าร่วม
กิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่  2  รายการ  ถือว่า  ผ่าน    
 ผ่าน         1  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน  
  

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  

คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟังความ
คิดเห็นของ

ผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ
ผลงาน 

ได้น่าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลาที่
กำหนด 

(2 คะแนน) 
         

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

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

         ______/___________/______                                       
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เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10 ระดับ ดีมาก     
 คะแนน  7-8 ระดับ ดี 
 คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้   
 คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การแก้ปัญหา  ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคำตอบ     
2. การใช้เหตุผล  สรุปผลและบอกเหตุผลการสรุปได้     
3. การสื่อความหมายและ
การนำเสนอ 

 ใช้ภาษาสื่อความหมายและนำเสนอได้ถูกต้อง     

4. การเชื่อมโยง  นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตจริง      

ด้านทักษะ/กระบวนการ 

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

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

        ______/___________/______                                       
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5. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม     
ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  

คะแนนที่ได ้
    

คะแนนเฉลี่ย 
 
  
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การทำงานเป็นระบบ
รอบคอบ 

 มีลำดับและขั้นตอนในการทำงาน     

2. มีระเบียบวินัย  ทำงานสะอาด     
3. มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตามกำหนดเวลา     
4. มีวิจารณญาณ  ตรวจสอบการทำงานของตนเอง และค้นหา

กิจกรรมอ่ืน ๆ 
    

5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง  รวมคำตอบและทำกิจกรรมด้วยตนเอง     
6. ตระหนักในคุณค่าและ 
เจตคติ ที่ดีต่อการดูแล
สุขภาพ 

 สนใจเรียน เต็มใจร่วมทำกิจกรรม และเรียนอย่างมี
ความสุข 

    

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
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กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจ พร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนด
บทบาท สมาชิก
ชัดเจน มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนด
บทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น เวลาเรียน 16 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ :การก้าวชิดก้าว เวลาเรียน1 ชั่วโมง 
สอนวันที่...............................................เดือน...............................................พ.ศ……………………………………  

 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวช้ีวัด 
     พ 3.1 ป.2/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
2. สาระสำคัญ 
 ก้าวชิดก้าว เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ที่ช่วยฝกึสมาธิให้กับผู้ปฏิบัติและส่งเสริมให้มี
บุคลิกภาพที่ด ีก้าว-ชิด-ก้าว (Two  -  Step)  หมายถึง  การก้าวเท้าไปข้างหน้า  ดึงอีกเท้าเข้าไปชิดเท้าแรก ทิ้ง
น้ำหนักตัวไว้ที่เท้าหลัง  แล้วก้าวเท้าแรกไปข้างหน้า น้ำหนักตัวอยู่ท่ีเท้าหน้าเสมอ   
3. สาระการเรียนรู้ 
 1. ความรู้ (K: Knowledge) 
  - การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่: การก้าวชดิก้าว  
 2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด (P: Practice) 
  - ทักษะ : การก้าวชิดก้าว 
  - กระบวนการทำงานกลุ่ม 
  - การใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน 
 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A: Attitude) 
  - มีวินัย 
  - ใฝ่เรียนรู้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด   
 1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ : ก้าวชิดก้าว (K) 
 2. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ : ก้าวชิดก้าว (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ : ก้าวชิดก้าว (A) 
5. สมรรถนะหลักของผู้เรียน 

1. ด้านภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้  
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 
1. นักเรียนร่วมกันรับชมวีดิทัศน์เก่ียวกับการก้าวชิดก้าวของจากนั้น
ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการก้าวชิดก้าวโดยตอบคำถาม ดังนี้ 
   • การเคลื่อนไหวร่างกายที่นักเรียนเห็นคืออะไร (การก้าวชิดก้าว) 
   • การก้าวชิดก้าวเป็นการเคลื่อนไหวด้วยวิธีใด  
     (การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่) 
   • นักเรียนเคยปฏิบัติการก้าวชิดก้าวหรือไม่ (เคย/ไม่เคย) 
   2. ตวัแทนนักเรียนที่เคยปฏิบัติการก้าวชิดก้าวออกมาแสดงให้เพื่อน
ดู  และตอบคำถาม ดังนี้ 
   • นักเรียนปฏิบัติการก้าวชิดก้าวอย่างไร  
     (ก้าวเท้าซ้าย ลากเท้าขวามาชิดเท้าซ้าย และก้าวเท้าซ้าย)  

ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
◊ ใช้ภาษาไทยทั้งท่ีเป็นคำพูด และ
ภาษาท่าทางในการสื่อสาร สร้าง
ความสัมพันธ์ การเล่น การปฏิบัติการ
สร้างสุขภาพ 
 

   3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่
เกิดข้ึน   ถ้าปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ การก้าวชิดก้าวอย่างถูกวิธี เป็น
แผนภาพความคิด 
(ตัวอย่างแผนภาพความคิด) 
 
 
 
 
 
 
 
     4. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้น
ความคิด ดังนี้ นักเรียนจะนำทักษะการก้าวชิดก้าวไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันอย่างไร  (ใช้ในการอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นกีฬา
หรือเต้นแอโรบิก) 
5. นักเรียนสังเกตการณส์าธิต การก้าวชิดก้าวที่ถูกต้อง พร้อมกับฟัง
คำอธิบายเพ่ิมเติม การก้าวชิดก้าว เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการ
ก้าวเท้าออกไปทางใดทางหนึ่ง แล้วลากเท้าอีกข้างหนึ่งมาชิด ลักษณะ 
ก้าว-ชิด-ก้าว เช่น ก้าวเท้าซ้าย ลากเท้าขวามาชิดเท้าซ้าย แล้วก้าวเท้า
ซ้ายและลากเท้าขวามาชิดเท้าซ้าย ทำอย่างนี้สลับกันไปเรื่อย ๆ  
      จากนั้นนักเรียนฝึกการก้าวชิดก้าวไปพร้อมกัน โดยเริ่มจากเท้า
ซ้าย  ก่อนแล้วสลับมาเท้าขวา ตามลำดับ 2-3 รอบ 
    6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4-5 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกการก้าวชิด
ก้าว จากนั้นแต่ละกลุ่มทำการทดสอบการก้าวชิดก้าว โดยออกมา
ปฏิบัติให้เพื่อนดูทีละกลุ่ม แล้วลงความเห็นกันว่ากลุ่มใดปฏิบัติได้ 
พร้อมเพรียงมากที่สุด แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึก และครูเสนอ 

ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
◊ แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหาแนวทาง
ในการสร้างสุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ 
◊ ใช้ภาษาไทยถ่ายทอดความคิด ความ
ต้องการความรู้สึกอารมณ์และความคิด
ของตน การก้าว 

ชิดก้าว 

ผลที่เกิดขึ้น 

 
ร่างกายแข็งแรง ปฏิบัติ

กิจกรรมต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างด ี

 ผลที่เกิดขึน้ 

 
อาจเกิดการบาดเจ็บของ

กล้ามเนื้อได ้

ปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี 

 

ปฏิบัติไม่ถูกวิธ ี
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กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 

แนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น (ตัวอย่างแบบบันทึก) 
แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย 

การเคลื่อนไหวร่างกายขณะ
เคลื่อนที่ 

การปฏิบัติ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

การก้าวชิดก้าว ✓  
  

ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรม 
◊ วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูล
และเหตุผล สรุปและให้ความเห็น ใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพพลานามัย
ของตนเองและบุคคลรอบตัว 

   7. นักเรียนร่วมกันฝึกการปฏิบัติการก้าวชิดก้าวประกอบจังหวะ
เพลงก้าว - ชิด - ก้าว 
   8. นักเรียนสรุปผลการปฏบิัติการก้าวชิดก้าวประกอบจังหวะ
เพลง ร่วมกัน (เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ที่ช่วยฝึก
สมาธิให้กับผู้ปฏิบัติและส่งเสริมให้มีบุคลิกภาพท่ีดี)    
   9. นักเรียนหมั่นฝึกฝนและพัฒนาการปฏิบัติการก้าวชิดก้าว แล้ว
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ และคอยแนะนำให้เพ่ือนเห็น
ประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ เพื่อการปฏิบัติ
กิจกรรม ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

◊ มีความยืดหยุ่นทางความคิด/มอง
และให้ความเห็นเกี่ยวกับการป้องกัน
และการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัย
ของตนเองและบุคคลรอบตัวด้วย
แง่มุมที่หลากหลาย 
 

 
8. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา  
 2. วีดิทัศน์การก้าวชิดก้าว /https://www.youtube.com/watch?v=hg25VZIW_0A 
 3. เพลงและเครื่องเล่นเพลง/เครื่องฉายภาพ 
  
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การ
ประเมินผล 

1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะเคลื่อนที่ : ก้าวชิดก้าว (K)  

สังเกตการณถ์ามตอบ - แบบสังเกตการ
ตอบคำถาม 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

2. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะเคลื่อนที่ : ก้าวชิดก้าว (P) 

ประเมินทักษะ
กระบวนการพลศึกษา 

- แบบประเมินทักษะ 
เรื่อง การเคลื่อนที่ : 
ก้าวชิดก้าว 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

3. เห็นประโยชน์ของการ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ : 
ก้าวชิดก้าว (A) 

สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตน 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)          
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... .............................................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
............................................................................................................................... ................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ....................................................
..................................................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... ................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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 แบบประเมินกระบวนการวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ผลการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน ______คน  สอนวันที่__________________ 
 

 

 

 

เลขที่ 

 

 

 

ชื่อ –  นามสกุล 

รายการวัดและประเมินผล สรุปผล             
การประเมิน 

ข้อ 1 
จุดประสงค์

การเรียนรู้ด้าน
ความรู้ (K) 

ข้อ 2 
จุดประสงค์

การเรียนรู้ด้าน
ทักษะ/

กระบวนการ
(P) 

ข้อ 3 
พฤติกรรมที่
ต้องการเน้น
(คุณลักษณะ

อันพึง
ประสงค์)(A) 

ใบงาน/
ชิ้นงาน 

 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        

        
        

  
 

 
 

 
 

 
 

____________________________ ผู้สอน 

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

________/_________/_________  

เกณฑ์การประเมินผลผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 2 ขึ้นไป 

 คะแนน    4   ระดับ  ดีมาก      

 คะแนน    3   ระดับ   ดี 

 คะแนน    2   ระดับ  พอใช้     

 คะแนน    1   ระดับ   ควรปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่  2  รายการ  ถือว่า  ผ่าน    
 ผ่าน         1  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน  
  
 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน ร่วมมือในการ 

ทำกิจกรรม 

กล้าออกมา
แสดง

ความสามารถ 

เข้าร่วม
กิจกรรมด้วย

ความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            

            

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

   ______/___________/______                                       
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย
(2 คะแนน) 

รับฟังความ
คิดเห็นของ

ผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ
ผลงานได้
น่าสนใจ 

(2 คะแนน) 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ
ตามเวลาที่
กำหนด 

(2 คะแนน) 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10 ระดับดีมาก     
 คะแนน  7-8 ระดับดี 
 คะแนน  5-6 ระดับพอใช้   
 คะแนน  0-4 ระดับควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

   ______/___________/______                                       
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คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การแก้ปัญหา  ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคำตอบ     
2. การใช้เหตุผล  สรุปผลและบอกเหตุผลการสรุปได้     
3. การสื่อความหมายและการ
นำเสนอ 

 ใช้ภาษาสื่อความหมายและนำเสนอได้ถูกต้อง     

4. การเชื่อมโยง  นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตจริง      
5. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม     

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การทำงานเป็นระบบ
รอบคอบ 

 มีลำดับและขั้นตอนในการทำงาน     

2. มีระเบียบวินัย  ทำงานสะอาด     
3. มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตามกำหนดเวลา     
4. มีวิจารณญาณ  ตรวจสอบการทำงานของตนเอง และค้นหา

กิจกรรมอ่ืน ๆ 
    

5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง  รวมคำตอบและทำกิจกรรมด้วยตนเอง     
6. ตระหนักในคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 

 สนใจเรียน เต็มใจร่วมทำกิจกรรม และเรียนอย่างมี
ความสุข 

    

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
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กำหนดเกณฑ์การประเมินผลชิ้นงาน/การบันทึกความรู้โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง(Rubrics) ดังนี้ 

รายการประเมิน ระดับ
คุณภาพ 

– เขียนแผนภาพความรู้ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ ชัดเจน แนวคิดหลักถูกต้อง มีประเด็น
สำคัญครบถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม คำศัพท์ถูกต้อง 

4 

– เขียนแผนภาพความรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์ มีบางส่วนยังไม่ชัดเจน แนวคิดหลักถูกต้อง                                
มีประเด็นสำคัญครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน 3 

– เขียนแผนภาพความรู้ยึดตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน แนวคิดหลักบางส่วนไม่
ถูกต้อง ส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญมีไม่ครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน    

2 

– เขียนแผนภาพความรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน และแนวคิดหลัก
ส่วนใหญ่ ไม่ถูกต้อง ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้อง 

1 

 
 

แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
แบบประเมินทักษะกระบวนการทางพลศึกษา 

 
 
 
 
 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน และมี
การชี้แจงเป้าหมาย             
การทำงาน  มีการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมิน
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

รายการการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ/ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
การเคลื่อนไหวแบบ
เคลื่อนที่ : ก้าว-ชิด-ก้าว 

ปฏิบัติท่าทางถูกต้อง
ทั้งหมด และ
คล่องแคล่วมาก 

ปฏิบัติท่าทาง
ถูกต้องทั้งหมด แต่
ไม่คล่องแคล่ว 

ปฏิบัติท่าทาง
ถูกต้องบ้าง และ
คล่องแคล่ว 

ปฏิบัติท่าทาง
ถูกต้องบ้างแต่ไม่
คล่องแคล่ว 

เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/การบันทึกความรู้ 

 แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น เวลาเรียน 16 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่10 เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนท ี่ เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
 : การว่ิงซิกแซ็กหรือการว่ิงสลับฟันปลา 
สอนวันที่...............................................เดือน...............................................พ.ศ……………………………………  

 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวช้ีวัด 
     พ 3.1 ป.2/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
2. สาระสำคัญ 
 การวิ่งซิกแซ็กหรือวิ่งสลับฟันปลา เปน็การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ที่ช่วยฝึกความคล่องแคล่วว่องไว 
3. สาระการเรียนรู้ 
 1. ความรู้ (K: Knowledge) 
  - การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ : การวิ่งซิกแซ็กหรือการวิ่งสลบัฟันปลา  

2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด (P: Practice) 
  - ทักษะ : การวิ่งซิกแซ็กหรือการวิ่งสลับฟันปลา   

- กระบวนการทำงานกลุ่ม 
  - การใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน 
 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A: Attitude) 
  - มีวินัย 
  - ใฝ่เรียนรู้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด   
 1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ : การวิ่งซิกแซ็กหรือการวิ่งสลับฟันปลา (K) 
 2. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ : การวิ่งซิกแซ็กหรือการวิ่งสลับฟันปลา (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ : การวิ่งซิกแซ็กหรือการวิ่งสลับฟันปลา (A) 
5. สมรรถนะหลักของผู้เรียน 

1. ด้านภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม     

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - มีวินัย 
 - ใฝ่เรียนรู้  
 
 
 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 

   1. นักเรียนร่วมกันรับชมวดีิทัศน์เกี่ยวกับการวิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวาง จากนั้นร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการวิ่งซิกแซ็กหรือวิ่งสลับฟัน
ปลา โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
   • การเคลื่อนไหวร่างกายที่นักเรียนเห็นคืออะไร  
     (การวิ่งซิกแซ็กหรือวิ่งสลับฟันปลา) 
   • การวิ่งซิกแซ็กหรือวิ่งสลับฟันปลาเป็นการเคลื่อนไหวด้วยวิธีใด  
     (การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่) 
   • นักเรียนเคยปฏิบัติการวิ่งซิกแซ็กหรือวิ่งสลับฟันปลาหรือไม่  
     (เคย/ไม่เคย) 
    2. ตัวแทนนักเรียนที่เคยปฏิบัติการวิ่งซิกแซ็กหรือวิ่งสลับฟันปลา
ออกมาแสดงให้เพ่ือนดูและตอบคำถาม ดังนี้ 
    • นักเรียนปฏิบัติการวิ่งซิกแซ็กหรือวิ่งสลับฟันปลาอย่างไร  
      (วิ่งอ้อมสิ่งกีดขวางสลับซ้ายขวาจนครบตามที่กำหนด)  

ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
◊ ฟัง พูด อ่าน และเขียนคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกายสังคมและจิตวิญญาณ 
 

    3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผล
ที่เกิดขึ้น ถ้าปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ การวิ่งซิกแซ็กหรือวิ่งสลับฟันปลา
อย่างถูกวิธี เป็นแผนภาพความคิด 
 (ตัวอย่างแผนภาพความคิด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
4. นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด 
ดังนี้ 
   •   นักเรียนจะทำทักษะการวิ่งซิกแซ็กหรือวิ่งสลับฟันปลาไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไร  
    5. ครูอธิบายและสาธิต การวิ่งซิกแซ็กหรือวิ่งสลับฟันปลาที่
ถูกต้อง 
 

◊ แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหาแนวทาง
ในการสร้างสุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ 
 

 
 
 

การวิ่งซิกแซ็ก 

หรือการวิ่ง 

สลับฟันปลา 

 

ผลที่เกิดขึ้น 

 สามารถวิ่งหลบหลีกสิ่ง

กีดขวางได้โดยไม่ชน 

 ผลที่เกิดขึ้น 

 
อาจสะดุดสิ่งกีดขวางหรือ

ชนสิ่งที่วางขวางทางไว้ 

ปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี 

 

ปฏิบัติไม่ถูกวิธ ี
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กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 
    6. นักเรียนสังเกตการสาธิต การวิ่งซิกแซ็กหรือวิ่งสลับฟันปลาที่
ถูกต้อง พร้อมกับฟังคำอธิบายเพิ่มเติม การวิ่งซิกแซ็กหรือวิ่งสลับ
ฟันปลา เช่น การวิ่งอ้อมหลัก สามารถทำได้โดยตั้งหลักระยะห่าง
เท่า ๆ กัน 10 หลัก แล้ววิ่งอ้อมหลักสลับซ้ายขวาจนครบทุกหลัก 
อาจจะวิ่งกลับมายังจุดเริ่มต้นอีกก็ได้ 
       จากนั้นนักเรียนฝึกการวิ่งซิกแซ็กหรือวิ่งสลับฟันปลา โดยต่อ
แถววิ่งอ้อมหลักสลับซ้าย-ขวา คนละ 2 รอบ 
     7. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4-5 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกการวิ่ง
ซิกแซ็กหรือวิ่งสลับฟันปลา จากนั้นแต่ละกลุ่มทำการทดสอบการวิ่ง
ซิกแซ็กหรือวิ่งสลับฟันปลา แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึก 
(ตัวอย่างแบบบันทึก) 

แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย 
การเคลื่อนไหวร่างกายขณะ

เคลื่อนที่ 
การปฏิบัติ 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
การวิ่งซิกแซ็กหรือวิ่งสลับฟัน
ปลา ✓  

 

◊ ฟัง พูด อ่าน และเขียนคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกายสังคมและจิต
วิญญาณ 

   8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเล่นเกมวิ่งอุตลุด โดยวิธีการเล่น 
ดังนี้ 
 1) แบ่งผู้เล่นออกเป็นแถว ๆ ให้แต่ละแถวมีจำนวนเท่า ๆ กัน 
อาจจะเป็น 2 แถว หรือ 4 แถว ก็ได้ แต่ละแถวยืนให้เป็นเส้นตรง 
เว้นระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร ดังตัวอย่าง 
 
แถวที่ 1 
แถวที่ 2 
แถวที่ 3 
แถวที่ 4 
  
 
2) เมื่อได้ยินสัญญาณ คนที่อยู่ท้ายสุดของแต่ละแถว ต้องออกวิ่ง
สลับเป็นฟันปลาไปมาระหว่างแถวของตนเอง จนถึงคนหัวแถว แล้ว
วิ่งสลับเป็นฟันปลาอ้อมกลับมายืนที่เดิม 
 3) จากนั้นคนที่สองถัดมา ต้องออกวิ่งสลับเป็นฟันปลาทันที
เหมือนคนแรก แต่ตอนวิ่งสลับฟันปลากลับมาที่เดิมนั้น คนที่สอง
ต้องวิ่งอ้อมคนที่วิ่งคนแรกด้วย ก่อนที่จะกลับมายืนที่ของตน  
จากนั้นคนที่ 3 ก็ออกวิ่ง แล้วต้องวิ่งสลับเป็นฟันปลาอ้อมคนที่ 1 
และคนที่ 2 ด้วย  
 

◊ ใช้ภาษาไทยทั้งท่ีเป็นคำพูด และ
ภาษาท่าทางในการสื่อสาร สร้าง
ความสัมพันธ์ การเล่น การปฏิบัติการ
สร้างสุขภาพ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 
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   4) ผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ก็ทำเช่นเดียวกันไปเรื่อย ๆ จนถึงคนหัวแถวซึ่ง
เป็นคนสุดท้ายที่จะวิ่ง เป็นผู้ชี้ให้เห็นว่าแถวของตนจะชนะหรือไม่ 
ถ้าคนหัวแถวของแถวใดวิ่งมายืนที่เดิมได้เร็วที่สุดก็หมายความว่า
แถวนั้นชนะ 
    9. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
     การวิ่งซิกแซ็กหรือวิ่งสลับฟันปลา เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะเคลื่อนที่ที่ช่วยฝึกความคล่องแคล่วว่องไว 

 
 
 
◊ ใช้ภาษาไทยถ่ายทอดความคิด 
ความต้องการความรู้สึกอารมณ์และ
ความคิดของตน 

   10. นักเรียนสรุปผลการแข่งขันเกมวิ่งอุตลุดหน้าชั้นเรียน และ
แสดงความยินดีกับกลุ่มที่ชนะ 
   11. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมที่ใช้
การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ (การวิ่งซิกแซ็กหรือการวิ่ง
สลับฟันปลา) หน้าชั้นเรียน และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้น 
   12. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น
การคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 

ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรม    ◊ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
ประเมินข้อมูลและเหตุผล สรุปและให้
ความเห็น ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
สุขภาพพลานามัยของตนเองและ
บุคคลรอบตัว 
 

   13. นักเรียนหมั่นฝึกฝนและพัฒนาการปฏิบัติการวิ่งซิกแซ็กหรือ
วิ่งสลับฟันปลา แล้วเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติและคอยแนะนำ
ให้ผู้อื่นเห็นถึงประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่  
   14. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการ
เรียนและหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
    •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
    •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
    •  เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
    •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
    •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร    
 

◊ ลงมือวางแผนในการป้องกันหรือ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและบุคคล
รอบตัวด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอน 
และเป็นระบบ 
 

8. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา  
 2. วีดิทัศน์การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง/ https://www.youtube.com/watch?v=Se3CUbl0K3o 
 3. เครื่องฉาย 
 
 
 
 
 
 
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การ

ประเมินผล 
1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายขณะ
เคลื่อนที่ : การวิ่งซิกแซ็กหรือการวิ่ง
สลับฟันปลา (K)  

สังเกตการถามตอบ - แบบสังเกตการ
ตอบคำถาม 
 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

2. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะ
เคลื่อนที่ : การวิ่งซิกแซ็กหรือการวิ่ง
สลับฟันปลา (P) 

ประเมินทักษะ
กระบวนการพลศึกษา 

- แบบประเมิน
ทักษะ เรื่อง การ
เคลื่อนที่ : การวิ่ง
สลับฟันปลา 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

3. เห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะเคลื่อนที่ : การวิ่งซิกแซ็ก
หรือการวิ่งสลับฟันปลา (A) 

สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตน 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)          
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................... .... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.......................................................................................................................................... .............................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
................................................................................................................................... ..............................................
..................................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินกระบวนการวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ผลการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน ______คน  สอนวันที่__________________ 
 

เลขที่ ชื่อ –  นามสกุล 

รายการวัดและประเมินผล 
สรุปผลการ
ประเมิน ข้อ 1  

จุดประสงค์                 
การเรียนรู้
ด้านความรู้ 

(K) 

ข้อ 2 
จุดประสงค์                 
การเรียนรู้                
ด้านทักษะ/
กระบวนการ 

(P) 

ข้อ 3  
พฤติกรรมที่
ต้องการเน้น 

(คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์) 

(A) 

ใบงาน/
ชิ้นงาน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

____________________________ ผู้สอน 
   (..................................................)  
________/_________/_________  

เกณฑ์การประเมินผลผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 2 ขึ้นไป 

 คะแนน    4   ระดับ  ดีมาก      

 คะแนน    3   ระดับ   ดี 

 คะแนน    2   ระดับ  พอใช้     

 คะแนน    1   ระดับ   ควรปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่  2  รายการ  ถือว่า  ผ่าน    
 ผ่าน         1  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน   
 
 
 
 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน ร่วมมือในการ

ทำกิจกรรม 

กล้าออกมา
แสดง

ความสามารถ 

เข้าร่วม
กิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

   ______/___________/______                                       
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟังความ
คิดเห็นของ

ผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ
ผลงาน 

ได้น่าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลาที่
กำหนด 

(2 คะแนน) 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10 ระดับ ดีมาก     
 คะแนน  7-8 ระดับ ดี 
 คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้   
 คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ 

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

______/___________/______ 
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คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การแก้ปัญหา  ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคำตอบ     
2. การใช้เหตุผล  สรุปผลและบอกเหตุผลการสรุปได้     
3. การสื่อความหมายและ
การนำเสนอ 

 ใช้ภาษาสื่อความหมายและนำเสนอได้ถูกต้อง     

4. การเชื่อมโยง  นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตจริง      
5. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม     

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย  
 
 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การทำงานเป็นระบบ
รอบคอบ 

 มีลำดับและขั้นตอนในการทำงาน     

2. มีระเบียบวินัย  ทำงานสะอาด     
3. มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตามกำหนดเวลา     
4. มีวิจารณญาณ  ตรวจสอบการทำงานของตนเอง และค้นหากิจกรรม

อ่ืน ๆ 
    

5. มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

 รวมคำตอบและทำกิจกรรมด้วยตนเอง     

6. ตระหนักในคุณค่าและ
เจตคติที่ดีต่อการดูแล
สุขภาพ 

 สนใจเรียน เต็มใจร่วมทำกิจกรรม และเรียนอย่างมี
ความสุข 

    

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

 

เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/การบันทึกความรู้ 
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กำหนดเกณฑ์การประเมินผลชิ้นงาน/การบันทึกความรู้โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง(Rubrics) ดังนี้ 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

– เขียนแผนภาพความรู้ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ ชัดเจน แนวคิดหลักถูกต้อง มีประเด็น
สำคัญครบถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม คำศัพท์ถูกต้อง 4 

– เขียนแผนภาพความรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์ มีบางส่วนยังไม่ชัดเจน แนวคิดหลักถูกต้อง                                
มีประเด็นสำคัญครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน 3 

– เขียนแผนภาพความรู้ยึดตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน แนวคิดหลักบางส่วนไม่
ถูกต้อง           ส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญมีไม่ครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน    

2 

– เขียนแผนภาพความรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน และแนวคิดหลัก
ส่วนใหญ่ ไม่ถูกต้อง ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้อง 

1 

 
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางพลศึกษา 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมาย 
การทำงาน มีการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

รายการการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติ/ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การเคลื่อนไหว
แบบเคลื่อนที่ :                        
การวิ่งซิกแซ็ก
หรือการวิ่งสลับ
ฟันปลา 
 

ปฏิบัติท่าทางถูกต้อง
ทั้งหมด และ
คล่องแคล่วมาก 

ปฏิบัติท่าทางถูกต้อง
ทั้งหมด แต่ไม่
คล่องแคล่ว 

ปฏิบัติท่าทางถูกต้อง
บ้าง และคล่องแคล่ว 

ปฏิบัติท่าทางถูกต้อง
บ้างแต่ไม่คล่องแคล่ว 

 แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น เวลาเรียน 16 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11  เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
  : การขว้าง 
สอนวันที่................................................เดือน...............................................พ.ศ. ...................................... 

 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวช้ีวัด 
     พ 3.1 ป.2/1 ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
2. สาระสำคัญ 
 การขว้าง เป็นการเคลื่อนไหวรา่งกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ 
3. สาระการเรียนรู้ 
 1. ความรู้ (K: Knowledge) 
  - การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ : การขว้าง  

2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด (P: Practice) 
  - ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ : การขว้าง 
  - กระบวนการทำงานกลุ่ม 
  - การใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน 
 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A: Attitude) 
  - มีวินัย 
  - ใฝ่เรียนรู้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด   
  1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ: การขว้าง (K) 
  2. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ: การขว้าง (P) 
  3. เห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ: การขว้าง (A) 
5. สมรรถนะหลักของผู้เรียน 

1. ด้านภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - มีวินัย 

- ใฝ่เรียนรู้  
 
 
 
 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 

   1. นักเรียนร่วมกันสังเกตลูกบอลยาง จากนั้นร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
   •  อุปกรณ์ที่นักเรียนเห็นคืออะไร (ลูกบอลยาง) 
   • นักเรียนเคยขว้างลูกบอลยางหรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกันหรือไม่   
 (เคย/ไม่เคย) 
   • นักเรียนเคยขว้างอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ขว้างลูกเทนนิส ขว้างหิน) 

1. ตัวแทนนักเรียนที่เคยปฏิบัติการขว้าง ออกมาแสดงให้เพ่ือนดู                 
โดยการใช้ลูกบอลยางที่เตรียมมาให้ แล้วตอบคำถาม ดังนี้ 

   •  นักเรียนปฏิบัติการขว้างลูกบอลยางอย่างไร  
(จับลูกบอลยาง เอ้ียวตัวไปด้านมือที่จับ ง้างแขนไปด้านหลัง แล้วขว้างลูก
บอลยางไปข้างหน้า)  
   •  การขว้างเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายวิธีใด  
(การเคลื่อนไหวร่างกาย โดยใช้อุปกรณ์ประกอบ) 

ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
◊ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง
ทางอารมณ์สติปัญญาร่างกาย
สังคมและจิตวิญญาณ 
◊ ใช้ภาษาไทยถ่ายทอด
ความคิด ความต้องการ
ความรู้สึกอารมณ์และความคิด
ของตน 

    3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขว้าง 
โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
    • เมื่อนักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายโดยการขว้างได้ถูกวิธีแล้วจะเป็น
อย่างไร  (ตัวอย่างคำตอบ สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การขว้างปาสิ่งของโดยไม่ให้โดนคนหรือสิ่งของ ใช้ใน
การเล่นเกมหรือกีฬา) 
   • ถ้านักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายโดยการขว้างไม่ถูกวิธีแล้วจะเป็นอย่างไร 
 (ตัวอย่างคำตอบ การขว้างสิ่งของต่าง ๆ ไม่ถูกวิธีอาจทำให้กล้ามเนื้อ
อักเสบ หรืออาจขว้างโดนคนและสิ่งของที่ทำให้เกิดความเสียหายได้) 
    •  ก่อนที่นักเรียนจะขว้างสิ่งต่าง ๆ ออกไปนั้น ควรระวังสิ่งใดบ้าง  
 (ตัวอย่างคำตอบ คน สัตว์ สิ่งของ) 
 • นักเรียนจะนำทักษะการขว้างไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร  
 (ตัวอย่างคำตอบ นำไปเล่นเกมที่ใช้ทักษะการขว้างกับเพ่ือน ๆ) 

◊ แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหา
แนวทางในการสร้างสุขภาวะ
และส่งเสริมสุขภาพ 
 

5. ครูอธิบายและสาธิตการขว้างลูกบอลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม
การขว้าง เป็นการจับสิ่งของด้วยมือข้างใดข้างหนึ่ง เอี้ยวตัวไปทางด้านมือ 
ที่จับสิ่งของ ง้างแขนไปทางด้านหลังแล้วขว้างสิ่งของที่อยู่ในมือออกไป
ข้างหน้า อุปกรณ์ท่ีใช้ในการขว้าง เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบอลเล็ก ๆ ลูก
ปิงปอง ลูกเทนนิส จากนั้นนักเรียนฝึกท่าทางการขว้างให้ถูกต้อง 

◊ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง
ทางอารมณ์สติปัญญาร่างกาย
สังคมและจิตวิญญาณ 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 
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     6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4-5 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกการขว้าง
โดยครูคอยแนะนำกัน จากนั้นแต่ละคนทำการทดสอบการขว้างลูก
บอลยาง แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึก (ตัวอย่างแบบบันทึก) 
 

แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย 
การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้

อุปกรณ์ประกอบ 
การปฏิบัติ 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
การขว้างลูกบอลยาง ✓  

 
     นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมที่ใช้การ
เคลื่อนไหวร่างกาย โดยใช้อุปกรณ์ประกอบหน้าชั้นเรียน และเสนอ
แนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น  
 

ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรม 
◊ ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและบุคคล
รอบตวั วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหา
วิธีการแก้ปัญหาและเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด 

 7. นักเรียนร่วมกันเล่นเกมลูกบอลมหาภัย โดยมีวิธีเล่น ดังนี้ 
   1) แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย เท่า ๆ กัน 
   2) กำหนดพ้ืนที่การเล่นตามความเหมาะสม 
   3) ฝ่ายที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดละเท่า ๆ กัน แต่ละ
ชุดยืนนอกกรอบด้านกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฝ่ายที่ 2 อยู่ภายใน
กรอบ ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 4) ให้ฝ่ายที่ 1 ขว้างลูกบอลยางใส่ผู้เล่นที่อยู่ภายในกรอบ
สี่เหลี่ยม โดยที่ 1 คน สามารถขว้างได้ 1 ครั้ง 
          5) เมื่อฝ่ายที่ 1 ขว้างบอล ให้ฝ่ายที่ 2 หลบหลีกไม่ให้ลูก
บอลยางโดนตัว 
 

◊ ใช้ภาษาไทยทั้งท่ีเป็นคำพูด และ
ภาษาท่าทางในการสื่อสาร สร้าง
ความสัมพันธ์ การเล่น การปฏิบัติการ
สร้างสุขภาพ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 
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        6) ถ้าลูกบอลยางโดนตัวผู้เล่นคนใดที่อยู่ในกรอบ ผู้นั้นต้อง
ออกนอกกรอบ เมื่อฝ่ายที่ 1 ขว้างลูกบอลยางได้ครบทุกคนแล้ว 
ให้เปลี่ยนเป็นฝ่ายที่ 2 ออกมาขว้างลูกบอลยางบ้าง 
        7) เมื่อฝ่ายที่ 2 ขว้างลูกบอลยางหมดทุกคนแล้ว ให้แต่ละ
ฝ่ายนับว่าฝ่ายใดที่ขว้างลูกบอลยางโดนฝ่ายตรงข้ามมากท่ีสุด ฝ่าย
นั้นเป็นฝ่ายชนะ 
   8. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผลการเล่นเกมลูกบอลมหาภัย 
และร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน การขว้าง เป็นการ
เคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ 
   9. นักเรียนหมั่นฝึกฝนและพัฒนาการปฏิบัติการขว้าง แล้วเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติและคอยแนะนำให้ผู้อื่นเห็นถึง
ประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ 

 
 
 
 
 
◊ วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูล
และเหตุผล สรุปและให้ความเห็นใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพพลานามัย
ของตนเองและบุคคลรอบตัว 

      10. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลัง
การเรียนและหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
   •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
   •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
   •  เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
   •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
   •   นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร  

◊ ใช้ภาษาไทยถ่ายทอดความคิด ความ
ต้องการความรู้สึกอารมณ์และความคิด
ของตน 

 
8. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา   
 2. ลูกบอลยาง  
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การ
ประเมินผล 

1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายโดย
ใช้อุปกรณ์ประกอบ: การขว้าง (K) 

สังเกตการถามตอบ - แบบสังเกตการ
ตอบคำถาม 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

2. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายโดย
ใช้อุปกรณ์ประกอบ: การขว้าง (P) 

ประเมินทักษะ
กระบวนการพล
ศึกษา 

- แบบประเมิน
ทักษะ เรื่อง การ
ขว้าง 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

3. เห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหว
ร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ:                
การขว้าง (A) 

สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตน 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)          
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

 
บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................... .... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.......................................................................................................................................... .............................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
.................................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินกระบวนการวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ผลการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน ______คน  สอนวันที่__________________ 
 

 

 

 

เลขที่ 

 

 

 

ชื่อ –  นามสกุล 

รายการวัดและประเมินผล สรุปผล             
การประเมิน 

ข้อ 1                 
จุดประสงค์                 
การเรียนรู้

ด้าน
ความรู้ (K) 

ข้อ 2 
จุดประสงค์                 
การเรียนรู้                
ด้านทักษะ/
กระบวนการ 

(P) 

ข้อ 3  
พฤติกรรมที่
ต้องการเน้น 
(คุณลักษณะ

อันพึง
ประสงค์) 

(A) 

ใบ
งาน/

ชิ้นงาน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        

        
        

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

____________________________ ผู้สอน 
     (                                      )  
________/_________/_________  

เกณฑ์การประเมินผลผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 2 ขึ้นไป 
 คะแนน    4    ระดับ  ดีมาก      
 คะแนน    3   ระดับ   ดี 
 คะแนน    2    ระดับ  พอใช้     
 คะแนน    1   ระดับ   ควรปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่  2  รายการ  ถือว่า  ผ่าน    
 ผ่าน         1  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน  
 
 
 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน 

ร่วมมือใน
การทำ
กิจกรรม 

กล้าออกมา
แสดง

ความสามา
รถ 

เข้าร่วม
กิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            

            

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

   ______/___________/______                                       
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟังความ
คิดเห็นของ

ผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ
ผลงานได้
น่าสนใจ 

(2 คะแนน) 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ
ตามเวลาที่
กำหนด 

(2 คะแนน) 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10 ระดับ ดีมาก     
 คะแนน  7-8 ระดับ ดี 
 คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้   
 คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ 

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

______/___________/______ 
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คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การแก้ปัญหา  ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคำตอบ     
2. การใช้เหตุผล  สรุปผลและบอกเหตุผลการสรุปได้     
3. การสื่อความหมาย
และการนำเสนอ 

 ใช้ภาษาสื่อความหมายและนำเสนอได้ถูกต้อง     

4. การเชื่อมโยง  นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตจริง      
5. การคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

 มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม     

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 
 คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การทำงานเป็นระบบ
รอบคอบ 

 มีลำดับและขั้นตอนในการทำงาน     

2. มีระเบียบวินัย  ทำงานสะอาด     
3. มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตามกำหนดเวลา     
4. มีวิจารณญาณ  ตรวจสอบการทำงานของตนเอง และค้นหากิจกรรม

อ่ืน ๆ 
    

5. มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

 รวมคำตอบและทำกิจกรรมด้วยตนเอง     

6. ตระหนักในคุณค่า
และเจตคติที่ดีต่อการ
ดูแลสุขภาพ 

 สนใจเรียน เต็มใจร่วมทำกิจกรรม และเรียนอย่างมี
ความสุข 

    

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย  
 
 
 
 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/การบันทึกความรู้ 
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กำหนดเกณฑ์การประเมินผลชิ้นงาน/การบันทึกความรู้โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง(Rubrics) ดังนี้ 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

– เขียนแผนภาพความรู้ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ ชัดเจน แนวคิดหลักถูกต้อง มี
ประเด็นสำคัญครบถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม คำศัพท์ถูกต้อง 

4 

– เขียนแผนภาพความรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์ มีบางส่วนยังไม่ชัดเจน แนวคิดหลัก
ถูกต้อง มีประเด็นสำคัญครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน 

3 

– เขียนแผนภาพความรู้ยึดตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน แนวคิดหลักบางส่วน
ไม่ถูกต้อง ส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญมีไม่ครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน    

2 

– เขียนแผนภาพความรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน และแนวคิด
หลักส่วนใหญ่ ไม่ถูกต้อง ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้อง 

1 

 
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางพลศึกษา 

  

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนด
บทบาท  
สมาชิกชัดเจน และ
มีการชี้แจงเป้าหมาย
การทำงาน มีการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนด
บทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนด
บทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

รายการการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติ/ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การเคลื่อนไหว
ร่างกายโดยใช้
อุปกรณ์ประกอบ : 
การขว้าง 

ปฏิบัติท่าทางถูกต้อง
ทั้งหมด และ
คล่องแคล่วมาก 

ปฏิบัติท่าทางถูกต้อง
ทั้งหมด แต่ไม่
คล่องแคล่ว 

ปฏิบัติท่าทางถูกต้อง
บ้าง และคล่องแคล่ว 

ปฏิบัติท่าทางถูกต้อง
บ้างแต่ไม่คล่องแคล่ว 

 แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น   เวลาเรียน 16 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ เวลาเรียน  1  ชั่วโมง 
  : การคีบ 
สอนวันที่.............................................เดือน...............................................พ.ศ. ................................ 
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวช้ีวัด 
     พ 3.1 ป.2/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
2. สาระสำคัญ 
 การคีบ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ 
3. สาระการเรียนรู้ 
 1. ความรู้ (K: Knowledge) 
  - การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ: การคีบ  

2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด (P: Practice) 
  - ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ: การคีบ 
  - กระบวนการทำงานกลุ่ม 
  - การใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน 
 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A: Attitude) 
  - มีวินัย 
  - ใฝ่เรียนรู้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด   
   1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ: การคีบ (K) 
   2. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ: การคีบ (P) 
   3. เห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ: การคีบ (A) 
5. สมรรถนะหลักของผู้เรียน 

1. ด้านภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - มีวินัย 

- ใฝ่เรียนรู้  
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 
   1. นักเรียนร่วมกันสังเกตไม้ตะเกียบและลูกปิงปองที่เตรียมมา 
จากนั้นร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้  
    •  อุปกรณ์ที่นักเรียนเห็นคืออะไร (ตะเกียบและลูกปิงปอง) 
 •  นักเรียนเคยคีบลูกปิงปองหรือคีบอุปกรณ์อย่างอ่ืนหรือไม่   
   (เคย/ไม่เคย) 
 • นักเรียนเคยคีบอะไรอีกบ้าง (คีบลูกเทนนิส คีบลูกชิ้น) 
 2. ตัวแทนนักเรียนที่เคยปฏิบัติการคีบ ออกมาแสดงให้เพ่ือนดู 
โดยการใช้อุปกรณ์ท่ีเตรียมมาให้ แล้วตอบคำถาม ดังนี้ 
 • นักเรียนปฏิบัติการคีบลูกปิงปองอย่างไร  
(ตัวอย่างคำตอบ เอาปลายของไม้ตะเกียบที่เป็นง่ามคีบลูกปิงปองไว้)  
 • การคีบเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายวิธีใด  
(การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ)  

ด้านภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
◊ ฟัง พูด อ่าน และเขียนคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกายสังคมและจิต
วิญญาณ 
◊ ใช้ภาษาไทยถ่ายทอดความคิด ความ
ต้องการความรู้สึกอารมณ์และความคิด
ของตน 

    4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการคีบ       
โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 • เมื่อนักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายโดยการคีบได้ถูกวิธี จะเป็นอย่างไร  
(ตัวอย่างคำตอบ สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้การคีบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ) 
 • เมื่อนักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายโดยการคีบไม่ถูกวิธี จะเป็นอย่างไร  
(ตัวอย่างคำตอบ อาจทำให้สิ่งของที่กำลังคีบหลุดและหล่นเสียหายได้) 
 • การคีบควรคำนึงถึงสิ่งใด (ตัวอย่างคำตอบ คำนึงถึงสิ่งของที่
จะทำการคีบว่ามีขนาดใหญ่เกินไปหรือไม่) 
 • นักเรียนจะนำทักษะการคีบไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร  
(ตัวอย่างคำตอบ นำไปใช้คีบลูกชิ้น) 

◊ แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหาแนวทาง
ในการสร้างสุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ 

    5. ครูอธิบายสาธิตการคีบลูกปิงปองที่ถูกต้อง พร้อมกับอธิบาย
เพ่ิมเติม  
การคีบ เป็นการเอาปลายสิ่งที่เป็นง่าม เช่น คีมหรือปลายไม้ 2 อัน 
จับสิ่งอ่ืนให้อยู่ เช่น ใช้ตะเกียบคีบลูกปิงปอง  
 จากนัน้ให้นักเรียนฝึกการคีบลูกปิงปอง โดยการคีบแล้ววาง
สลับกัน ประมาณ 2-3 รอบ 
   6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4-5 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกการคีบลูก
ปิงปอง โดยให้คีบลูกปิงปองและเดินเคลื่อนที่ไปด้วย จากนั้นแต่ละ
คนทำการทดสอบการคีบลูกปิงปอง แล้วบันทึกลงในแบบบันทึก 

◊ ใช้ภาษาไทยทั้งท่ีเป็นคำพูด และ
ภาษาท่าทางในการสื่อสาร สร้าง
ความสัมพันธ์ การเล่น การปฏิบัติการ
สร้างสุขภาพ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 

  
แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย 

การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้
อุปกรณ์ประกอบ 

การปฏิบัติ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

การคีบลูกปิงปอง ✓  
 
    7. ครูและนักเรียนร่วมกันนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ใช้การ
เคลื่อนไหวร่างกาย โดยใช้อุปกรณ์ประกอบและเสนอแนวทางปรับปรุง
แก้ไขให้ดียิ่งขึ้น   

◊ ใช้ภาษาไทยทั้งท่ีเป็นคำพูด 
และภาษาท่าทางในการ
สื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ 
การเล่น การปฏิบัติการสร้าง
สุขภาพ 

 8. นักเรียนร่วมกันเล่นเกมส่งสมบัติ โดยมีวิธีเล่น ดังนี้ 
 1) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2-4 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน ตามความ
เหมาะสม 
 2) กำหนดเส้นต้นทางและปลายทาง ระยะห่างกันประมาณ 5 เมตร 
 3) แต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดละเท่า ๆ กัน ชุดที่ 1 ยืนเข้าแถว 
เป็นเส้นตรง อยู่ที่เส้นต้นทาง และชุดที่ 2 ยืนเป็นเส้นตรงให้ตรงฝ่ายที่ 1       
อยู่เส้นปลายทาง ดังตัวอย่าง 

กลุ่มท่ี 1  * * * * *      * * * * * * 
 

กลุ่มท่ี 2  * * * * *      * * * * * * 
 

กลุ่มท่ี 3  * * * * *      * * * * * * 
 

กลุ่มท่ี 4  * * * * *      * * * * * * 
                                                     เส้นต้นทาง      เส้นปลายทาง 
 4) เมื่อได้ยินสัญญาณให้คนแรกของแต่ละแถว ใช้ตะเกียบคีบลูกปิงปอง
ที่วางอยู่ในตะกร้า เดินไปส่งให้กับคนที่ 2 ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม โดยไม่ให้ลูก
ปิงปองตกพ้ืน หากลูกปิงปองตกพ้ืนให้ใช้ตะเกียบคีบขึ้นมาใหม่ ห้ามใช้มือ
จับเด็ดขาด กลุ่มใดใช้มือจับให้ปรับแพ้ 
    5) คนที่สองของฝั่งตรงข้ามใช้ตะเกียบคีบรับลูกปิงปองจากคนแรก    
โดยห้ามใช้มือช่วย จากนั้นคีบลูกปิงปองเดินกลับไปให้เพื่อนฝั่งตรงกันข้าม     
ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึงคนสุดท้ายของกลุ่ม กลุ่มใดที่สมาชิกคนสุดท้าย
ของแถวคีบลูกปิงปองไปยังฝั่งตรงข้ามได้เป็นกลุ่มแรก คือ กลุ่มที่ชนะ     
    9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการแข่งขันเกมส่งสมบัติหน้าชั้นเรียน 
โดยร่วมกันปรบมือแสดงความยินดีให้แก่ผู้ชนะ และร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจ
เป็นความรู้ร่วมกัน คือการคีบ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์
ประกอบ     
    10. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการนำไปใช้ 

◊ ใช้ภาษาไทยทั้งท่ีเป็นคำพูด 
และภาษาท่าทางในการ
สื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ 
การเล่น การปฏิบัติการสร้าง
สุขภาพ 

5 ม. 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 

          โดยนักเรียนหมั่นฝึกฝนและพัฒนาการปฏิบัติการคีบแล้ว
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ และคอยแนะนำให้ผู้อ่ืนเห็นถึง
ประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ 
นักเรียนประเมินตนเอง โดยแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลัง
การทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
    •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
    •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
    •  เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
    •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
    •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร  

ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรม    ◊ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
ประเมินข้อมูลและเหตุผล สรุปและให้
ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและบุคคลรอบตัว 

 
8. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 

1. ตะกร้าใส่ไว้ใส่ลูกปิงปอง  
 2. ตะเกียบ 
 3. ลูกปิงปอง  

4. หลัก 
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การ
ประเมินผล 

1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายโดย
ใช้อุปกรณ์ประกอบ: การคีบ (K) 

สังเกตการถามตอบ - แบบสังเกตการ
ตอบคำถาม 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

2. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายโดย
ใช้อุปกรณ์ประกอบ: การคีบ (P) 

ประเมินทักษะ
กระบวนการพล
ศึกษา 

- แบบประเมิน
ทักษะ เรื่อง การคีบ 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

3. เห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหว
ร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ: การ
คีบ (A) 

สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)          
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... .............................................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
............................................................................................................................... ................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..................................................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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แบบประเมินกระบวนการวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ผลการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน ______คน  สอนวันที่__________________ 
 

เลขที่ ชื่อ –  นามสกุล 

รายการวัดและประเมินผล 
สรุปผล             

การประเมิน ข้อ 1                 
จุดประสงค์                 
การเรียนรู้
ด้านความรู้ 

(K) 

ข้อ 2 
จุดประสงค์                 
การเรียนรู้                
ด้านทักษะ/
กระบวนการ 

(P) 

ข้อ 3  
พฤติกรรมที่
ต้องการเน้น 

(คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์) 

(A) 

ใบงาน/
ชิ้นงาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        

        
        

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ลงชือ____________________________ ผู้สอน 

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

________/_________/_________  

เกณฑ์การประเมินผลผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 2 ขึ้นไป 
 คะแนน    4    ระดับ  ดีมาก      
 คะแนน    3   ระดับ   ดี 
 คะแนน    2    ระดับ  พอใช้     
 คะแนน    1   ระดับ   ควรปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่  2  รายการ  ถือว่า  ผ่าน    
 ผ่าน         1  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน   
 
 
 

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน ร่วมมือในการ

ทำกิจกรรม 

กล้าออกมา
แสดง

ความสามารถ 

เข้าร่วม
กิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

______/___________/______ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟังความ
คิดเห็นของ

ผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ
ผลงานได้
น่าสนใจ 

(2 คะแนน) 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ
ตามเวลาที่
กำหนด 

(2 คะแนน) 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10 ระดับ ดีมาก     
 คะแนน  7-8 ระดับ ดี 
 คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้   
 คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

______/___________/______ 
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 คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การแก้ปัญหา  ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคำตอบ     
2. การใช้เหตุผล  สรุปผลและบอกเหตุผลการสรุปได้     
3. การสื่อความหมาย
และการนำเสนอ 

 ใช้ภาษาสื่อความหมายและนำเสนอได้ถูกต้อง     

4. การเชื่อมโยง  นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตจริง      
5. การคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

 มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม     

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การทำงานเป็นระบบ
รอบคอบ 

 มีลำดับและขั้นตอนในการทำงาน     

2. มีระเบียบวินัย  ทำงานสะอาด     
3. มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตามกำหนดเวลา     
4. มีวิจารณญาณ  ตรวจสอบการทำงานของตนเอง และค้นหากิจกรรม

อ่ืน ๆ 
    

5. มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

 รวมคำตอบและทำกิจกรรมด้วยตนเอง     

6. ตระหนักในคุณค่า
และเจตคติที่ดีต่อการ
ดูแลสุขภาพ 

 สนใจเรียน เต็มใจร่วมทำกิจกรรม และเรียนอย่างมี
ความสุข 

    

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
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กำหนดเกณฑ์การประเมินผลชิ้นงาน/การบันทึกความรู้โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง(Rubrics) ดังนี้ 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
– เขียนแผนภาพความรู้ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ ชัดเจน แนวคิดหลักถูกต้อง มีประเด็น
สำคัญครบถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม คำศัพท์ถูกต้อง 

4 

– เขียนแผนภาพความรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์ มีบางส่วนยังไม่ชัดเจน แนวคิดหลักถูกต้อง                                
มีประเด็นสำคัญครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน 3 

– เขียนแผนภาพความรู้ยึดตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน แนวคิดหลักบางส่วนไม่
ถูกต้อง ส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญมีไม่ครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน    

2 

– เขียนแผนภาพความรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน และแนวคิด
หลักส่วนใหญ่ ไม่ถูกต้อง ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้อง 

1 

 
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
แบบประเมินทักษะกระบวนการทางพลศึกษา 

 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

รายการการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติ/ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การเคลื่อนไหว
ร่างกายโดยใช้
อุปกรณ์ประกอบ: 
การคีบ 

ปฏิบัติท่าทางถูกต้อง
ทั้งหมด และ
คล่องแคล่วมาก 

ปฏิบัติท่าทางถูกต้อง
ทั้งหมด แต่ไม่
คล่องแคล่ว 

ปฏิบัติท่าทางถูกต้อง
บ้าง และคล่องแคล่ว 

ปฏิบัติท่าทางถูกต้อง
บ้างแต่ไม่คล่องแคล่ว 

เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/การบันทึกความรู้ 

 แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 

 



136 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น  เวลาเรียน 16 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ: การตี  
 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอบวันที่.................................................เดือน...............................................พ.ศ..................................... 
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
      พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวช้ีวัด 
     พ 3.1 ป.2/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
2. สาระสำคัญ 
 การตี เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ 
3. สาระการเรียนรู้ 
 1. ความรู้ (K: Knowledge) 
  - การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ: การต ี

2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด (P: Practice) 
  - ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ: การตี 
  - กระบวนการทำงานกลุ่ม 
  - การใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน 
 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A: Attitude) 
  - มีวินัย 
  - ใฝ่เรียนรู้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด  
   1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ: การตี (K) 
   2. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ: การตี (P) 
   3. เห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ: การตี (A) 
5. สมรรถนะหลักของผู้เรียน 

1. ด้านภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - มีวินัย 

- ใฝ่เรียนรู้  
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 

 1. นักเรียนร่วมกันสังเกตไม้แบดมินตันและลูกขนไก่ท่ีเตรียมมา 
จากนั้นร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้  
 •   อุปกรณ์ท่ีนักเรียนเห็นคืออะไร (ไม้แบดมินตันและลูกขนไก่) 
 •   นักเรียนเคยตีลูกขนไก่หรือตีอย่างอ่ืนหรือไม่ (เคย/ไม่เคย) 
 •   นักเรียนเคยตีอะไรอีกบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ตีลูกเทเบิล
เทนนิส             ตีกลอง) 
 2. ตัวแทนนักเรียน 2 คน ที่เคยปฏิบัติการตีลูกขนไก่ออกมา
แสดงให้เพื่อนดู โดยการใช้อุปกรณ์ท่ีเตรียมมาให้ แล้วตอบคำถาม 
ดังนี้ 
 • นักเรียนปฏิบัติการตีลูกขนไก่อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ใช้ไม้
แบดมินตันฟาดลงไปบนลูกขนไก่ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า)  
 • การตีลูกขนไก่ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายวิธีใด 
 (การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ)  

ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
◊ ฟัง พูด อ่าน และเขียนคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกายสังคมและจิตวิญญาณ 
◊ ใช้ภาษาไทยถ่ายทอดความคิด ความ
ต้องการความรู้สึกอารมณ์และความคิด
ของตน 

    3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ตี             โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 • นักเรียนควรระวังเรื่องอะไรเมื่อฝึกทักษะการตี  
  (ตัวอย่างคำตอบ ไม่ควรตีใส่คน สัตว์ หรือสิ่งของ) 
 • นักเรียนคิดว่า มีเกมหรือกีฬาใดบ้างท่ีใช้ทักษะการตีในการ
เล่น  
  (ตัวอย่างคำตอบ แบดมินตัน ปิงปอง วอลเลย์บอล) 
 • เมื่อนักเรียนฝึกซ้อมการตีได้คล่องแคล่วแล้ว จะเป็นอย่างไร   
        (ตัวอย่างคำตอบ สามารถเล่นเกมหรือกีฬาบางอย่างได้ดี) 
    •   นักเรียนจะนำทักษะการตีไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร  
       (ตัวอย่างคำตอบ นำไปใช้ตีลูกบอล ตีกลอง) 

◊ แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหาแนวทาง
ในการสร้างสุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ 

 4. ครูอธิบายและสาธิต การคีบลูกขนไก่ท่ีถูกต้อง พร้อมกับ
อธิบายเพิ่มเติม การตี คือการใช้มือหรืออุปกรณ์อ่ืน ฟาดลงไปบน
อุปกรณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า เช่น การตีลูกขนไก่ 
จากนั้นนักเรียนฝึกท่าทางการตีลูกขนไก่ให้ถูกต้อง   
     5.  นักเรียนจับคู่กับเพ่ือน แต่ละคู่ร่วมกันฝึกการตีลูกขนไก่               
โดยพยายามอย่าให้ลูกตกลงพ้ืนจนกว่าจะครบ 10 ครั้ง จากนั้นแต่
ละคู่ทำการทดสอบการตีลูกขนไก่ แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึก 
 

◊ ฟัง พูด อ่าน และเขียนคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกายสังคมและจิตวิญญาณ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 
 

แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย 
การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้

อุปกรณ์ประกอบ 
การปฏิบัติ 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
การตีลูกขนไก่ ✓  

 
     6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
       -  การตี เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ  
       -  นักเรียนนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมของตน โดยครูคอย
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

◊ ใช้ภาษาไทยทั้งท่ีเป็นคำพูด และ
ภาษาท่าทางในการสื่อสาร สร้าง
ความสัมพันธ์ การเล่น การปฏิบัติการ
สร้างสุขภาพ 
ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรม 
◊ วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูล
และเหตุผล สรุปและให้ความเห็นใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพพลานามัย
ของตนเองและบุคคลรอบตัว 

 7. นักเรียนร่วมกันเล่นเกมตีลงเป้า โดยมีวิธีเล่น ดังนี้ 
  1) นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม 
  2) ใช้สนามแบดมินตันเป็นพ้ืนที่ในการเล่นหรือจะกำหนดเอง
ก็ได้ตามความเหมาะสม โดยแดนฝั่งตรงข้ามให้ตีเส้นแบ่งเป็นตาราง 
9 ช่อง และระบุคะแนน ดังตัวอย่าง 
 

1 0 1   
0 2 0 
1 0 1 

 
  3) แต่ละกลุ่มตีลูกขนไก่ข้ามแดนให้ลงในช่องคะแนนทีละคน 
คนละ 1 ลูก นับผลคะแนน เมื่อลูกหยุดนิ่ง 
  4) ลูกตกในช่องเลข 0 ได้ 0 คะแนน  ลูกตกในช่องเลข 1 ได้ 
1 คะแนน และลูกตกในช่องเลข 2 ได้ 2 คะแนน 
  5) กลุ่มใดที่ผลรวมคะแนนมากท่ีสุดชนะ 
 
   8. นักเรียนสรุปผลการแข่งขันเกมตีลูกลงเป้าหน้าชั้นเรียน และ
ร่วมกันปรบมือ แสดงความยินดีให้แก่กลุ่มท่ีชนะ 
    9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและให้ความเห็นหมั่นฝึกฝนและ
พัฒนาการปฏิบัติการตี แล้วเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ และคอย
แนะนำให้ผู้อ่ืนเห็นถึงประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้
อุปกรณ์ประกอบ  
 10. นักเรียนประเมินตนเอง โดยแสดงความรู้สึกหลังการเรียน
และหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
     •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
     •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
     • เพื ่อนนักเรียนในกลุ ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ ่มมากน้อย
เพียงใด 

◊ ใช้ภาษาไทยทั้งท่ีเป็นคำพูด และ
ภาษาท่าทางในการสื่อสาร สร้าง
ความสัมพันธ์ การเล่น การปฏิบัติการ
สร้างสุขภาพ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 

      
     •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
     •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร  

ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
◊ วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูลและ
เหตุผล สรุปและให้ความเห็นในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับสุขภาพพลานามัยของ
ตนเองและบุคคลรอบตัว 

 
8. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา  
 2. ไม้แบดมินตัน 
 3. ลูกขนไก่   
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การ
ประเมินผล 

1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายโดย
ใช้อุปกรณ์ประกอบ: การตี (K)  

สังเกตการถามตอบ - แบบสังเกตการ
ตอบคำถาม 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

2. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายโดย
ใช้อุปกรณ์ประกอบ: การตี (P) 

ประเมินทักษะ
กระบวนการพล
ศึกษา 

- แบบประเมิน
ทักษะ เรื่อง การตี 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

3. เห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหว
ร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ: การ
ตี (A) 

สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)          
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................... .... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.......................................................................................................................................... .............................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
................................................................................ .................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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แบบประเมินกระบวนการวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนร 
ผลการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน ______คน  สอนวันที่__________________ 

เลขที่ ชื่อ –  นามสกุล 

รายการวัดและประเมินผล 
สรุปผล             

การประเมิน ข้อ 1                 
จุดประสงค์                 
การเรียนรู้
ด้านความรู้ 

(K) 

ข้อ 2 
จุดประสงค์                 
การเรียนรู้                
ด้านทักษะ/
กระบวนการ 

(P) 

ข้อ 3  
พฤติกรรมที่
ต้องการเน้น 

(คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์) 

(A) 

ใบงาน/
ชิ้นงาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        

        
        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

____________________________ ผู้สอน 
    (.............................................)  
________/_________/_________  

เกณฑ์การประเมินผลผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 2 ขึ้นไป 
 คะแนน    4    ระดับ  ดีมาก      
 คะแนน    3   ระดับ   ดี 
 คะแนน    2    ระดับ  พอใช้     
 คะแนน    1   ระดับ   ควรปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่  2  รายการ  ถือว่า  ผ่าน    
 ผ่าน         1  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน   
 
 
 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน ร่วมมือในการ

ทำกิจกรรม 

กล้าออกมา
แสดง

ความสามารถ 

เข้าร่วม
กิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

   ______/___________/______                                       
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟังความ
คิดเห็นของ

ผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ
ผลงานได้
น่าสนใจ 

(2 คะแนน) 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ
ตามเวลาที่
กำหนด 

(2 คะแนน) 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10 ระดับ ดีมาก     
 คะแนน  7-8 ระดับ ดี 
 คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้   
 คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

   ______/___________/______                                       
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 คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การแก้ปัญหา  ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคำตอบ     
2. การใช้เหตุผล  สรุปผลและบอกเหตุผลการสรุปได้     
3. การสื่อความหมาย
และการนำเสนอ 

 ใช้ภาษาสื่อความหมายและนำเสนอได้ถูกต้อง     

4. การเชื่อมโยง  นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตจริง      
5. การคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

 มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม     

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การทำงานเป็นระบบ
รอบคอบ 

 มีลำดับและขั้นตอนในการทำงาน     

2. มีระเบียบวินัย  ทำงานสะอาด     
3. มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตามกำหนดเวลา     
4. มีวิจารณญาณ  ตรวจสอบการทำงานของตนเอง และค้นหากิจกรรม

อ่ืน ๆ 
    

5. มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

 รวมคำตอบและทำกิจกรรมด้วยตนเอง     

6. ตระหนักในคุณค่าและ
เจตคติที่ดีต่อการดูแล
สุขภาพ 

 สนใจเรียน เต็มใจร่วมทำกิจกรรม และเรียนอย่างมี
ความสุข 

    

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควร
ปรับปรุง  คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
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กำหนดเกณฑ์การประเมินผลชิ้นงาน/การบันทึกความรู้โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง(Rubrics) ดังนี้ 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
– เขียนแผนภาพความรู้ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ ชัดเจน แนวคิดหลักถูกต้อง มีประเด็น
สำคัญครบถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม คำศัพท์ถูกต้อง 

4 

– เขียนแผนภาพความรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์ มีบางส่วนยังไม่ชัดเจน แนวคิดหลักถูกต้อง                                
มีประเด็นสำคัญครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน 

3 

– เขียนแผนภาพความรู้ยึดตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน แนวคิดหลักบางส่วนไม่
ถูกต้องส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญมีไม่ครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน    

2 

– เขียนแผนภาพความรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน และแนวคิดหลัก
ส่วนใหญ่ ไม่ถูกต้อง ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้อง 

1 

 
 
  แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

  
แบบประเมินทักษะกระบวนการทางพลศึกษา 

 
  

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนด
บทบาท สมาชิก
ชัดเจน และมีการ
ชี้แจงเป้าหมาย 
การทำงาน มีการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนด
บทบาท สมาชิก
ชัดเจน มีการชี้แจง
เป้าหมาย  
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนด
บทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

รายการการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ/ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
การเคลื่อนไหวร่างกาย
โดยใช้อุปกรณ์
ประกอบ: การตี 

ปฏิบัติท่าทาง
ถูกต้องทั้งหมด และ
คล่องแคล่วมาก 

ปฏิบัติท่าทางถูกต้องทั้งหมด 
แต่ไม่คล่องแคล่ว 

ปฏิบัติท่าทาง
ถูกต้องบ้าง และ
คล่องแคล่ว 

ปฏิบัติท่าทาง
ถูกต้องบ้างแต่ไม่
คล่องแคล่ว 

เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/การบันทึกความรู้ 

 แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น เวลาเรียน 16 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง  การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
  : การเหวี่ยง 
สอนวันที่...............................................เดือน...............................................พ.ศ. ...................................... 
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
      พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวช้ีวัด 
     พ 3.1 ป.2/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
2. สาระสำคัญ 
 การเหวี่ยง เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ 
3. สาระการเรียนรู้ 
 1. ความรู้ (K: Knowledge) 
  - การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ : การเหวี่ยง 

2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด (P: Practice) 
  - ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ : การเหวี่ยง 
  - กระบวนการทำงานกลุ่ม 
  - การใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน 
 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A: Attitude) 
  - มีวินัย 
  - ใฝ่เรียนรู้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด   
 1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ: การเหวี่ยง (K) 
 2. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ: การเหวี่ยง (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ: การเหวี่ยง (A) 
5. สมรรถนะหลักของผู้เรียน 

1. ด้านภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
3. ด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้  
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 

 1. นักเรียนร่วมกันสังเกตห่วงยางที่เตรียมมา จากนั้นร่วมกัน
ตอบคำถาม ดังนี้ 
 • อุปกรณ์ที่นักเรียนเห็นคืออะไร (ห่วงยาง) 
 • นักเรียนเคยเหวี่ยงห่วงยางลงหลักหรือไม่ (เคย/ไม่เคย) 
 2. ตัวแทนนักเรียนที่เคยเหวี่ยงห่วงยางออกมาแสดงให้เพ่ือนดู 
โดยใช้ห่วงยางที่เตรียมมาให้แล้วตอบคำถาม ดังนี้ 
 • นักเรียนปฏิบัติการเหวี่ยงห่วงยางอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ 
จับห่วงยางแล้วเหวี่ยงออกจากตัวด้วยมือเดียวไปในทิศทางที่
ต้องการ)  
 • การเหวี่ยงห่วงยางเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยวิธีใด  
(การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ) 

ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
◊ ฟัง พูด อ่าน และเขียนคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกายสังคมและจิต
วิญญาณ 
◊ แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหาแนวทาง
ในการสร้างสุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ 

   3. นักเรียนสังเกตการสาธิต การเหวี่ยงห่วงยางที่ถูกต้อง พร้อมกับ
รับฟังคำอธิบายเพ่ิมเติม การเหวี่ยงเป็นการเหวี่ยงสิ่งของจากตัวด้วย
มือข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งได้กำหนดทิศทางไว้อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ห่วงยาง 
ลูกบอล จากนั้นนักเรียนฝึกท่าทางการเหวี่ยงห่วงยาง ไปพร้อม ๆ 
กัน ประมาณ 2-3 รอบ  
   4. นักเรียนจับกลุ่มแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกการเหวี่ยงห่วงยางอย่าง
ถูกต้อง โดยร่วมกันตรวจสอบ ความถูกต้องจากนั้นแต่ละคนทำการ
ทดสอบการเหวี่ยงห่วงยาง แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึก (ตัวอย่าง
แบบบันทึก 

แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย 
การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้

อุปกรณ์ประกอบ 
การปฏิบัติ 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
การเหวี่ยงห่วงยาง ✓  

5. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เหวี่ยง โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 • ถ้านักเรียนต้องการปฏิบัติทักษะการเหวี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรปฏิบัติอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ หมั่นฝึกซ้อม) 
 • การเหวี่ยงให้ตรงเป้าหมายที่กำหนด มีผลดีอย่างไร  
  (ตัวอย่างคำตอบ ฝึกให้ตนเองมีสมาธิ) 
 • เมื่อนักเรียนฝึกซ้อมการเหวี่ยงได้คล่องแคล่วแล้ว จะเป็น
อย่างไร  
  (ตัวอย่างคำตอบ สามารถเล่นเกม หรือกีฬาบางอย่างได้ดี) 
 6. นักเรียนร่วมกันแข่งขันการเหวี่ยงห่วงยางลงหลัก โดยมีวิธีการ
แข่งขัน ดังนี้ 
   1) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม เท่า ๆ กัน 
 

◊ ใช้ภาษาไทยทั้งท่ีเป็นคำพูด และ
ภาษาท่าทางในการสื่อสาร สร้าง
ความสัมพันธ์ การเล่น การปฏิบัติการ
สร้างสุขภาพ 
ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรม 
◊ ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและบุคคล
รอบตัว วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหา
วิธีการแก้ปัญหาและเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 

   2) นำขวดน้ำอัดลมที่บรรจุน้ำจนเต็ม จำนวน 2-3 ขวด มาวาง
เรียงเป็นหลัก ระยะห่างของขวด 10 เซนติเมตร 
  3) ขีดเส้นกำหนดระยะการเหวี่ยง โดยขีดเส้นให้ห่างจากหลัก 
1.50 เมตร 
  4) นักเรียนสังเกตการสาธิตการเหวี่ยงห่วงยางลงหลัก 
  5) นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งกันเหวี่ยงห่วงลงหลักโดยที่ 1 คน โยน
ได้ 1 ครั้ง 
  6) เมื่อเหวี่ยงห่วงลงหลักหมดทุกกลุ่มแล้วครูสรุปคะแนน กลุ่มใด
โยนห่วงลงหลักได้มากที่สุด เป็นกลุ่มที่ชนะ 
  7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    - สรุปผลการแข่งขันการเหวี่ยงห่วงยางลงขวด และร่วมกัน 
แสดงความยินดีให้แก่กลุ่มท่ีชนะ นำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม
และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
 - การเหวี่ยง เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ 

◊ ใช้ภาษาไทยทั้งท่ีเป็นคำพูด และ
ภาษาท่าทางในการสื่อสาร สร้าง
ความสัมพันธ์ การเล่น การปฏิบัติการ
สร้างสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
◊ วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูลและ
เหตุผล สรุปและให้ความเห็นในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับสุขภาพพลานามัยของ
ตนเองและบุคคลรอบตัว 

   8. นักเรียนหมั่นฝึกฝนและพัฒนาการปฏิบัติการเหวี่ยง แล้วเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ และคอยแนะนำให้ผู้อื่นเห็นถึง
ประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ 
   9. นักเรียนประเมินตนเอง โดยแสดงความรู้สึกหลังการเรียน
และหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
     •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
     •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
     • เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
     •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
     •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร  
 

ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
◊ วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูลและ
เหตุผล สรุปและให้ความเห็นในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับสุขภาพพลานามัยของ
ตนเองและบุคคลรอบตัว 

 
8. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา  
 2. ห่วงยาง 
 3. ขวดน้ำ 
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9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การ
ประเมินผล 

1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายโดย
ใช้อุปกรณ์ประกอบ: การเหวี่ยง (K) 

สังเกตการถามตอบ - แบบสังเกตการ
ตอบคำถาม 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

2. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายโดย
ใช้อุปกรณ์ประกอบ: การเหวี่ยง (P) 

ประเมินทักษะ
กระบวนการพลศึกษา 

- แบบประเมินทักษะ 
เรื่อง การเหวี่ยง 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

3. เห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหว
ร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ: การ
เหวี่ยง (A) 

สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)          
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................... .... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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แบบประเมินกระบวนการวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนร 

ผลการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน ______คน  สอนวันที่__________________ 

เลขที่ ชื่อ –  นามสกุล 

รายการวัดและประเมินผล 
สรุปผล             

การประเมิน ข้อ 1                 
จุดประสงค์                 
การเรียนรู้
ด้านความรู้ 

(K) 

ข้อ 2 
จุดประสงค์                 
การเรียนรู้                
ด้านทักษะ/
กระบวนการ 

(P) 

ข้อ 3  
พฤติกรรมที่
ต้องการเน้น 

(คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์) 

(A) 

ใบงาน/
ชิ้นงาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        

        
        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

____________________________ ผู้สอน 
    (.............................................)  
________/_________/_________  

เกณฑ์การประเมินผลผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 2 ขึ้นไป 
 คะแนน    4    ระดับ  ดีมาก      
 คะแนน    3   ระดับ   ดี 
 คะแนน    2    ระดับ  พอใช้     
 คะแนน    1   ระดับ   ควรปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่  2  รายการ  ถือว่า  ผ่าน    
 ผ่าน         1  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน   
 
 
 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน ร่วมมือในการ

ทำกิจกรรม 

กล้าออกมา
แสดง

ความสามารถ 

เข้าร่วม
กิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

   ______/___________/______                                       
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟังความ
คิดเห็นของ

ผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ
ผลงานได้
น่าสนใจ 

(2 คะแนน) 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ
ตามเวลาที่
กำหนด 

(2 คะแนน) 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10 ระดับ ดีมาก     
 คะแนน  7-8 ระดับ ดี 
 คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้   
 คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

   ______/___________/______                                       
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คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 
 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การแก้ปัญหา  ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคำตอบ     
2. การใช้เหตุผล  สรุปผลและบอกเหตุผลการสรุปได้     
3. การสื่อความหมายและ
การนำเสนอ 

 ใช้ภาษาสื่อความหมายและนำเสนอได้ถูกต้อง     

4. การเชื่อมโยง  นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตจริง      
5. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม     

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง
คะแนนที่ได ้

    

  คะแนนเฉลี่ย 
 

 
 คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การทำงานเป็นระบบ
รอบคอบ 

 มีลำดับและขั้นตอนในการทำงาน     

2. มีระเบียบวินัย  ทำงานสะอาด     
3. มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตามกำหนดเวลา     
4. มีวิจารณญาณ  ตรวจสอบการทำงานของตนเอง และค้นหากิจกรรม

อ่ืน ๆ 
    

5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง  รวมคำตอบและทำกิจกรรมด้วยตนเอง     
6. ตระหนักในคุณค่าและ
เจตคติที่ดีต่อการดูแล
สุขภาพ 

 สนใจเรียน เต็มใจร่วมทำกิจกรรม และเรียนอย่างมี
ความสุข 

    

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
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กำหนดเกณฑ์การประเมินผลชิ้นงาน/การบันทึกความรู้โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง(Rubrics) ดังนี้ 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
– เขียนแผนภาพความรู้ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ ชัดเจน แนวคิดหลักถูกต้อง มีประเด็น
สำคัญครบถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม คำศัพท์ถูกต้อง 4 

– เขียนแผนภาพความรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์ มีบางส่วนยังไม่ชัดเจน แนวคิดหลักถูกต้อง                                
มีประเด็นสำคัญครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน 3 

– เขียนแผนภาพความรู้ยึดตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน แนวคิดหลักบางส่วนไม่
ถูกต้อง ส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญมีไม่ครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน    

2 

– เขียนแผนภาพความรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน และแนวคิดหลัก
ส่วนใหญ่ ไม่ถูกต้อง ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้อง 

1 

 
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
แบบประเมินทักษะกระบวนการทางพลศึกษา 

 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมาย 
การทำงาน มีการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมิน
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการ
ชี้แจงเป้าหมาย 
สมาชิกต่างคน
ต่างทำงาน  

รายการการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ/ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
การเคลื่อนไหวร่างกาย
โดยใช้อุปกรณ์ประกอบ: 
การเหวี่ยง 

ปฏิบัติท่าทาง
ถูกต้องทั้งหมด และ
คล่องแคล่วมาก 

ปฏิบัติท่าทาง
ถูกต้องทั้งหมด  
แต่ไม่คล่องแคล่ว 

ปฏิบัติท่าทาง
ถูกต้องบ้าง และ
คล่องแคล่ว 

ปฏิบัติท่าทาง
ถูกต้องบ้างแต่ไม่
คล่องแคล่ว 

เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/การบันทึกความรู้ 

 แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น เวลาเรียน 16 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง  การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่........................................เดือน...............................................พ.ศ. ............................................. 
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวช้ีวัด 
     พ 3.1 ป.2/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
2. สาระสำคัญ 
 การเคลื่อนไหวร่างกายเปน็การปรับเปลีย่นอวัยวะส่วนต่าง ๆ ให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
ตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม 
3. สาระการเรียนรู้ 
 1. ความรู้ (K: Knowledge) 
  - หลักการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น  
  1) กิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ 
  2) กิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่  
  3) กิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ 

2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด (P: Practice) 
  - ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
  - กระบวนการทำงานกลุ่ม 
  - การใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน 
 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A: Attitude) 
  - มีวินัย 
  - ใฝ่เรียนรู้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด   
 1. บอกกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ (K) 
 2. เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น (A) 
5. สมรรถนะหลักของผู้เรียน 

1. ด้านภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - มีวินัย 

- ใฝ่เรียนรู้  
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 

     1. นักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
เคลื่อนไหวร่างกายวิธีต่าง ๆ โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 • การเคลื่อนไหวร่างกายมีก่ีวิธี อะไรบ้าง (มี 3 วิธี คือ การ
เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ การเคลื่อนไหวร่างกายขณะ
เคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ) 
 • กิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ที่นักเรียน
ได้เรียนรู้และฝึกทักษะมีอะไรบ้าง (การยืนบิดตัว การดึง การผลัก 
การยืนเขย่งปลายเท้า การยืนขาเดียวทรงตัว) 
 • กิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ที่นักเรียน
ได้เรียนรู้และฝึกทักษะมีอะไรบ้าง (การกระโดด การกระโดดเขย่ง 
การก้าวชิดก้าว การวิ่งซิกแซ็กหรือวิ่งสลับฟันปลา) 
 • กิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ
ที่นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะมีอะไรบ้าง (การขว้าง การคีบ การ
ตี และการเหวี่ยง) 

ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
◊ ฟัง พูด อ่าน และเขียนคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกายสังคมและจิตวิญญาณ 
◊ ใช้ภาษาไทยถ่ายทอดความคิด ความ
ต้องการความรู้สึกอารมณ์และความคิด
ของตน 

    3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นโดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 • ถ้าเราเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างถูกต้องจะเป็นอย่างไร  
(ทำให้ร่างกายแข็งแรง ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ) 
 • ถ้าเราเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นไม่ถูกต้องจะเป็นอย่างไร  
(อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้) 
 • ถ้านักเรียนเกิดมาแล้วพบว่าตนเองเคลื่อนไหวไม่ได้ จะเป็น
อย่างไร  
(จะไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่อยากทำร่วมกับผู้อ่ืนได้) 
5. นักเรียนจับคู่ร่วมกันทบทวนกิจกรรมการฝึกการเคลื่อนไหว
ร่างกายทั้งหมดที่เรียนมา ดังนี้ 
   •  ทบทวนการฝึกกิจกรรมที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขณะ
อยู่กับที่ (การยืนบิดตัว การยืนเขย่งปลายเท้า การยืนขาเดียวทรงตัว 
การดึง และการผลัก) 
   • ทบทวนการฝึกกิจกรรมที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขณะ
เคลื่อนที่ (การกระโดด การกระโดดเขย่ง การก้าวชิดก้าว การวิ่ง
ซิกแซ็กหรือวิ่งสลับฟันปลา)  
• ทบทวนการฝึกกิจกรรมที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้
อุปกรณ์ประกอบ  (การขว้าง การคีบ การตี การเหวี่ยง) 
 6. เมื่อนักเรียนทบทวนกิจกรรมการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย
ทั้ง 3 วิธีแล้ว บันทึกลงในชิ้นงาน เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกาย
เบื้องต้น 
 

◊ แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหาแนวทาง
ในการสร้างสุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 

 7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ช่วยกัน 
ดังนี้ 
  การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นการปรับเปลี่ยนอวัยวะส่วนต่าง 
ๆ ให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันตามความต้องการได้อย่าง
เหมาะสม  นักเรียนนำความรู้เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น
ไปอธิบายและให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัว เพื่อให้สมาชิกใน
ครอบครัวทุกคนเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 

◊ ใช้ภาษาไทยทั้งท่ีเป็นคำพูด และ
ภาษาท่าทางในการสื่อสาร สร้าง
ความสัมพันธ์ การเล่น การปฏิบัติการ
สร้างสุขภาพ 
ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
◊ วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูล
และเหตุผล สรุปและให้ความเห็น ใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพพลานามัย
ของตนเองและบุคคลรอบตัว 

    8. นักเรียนประเมินตนเอง โดยแสดงความรู้สึกหลังการเรียน
และหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
     •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
     •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
     •  เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
     •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
     •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร  

◊ วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูล
และเหตุผล สรุปและให้ความเห็น ใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพพลานามัย
ของตนเองและบุคคลรอบตัว 

 
8. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา  
 2. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การ
ประเมินผล 

1. บอกกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และ
ใช้อุปกรณ์ประกอบ (K)  

สังเกตการถามตอบ - แบบสังเกตการตอบ
คำถาม 
- แบบทดสอบทักษะ 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

2. เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี 
เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ (P) 

ประเมินทักษะ
กระบวนการพลศึกษา 

- แบบประเมินทักษะ 
เรื่อง เคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับที่ 
เคลื่อนที่ และใช้
อุปกรณ์ประกอบ 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

3. เห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหว
ร่างกายเบื้องต้น (A) 

สังเกตพฤติกรรม -แบบสังเกตพฤติกรรม ได้ระดับ 2 (พอใช้)          
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................... .... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.......................................................................................................................................... .............................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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แบบประเมินกระบวนการวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนร 
ผลการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน ______คน  สอนวันที่__________________ 

เลขที่ ชื่อ –  นามสกุล 

รายการวัดและประเมินผล 
สรุปผล             

การประเมิน ข้อ 1                 
จุดประสงค์                 
การเรียนรู้
ด้านความรู้ 

(K) 

ข้อ 2 
จุดประสงค์                 
การเรียนรู้                
ด้านทักษะ/
กระบวนการ 

(P) 

ข้อ 3  
พฤติกรรมที่
ต้องการเน้น 

(คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์) 

(A) 

ใบงาน/
ชิ้นงาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        

        
        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

____________________________ ผู้สอน 
    (.............................................)  
________/_________/_________  

เกณฑ์การประเมินผลผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 2 ขึ้นไป 
 คะแนน    4    ระดับ  ดีมาก      
 คะแนน    3   ระดับ   ดี 
 คะแนน    2    ระดับ  พอใช้     
 คะแนน    1   ระดับ   ควรปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่  2  รายการ  ถือว่า  ผ่าน    
 ผ่าน         1  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน   
 
 
 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน ร่วมมือในการ

ทำกิจกรรม 

กล้าออกมา
แสดง

ความสามารถ 

เข้าร่วม
กิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

   ______/___________/______                                       
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟังความ
คิดเห็นของ

ผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ
ผลงานได้
น่าสนใจ 

(2 คะแนน) 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ
ตามเวลาที่
กำหนด 

(2 คะแนน) 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10 ระดับ ดีมาก     
 คะแนน  7-8 ระดับ ดี 
 คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้   
 คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

   ______/___________/______                                       
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คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การแก้ปัญหา  ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคำตอบ     
2. การใช้เหตุผล  สรุปผลและบอกเหตุผลการสรุปได้     
3. การสื่อความหมายและ
การนำเสนอ 

 ใช้ภาษาสื่อความหมายและนำเสนอได้ถูกต้อง     

4. การเชื่อมโยง  นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตจริง      
5. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม     

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การทำงานเป็นระบบ
รอบคอบ 

 มีลำดับและขั้นตอนในการทำงาน     

2. มีระเบียบวินัย  ทำงานสะอาด     
3. มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตามกำหนดเวลา     
4. มีวิจารณญาณ  ตรวจสอบการทำงานของตนเอง และค้นหา

กิจกรรมอ่ืน ๆ 
    

5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง  รวมคำตอบและทำกิจกรรมด้วยตนเอง     
6. ตระหนักในคุณค่าและ
เจตคติที่ดีต่อการดูแล
สุขภาพ 

 สนใจเรียน เต็มใจร่วมทำกิจกรรม และเรียนอย่างมี
ความสุข 

    

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
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กำหนดเกณฑ์การประเมินผลชิ้นงาน/การบันทึกความรู้โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง(Rubrics) ดังนี้ 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
– เขียนแผนภาพความรู้ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ ชัดเจน แนวคิดหลักถูกต้อง มีประเด็น
สำคัญครบถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม คำศัพท์ถูกต้อง 

4 

– เขียนแผนภาพความรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์ มีบางส่วนยังไม่ชัดเจน แนวคิดหลักถูกต้อง                                
มีประเด็นสำคัญครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน 3 

– เขียนแผนภาพความรู้ยึดตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน แนวคิดหลักบางส่วนไม่
ถูกต้อง   ส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญมีไม่ครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน    

2 

– เขียนแผนภาพความรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน และแนวคิด
หลักส่วนใหญ่ ไม่ถูกต้อง ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้อง 

1 

 
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

แบบประเมินชิ้นงาน เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น 

 
 
 
 
 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมทางกาย 
 

ฝึกปฏิบัติกิจกรรม 
ได้ถูกต้องทุกท่า  
โดยไม่ต้องได้รับ
คำแนะนำให้ปรับปรุง
แก้ไข 

ฝึกปฏิบัติกิจกรรม 
ได้ถูกต้อง 6-8 ท่า  
โดยได้รับคำแนะนำ 
ให้ปรับปรุงแก้ไข 
ท่าท่ีไม่ถูกต้อง 

ฝึกปฏิบัติกิจกรรม 
ได้ถูกต้อง 3-5 ท่า  
โดยได้รับคำแนะนำ 
ให้ปรับปรุงแก้ไข 
ท่าท่ีไม่ถูกต้อง 

ฝึกปฏิบัติกิจกรรม 
ได้ถูกต้อง 0-2 ท่า  
โดยได้รับคำแนะนำ 
ให้ปรับปรุงแก้ไข 
ท่าท่ีไม่ถูกต้อง 

เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/การบันทึกความรู้ 

 แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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ชิ้นงาน เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น 
วันที_่_______เดือน_____________________พ.ศ.___________ 
ชื่อ-นามสกุล_____________________________________________เลขที_่_____ชั้น______ 
 นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายท่ีตนเองสนใจ แล้วบันทึกผลการปฏิบัติ ลงในแบบ
บันทึก จากนั้นประเมินกับเกณฑ์การประเมิน แล้วตอบคำถาม 
 

แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย 

กิจกรรม 
ตนเองประเมิน 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ 
 
1. (บิดตัว) 
2. (ดึง) 
3. (ยืนเขย่งปลายเท้า) 

  

การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ 
 
1. (กระโดด) 
2. (กระโดดเขย่ง) 
3. (ก้าวชิดก้าว) 

  

 
การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ 
1. (คีบลูกปิงปอง) 
2. (เหวี่ยงห่วงยางลงหลัก) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้__________คะแนน 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

เกณฑ์การประเมิน 

ปฏิบัติได ้ 6-8 ท่า นักเรียนปฏิบตัิอยู่ในระดับ ดี    

 3-5 ท่า นักเรียนปฏิบตัิอยู่ในระดับ พอใช้ 

 0-2 ท่า นักเรียนปฏิบตัิอยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 
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การประเมินการปฏิบัติและปรับปรุงพัฒนา 
กิจกรรม ตนเองประเมิน 

• ปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ (ดี) 
• ท่าท่ีปฏิบัติได้ดีที่สุด (บิดตัว) 
• ท่าท่ีควรปรับปรุงแก้ไข (เหวี่ยงห่วงยางลงหลัก) 

 
 • วิธีการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการปฏิบัติ 
  (ให้เพื่อนช่วยสอนและฝึกจนคล่อง)  
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น เวลาเรียน 16 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16  เรื่อง ความปลอดภัยและประโยชน์ในการปฏิบัติ เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
                                กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย 
สอนวันที่......................................เดือน..............................................พ.ศ. ................................................. 
 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
     พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวช้ีวัด 
     พ 3.1 ป.2/1  ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
2. สาระสำคัญ 
 การปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ถูกวิธีและเหมาะสมกับความสามารถของร่างกายจะทำให้เกิดความ
ปลอดภัยและเคลื่อนไหวร่างกายทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
3. สาระการเรียนรู้ 

1. ความรู้ (K: Knowledge) 
  - ความปลอดภัยในการปฏิบัตกิิจกรรมการเคลื่อนไหว 
  - ประโยชน์ของการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหว 

2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด (P: Practice) 
  - ทักษะการสังเกต/สำรวจและจดบันทึกข้อมูล 
  - กระบวนการทำงานกลุ่ม 
  - การใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน 
 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A: Attitude) 
  - มีวินัย 
  - ใฝ่เรียนรู้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด   
 1. อธิบายความปลอดภัยและประโยชน์ในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหว (K) 
 2. เขียนแผนภาพประโยชน์ของการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหว (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหว (A) 
5. สมรรถนะหลักของผู้เรียน 

1. ด้านภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - มีวินัย 
 - ใฝ่เรียนรู้  
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 
  1. นักเรียนฟังสถานการณ์ตัวอย่างเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติกิจกรรม
การเคลื่อนไหวร่างกาย 2 สถานการณ์ จากนั้นร่วมกันสนทนา แล้ว
ตอบคำถาม ดังนี้ 
 
ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 
  พรทิพย์เสียใจที่ตนเองแพ้การเล่นเกมแข่งเขย่งในวันนี้จึงมี
ความคิดว่าถ้าตนเองฝึกฝนการกระโดดเขย่งให้หนักกว่านี้ พรุ่งนี้
ต้องชนะการเล่นเกมแข่งเขย่งแน่ เมื่อคิดได้ดังนั้น หลังเลิกเรียนพร
ทิพย์ จึงฝึกซ้อมกระโดดเขย่งเป็นเวลาหลายชั่วโมง เมื่อตื่นนอน
ตอนเช้าพรทิพย์รู้สึกปวดระบมไปทั้งตัว และไปโรงเรียนไม่ได้ 
 • พรทิพย์ไปโรงเรียนไม่ได้ เพราะอะไร  
(ฝึกกระโดดเขย่งหักโหมเกินไป ทำให้ปวดระบมร่างกาย) 
 • เพราะอะไรพรทิพย์จึงได้หักโหมในการฝึกกระโดดเขย่ง  
(เพราะแพ้การเล่นเกม และต้องชนะในการเล่นครั้งต่อไป) 
 • ถ้านักเรียนเป็นพรทิพย์ นักเรียนจะทำอย่างไร  
(ไม่หักโหมในการฝึกซ้อมและไม่คิดที่จะเอาชนะเพ่ือนอย่างเดียว) 
ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
  หลังจากท่ีครูสอนการกระโดดเขย่ง และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
เสร็จแล้ว สุชาติคิดว่าตนเอง มีความสามารถในการกระโดดเขย่งได้
ไกลที่สุด   จึงได้ท้าเพ่ือนกระโดดเขย่งแข่งกัน โดยใครที่กระโดด
เขย่งได้ไกลที่สุดเป็นผู้ชนะ เมื่อเพ่ือนทุกคนกระโดดแล้ว สุชาติคิด
ว่าตนเองต้องกระโดดให้ไกลที่สุด จึงกระโดดออกไปสุดแรง ผล
ปรากฏว่าสุชาติกระโดดผิดท่าทำให้เท้าแพลง และเกิดการอักเสบ 
 • เกิดอะไรขึ้นกับสุชาติ (แข่งกระโดดเขย่งกับเพ่ือนจนเท้า
แพลง) 
 • เพราะอะไรสุชาติจึงท้าเพ่ือน ๆ กระโดดเขย่ง  
(เพราะคิดว่าตนเองกระโดดได้ไกลที่สุด) 
 • ถ้านักเรียนเป็นสุชาติ นักเรียนจะทำอย่างไร (กระโดดเขย่ง
ให้ถูกวิธีและไม่ปฏิบัตินอกเหนือจากที่ครูสอน) 
    • นักเรียนคิดว่า ถ้าปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายไม่
ถูกต้อง จะส่งผลอย่างไร  (เกิดการบาดเจ็บได้) 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวร่างกายให้ปลอดภัย จากนั้นเขียนเป็นแผนภาพความคิด
แล้วตอบคำถาม (ตัวอย่างแผนภาพความคิด) 
 
 

ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
◊ ฟัง พูด อ่าน และเขียนคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทางอารมณ์
สติปัญญาร่างกายสังคมและจิตวิญญาณ 
◊ แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหาแนวทาง
ในการสร้างสุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ 
◊ ใช้ภาษาไทยถ่ายทอดความคิด ความ
ต้องการความรู้สึกอารมณ์และความคิด
ของตน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 
   

 
 
  • การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกต้องขณะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ       
จะส่งผลอย่างไร  (กิจกรรมที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพ) 
   4. นักเรียนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นแผนภาพความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
• ถ้านักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถของร่างกาย
แล้วจะเป็นผลดีอย่างไร  (ทำให้เกิดความปลอดภัยและปฏิบัติกิจกรรม  
ต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว) 
 3. นักเรียนวาดภาพกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายท่ีเหมาะสมกับ
เพศและความสามารถ ของร่างกายตนเอง คนละ 1 กิจกรรม แล้วเตรียม
ตัวนำเสนอ 
4. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
การปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ถูกวิธีและเหมาะสมกัความสามารถ
ของร่างกาย จะทำให้เกิดความปลอดภัยและเคลื่อนไหวร่างกายทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ      
 

ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรม 
◊ วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมิน
ข้อมูลและเหตุผล สรุปและให้
ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพพลานามัยของตนเอง
และบุคคลรอบตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรม 
◊ วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมิน
ข้อมูลและเหตุผล สรุปและให้
ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพพลานามัยของตนเอง
และบุคคลรอบตัว 
 

 
 

อารมณ์และจติใจ 

สดชื่นแจ่มใส ประโยชน ์

ของกิจกรรม 

การเคลื่อนไหวร่างกาย 

ทำให้ร่างกายแข็งแรง 

 

ทำกิจกรรมต่าง ๆ  

ได้อย่างคล่องตัว 

 

บุคลิกภาพดี  

เคลื่อนไหวสง่างาม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 
 5. นักเรียนประเมินตนเอง โดยแสดงความรู้สึกหลังการเรียน
และหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
     •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
     •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
     • เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
     •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
     •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 

◊ วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูล
และเหตผุล สรุปและให้ความเห็นใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพพลานามัย
ของตนเองและบุคคลรอบตัว 

 
8. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา   
 2. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม  
  
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การ
ประเมินผล 

1. อธิบายความปลอดภัยและประโยชน์
ในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
(K) 

การถามตอบ - แบบตอบคำถาม ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

2. เขียนแผนภาพประโยชน์ของการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหว (P) 

ประเมินชิ้นงาน - แบบประเมิน
ชิ้นงาน  

ได้ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

3. เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติ
กิจกรรมการเคลื่อนไหว (A) 

สังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติตน 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ได้ระดับ 2 (พอใช้)          
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................... .... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.......................................................................................................................................... .............................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
.................................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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แบบประเมินกระบวนการวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนร 
ผลการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน ______คน  สอนวันที่__________________ 

เลขที่ ชื่อ –  นามสกุล 

รายการวัดและประเมินผล 
สรุปผล             

การประเมิน ข้อ 1                 
จุดประสงค์                 
การเรียนรู้
ด้านความรู้ 

(K) 

ข้อ 2 
จุดประสงค์                 
การเรียนรู้                
ด้านทักษะ/
กระบวนการ 

(P) 

ข้อ 3  
พฤติกรรมที่
ต้องการเน้น 

(คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์) 

(A) 

ใบงาน/
ชิ้นงาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        

        
        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

____________________________ ผู้สอน 
    (.............................................)  
________/_________/_________  

เกณฑ์การประเมินผลผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 2 ขึ้นไป 
 คะแนน    4    ระดับ  ดีมาก      
 คะแนน    3   ระดับ   ดี 
 คะแนน    2    ระดับ  พอใช้     
 คะแนน    1   ระดับ   ควรปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่  2  รายการ  ถือว่า  ผ่าน    
 ผ่าน         1  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน   
 
 
 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน ร่วมมือในการ

ทำกิจกรรม 

กล้าออกมา
แสดง

ความสามารถ 

เข้าร่วม
กิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

   ______/___________/______                                       
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟังความ
คิดเห็นของ

ผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ
ผลงานได้
น่าสนใจ 

(2 คะแนน) 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ
ตามเวลาที่
กำหนด 

(2 คะแนน) 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10 ระดับ ดีมาก     
 คะแนน  7-8 ระดับ ดี 
 คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้   
 คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

   ______/___________/______                                       



175 
 

 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การแก้ปัญหา  ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคำตอบ     
2. การใช้เหตุผล  สรุปผลและบอกเหตุผลการสรุปได้     
3. การสื่อความหมายและ
การนำเสนอ 

 ใช้ภาษาสื่อความหมายและนำเสนอได้ถูกต้อง     

4. การเชื่อมโยง  นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตจริง      
5. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม     

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 

 คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การทำงานเป็นระบบ
รอบคอบ 

 มีลำดับและขั้นตอนในการทำงาน     

2. มีระเบียบวินัย  ทำงานสะอาด     
3. มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตามกำหนดเวลา     
4. มีวิจารณญาณ  ตรวจสอบการทำงานของตนเอง และค้นหากิจกรรมอ่ืน 

ๆ 
    

5. มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

 รวมคำตอบและทำกิจกรรมด้วยตนเอง     

6. ตระหนักในคุณค่าและ
เจตคติที่ดีต่อการดูแล
สุขภาพ 

 สนใจเรียน เต็มใจร่วมทำกิจกรรม และเรียนอย่างมี
ความสุข 

    

       
ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  

คะแนนที่ได ้
    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
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กำหนดเกณฑ์การประเมินผลชิ้นงาน/การบันทึกความรู้โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง(Rubrics) ดังนี้ 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
– เขียนแผนภาพความรู้ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ ชัดเจน แนวคิดหลักถูกต้อง มีประเด็น
สำคัญครบถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม คำศัพท์ถูกต้อง 4 

– เขียนแผนภาพความรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์ มีบางส่วนยังไม่ชัดเจน แนวคิดหลักถูกต้อง                                
มีประเด็นสำคัญครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน 3 

– เขียนแผนภาพความรู้ยึดตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน แนวคิดหลักบางส่วนไม่
ถูกต้อง ส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญมีไม่ครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน    

2 

– เขียนแผนภาพความรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน และแนวคิดหลัก
ส่วนใหญ่ ไม่ถูกต้อง ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้อง 

1 

 
 
  แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 

 
  

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/การบันทึกความรู้ 

 แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2
หน่วยการเรียนรู้ที่  7  การออกกำลังกายและกิจกรรมทางกาย เวลาเรียน  4  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  17  เรื่อง การออกกำลังกาย เวลาเรียน  1  ชั่วโมง 
สอนวันที่.......................................เดือน.....................................................พ.ศ. ....................................... 
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 
 มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชื่นชม 
 ในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 ตัวชี้วัด 
      พ 3.2 ป.2/1  ออกกำลังกายและเล่นเกมได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน 
2. สาระสำคัญ 

การออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยง่าย  
ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข            

1. ความรู้    
          การออกกำลังกาย 
           2.  ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด 
           การให้เหตุผล การปฏิบัติ/การสาธิต การประยุกต์/การปรับปรุง การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ 
           3. คณุลักษณะอันพงึประสงค์ 
           มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 
3. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 - สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 
 - สมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Mathematics in Everyday Life)  
 - สมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and 
Scientific Mind) 
 - สมรรถนะหลักด้านทักษะชีวิตและความเจริญ แห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 

1. ระบุกิจกรรมการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน (K) 
 2. วาดภาพกิจกรรมการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย (A) 
 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันของนักเรียน โดยตอบคำถาม 
ดังนี้ 
  • นักเรียนเคยออกกำลังกายหรือไม่   (เคย/ไม่เคย) 
 • นักเรียนออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน    (ตัวอย่างคำตอบ ทุกวัน/สัปดาห์ละครั้ง) 
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 • กิจกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนมีอะไรบ้าง ( วิ่ง ว่ายน้ำ เต้นแอโรบิก เล่นกีฬาต่าง ๆ) 
 • กิจกรรมการออกกำลังกายที่นักเรียนทำบ่อย ๆ คืออะไร  (ตัวอย่างคำตอบ วิ่ง ว่ายน้ำ) 
 • หลังจากท่ีนักเรียนได้ออกกำลังกาย นักเรียนรู้สึกอย่างไร (เหนื่อย สดชื่น ร่างกายแข็งแรงขึ้น) 
 • กิจกรรมการออกกำลังกายที่นักเรียนชอบมากท่ีสุดคืออะไร (เล่นฟุตบอล เล่นเกม) 
 2. นักเรียนร่วมกันเขียนกิจกรรมการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันให้ได้มากท่ีสุด 
เป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 3. นักเรียนศึกษาความรู้และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกาย จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 
 4.นักเรียนสังเกตภาพการเตะฟุตบอลและการถีบจักรยาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
                  ภาพที่ 1             ภาพที่ 2 
 
  
 จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น โดยการตอบคำถาม ดังนี้ 
  • ภาพที่ 1 คือภาพอะไร   (ภาพเด็กเตะฟุตบอล) 
  • ภาพที่ 2 คือภาพอะไร  (ภาพเด็กถีบจักรยาน) 
 • การปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 2 ภาพ มีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือไม่  (มีการเคลื่อนไหวร่างกาย) 
 • การปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 2 ภาพ ต้องใช้พลังทางร่างกายหรือไม่  (ใช้) 
 • การปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 2 ภาพ ส่งผลดีต่อร่างกายอย่างไร  (ทำให้ร่างกายแข็งแรง) 

กิจกรรม 

การออกก าลังกาย 

 

กระโดดตบ 

 

เล่นกีฬาฟุตบอล 

 

ยกน ้าหนกั 

 

ถีบจกัรยาน 

 

ว่ายน ้า 

 

กระโดดไกล 

 

ว่ิงเหยาะ ๆ 

 

เตน้แอโรบิก 
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 • กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายที่ต้องใช้พลังทางร่างกาย เมื่อปฏิบัติแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรง 
เรียกว่าอะไร (การออกกำลังกาย) 
 • นอกจากกิจกรรมทั้ง 2 ภาพแล้ว ยังมีกิจกรรมใดอีกบ้างที่เป็นการออกกำลังกาย  
 (ตัวอย่างคำตอบ การวิ่ง การเดิน การเล่นเกม การทำงานบ้าน การว่ายน้ำ) 
 5. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกำลังกาย โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
  • นักเรียนชอบการออกกำลังกายหรือไม่  (ชอบ/ไม่ชอบ) 
  • การออกกำลังกายมีความสำคัญอย่างไร  (ตัวอย่างคำตอบ ทำให้ร่างกายแข็งแรง) 
 • คนที่ออกกำลังกายบ่อย ๆ จะมีลักษณะอย่างไร  
 (ตัวอย่างคำตอบ เป็นคนที่ร่างกายแข็งแรง บุคลิกภาพดี ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดี) 
 6. นักเรียนวาดภาพกิจกรรมการออกกำลังกายท่ีตนเองชื่นชอบมากที่สุด คนละ 1 กิจกรรม 
แล้วเตรียมตัวนำเสนอ 
 7. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 การออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยง่าย  
ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข  
  8. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำงาน 
ที่มีแบบแผน 
  9. นักเรียนร่วมกันคัดเลือกภาพวาดที่ถูกใจมากท่ีสุด 10 อันดับ จากนั้นจัดทำเป็นป้ายนิเทศ 
เกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 
   1. นักเรียนประเมินตนเองหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  •  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 
  •  นักเรียนพอใจกับการเรียนรู้ในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป 
   ได้อย่างไร 
6.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
 
7  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

- ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

ระบุกิจกรรมการออกกำลังกายใน
ชีวิตประจำวัน (K) 

– การตอบคำถาม ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 
วิธีการวัดผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1. สังเกตพฤติกรรมขณะทำงาน – แบบสังเกตพฤติกรรมขณะ 
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป    ร่วมกับกลุ่ม   ทำงานร่วมกับกลุ่ม 



180 
 

2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม   

– แบบประเมินพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

  

- ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

วาดภาพกิจกรรมการออกกำลังกายใน
ชีวิตประจำวัน (P) 

แบบประเมินด้านทักษะ/ 
  กระบวนการ 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... .............................................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
............................................................................................................................... ................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ....................................................
.......................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ............................................................ 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่  2  รายการ  ถือว่า  ผ่าน    
 ผ่าน         1  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน   

 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน 

ร่วมมือใน
การทำ
กิจกรรม 

กล้าออกมา
แสดง

ความสามารถ 

เข้าร่วม
กิจกรรมด้วย

ความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

   ______/___________/______                                       
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  

คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟังความ
คิดเห็นของ

ผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ
ผลงานได้
น่าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ
ตามเวลาที่
กำหนด 

(2 คะแนน) 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10 ระดับ ดีมาก     
 คะแนน  7-8 ระดับ ดี 
 คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้   
 คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

   ______/___________/______                                       
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คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การแก้ปัญหา  ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคำตอบ     
2. การใช้เหตุผล  สรุปผลและบอกเหตุผลการสรุปได้     
3. การสื่อความหมายและการ
นำเสนอ 

 ใช้ภาษาสื่อความหมายและนำเสนอได้ถูกต้อง     

4. การเชื่อมโยง  นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตจริง      
5. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม     

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การทำงานเป็นระบบ
รอบคอบ 

 มีลำดับและขั้นตอนในการทำงาน     

2. มีระเบียบวินัย  ทำงานสะอาด     
3. มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตามกำหนดเวลา     
4. มีวิจารณญาณ  ตรวจสอบการทำงานของตนเอง และค้นหา

กิจกรรมอ่ืน ๆ 
    

5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง  รวมคำตอบและทำกิจกรรมด้วยตนเอง     
6. ตระหนักในคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 

 สนใจเรียน เต็มใจร่วมทำกิจกรรม และเรียนอย่างมี
ความสุข 

    

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
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กำหนดเกณฑ์การประเมินผลชิ้นงาน/การบันทึกความรู้โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง

(Rubrics) ดังนี้ 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

– เขียนแผนภาพความรู้ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ ชัดเจน แนวคิดหลักถูกต้อง มี
ประเด็นสำคัญครบถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม คำศัพท์ถูกต้อง 4 

– เขียนแผนภาพความรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์ มีบางส่วนยังไม่ชัดเจน แนวคิดหลัก
ถูกต้อง มีประเด็นสำคัญครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน 3 

– เขียนแผนภาพความรู้ยึดตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน แนวคิดหลักบางส่วน
ไม่ถูกต้อง  ส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญมีไม่ครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน    

2 

– เขียนแผนภาพความรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน และแนวคิด
หลักส่วนใหญ่ ไม่ถูกต้อง ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้อง 

1 

 
 

 
  

เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/การบันทึกความรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  การออกกำลังกายและกิจกรรมทางกาย เวลาเรียน 4 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง รูปแบบการออกกำลังกาย เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....................................................เดือน........................................................พ.ศ. ........................ 
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง 
 สม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน 
 และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 ตัวช้ีวัด 
      พ 3.2 ป.2/1  ออกกำลังกาย และเล่นเกม ได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน 
2. สาระสำคัญ 
การออกกำลังกายทำได้หลายรูปแบบซึ่งทุกรูปแบบล้วนแต่ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่ดี 
 1.ความรู้    
     1. การออกกำลังกายเพ่ือให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แข็งแรง 
      2. การออกกำลังกายเพ่ือปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง 
      3. การออกกำลังกายเพ่ือให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไว 
      4. การออกกำลังกายเพ่ือช่วยระบบหายใจ 
 2.  ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด 
       การให้เหตุผล การสรุปความรู้ การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ 
 3. คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
     มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้มุ่งมั่นในการทำงาน 
3. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 - สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 
 - สมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Mathematics in Everyday Life)  
 - สมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and 
Scientific Mind) 
 - สมรรถนะหลักด้านทักษะชีวิตและความเจริญ แห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
 - สมรรถนะหลักด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship) 
 - สมรรถนะหลักด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher-Order Thinking Skills and 
Innovation : HOTS Critical Thinking, Problem Solving, Creative Thinking) 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 
 1. อธิบายกิจกรรมการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ (K) 
 2. เขียนแผนภาพกิจกรรมการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ  (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ  (A) 
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5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ให้ผู้แทนนักเรียน 2-3 คน ออกมาแสดงบทบาทสมมุติการออกกำลังกายหน้าชั้นเรียน จากนั้นให้
เพ่ือนทายว่า แต่ละคนแสดงกิจกรรมการออกกำลังกายอะไร (เช่น ว่ิง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เต้นแอโรบิก) 
 2. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับรูปแบบกิจกรรมการออกกำลังกาย  ดังนี้ 
 การออกกำลังกายทำได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 
      การออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แข็งแรง ได้แก่ การออกแรงผลัก ดัน ลาก ยก ดึง 
ฉุด การปา โยน เหวี่ยง ขว้าง การแกว่งแขนขาในน้ำ เป็นต้น เมื่อออกกำลังกายลักษณะเช่นนี้แล้ว จะทำให้
กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายแข็งแรง 
      การออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง เป็นการออกกำลังกายที่ค่อยๆ ใช้แรง
เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อให้ปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางต่างๆ เช่น การแสดงท่าบริหารร่างกาย กิจกรรมเข้าจังหวะ 
เป็นต้น 
      การออกกำลังกายเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไว เป็นการออกกำลังกายที่มีการใช้แรงมาก มี
การเคลื่อนไหวในระยะเวลาสั้นๆ เช่น การวิ่งเร็ว การกระโดดสูง การกระโดดไกล เป็นต้น 
      การออกกำลังกายเพื่อช่วยระบบหายใจ เป็นการออกกำลังกายที่ใช้ท่าทางการเคลื่อนไหวแบบ
เดียวกัน ทำกิจกรรมซ้ำๆ ติดต่อกันเป็นเวลานานพอสมควร เช่น การเดิน วิ่งเหยาะๆ ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ เป็นต้น  
 3. ให้นักเรียนทำท่าทางการออกกำลังกายในข้อ 1 อีกครั้ง ทีละคน จากนั้นเพ่ือนๆ ร่วมกันพิจารณาว่า
การออกกำลังกายที่เพ่ือนแต่ละคนแสดงนั้น เป็นการออกกำลังกายรูปแบบใด นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
และ ครูร่วมตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับรูปแบบการออกกำลังกาย โดยครูใช้คำถามดังนี้ 
      * นักเรียนเคยออกกำลังกายรูปแบบใดบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ การออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อ
ส่วนต่างๆ แข็งแรง การออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง การออกกำลังกายเพื่อให้เกิดความ
คล่องแคล่วว่องไว การออกกำลังกายเพื่อช่วยระบบหายใจ) 
      * การออกกำลังกายเพ่ือให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แข็งแรงที่นักเรียนเคยปฏิบัติ มีอะไรบ้าง (ตัวอย่าง
คำตอบ การยกของ การผลักประตู การโยนและขว้างลูกบอล)  
      * การออกกำลังกายเพ่ือปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง ที่นักเรียนเคยปฏิบัติ มีอะไรบ้าง (ตัวอย่าง
คำตอบ การเต้นแอโรบิก กิจกรรมเข้าจังหวะ)  
                 การออกกำลังกายเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไว ที่นักเรียนเคยปฏิบัติ มีอะไรบ้าง (ตัวอย่าง
คำตอบ การวิ่งเร็ว การว่ิงซิกแซ็กหรือว่ิงสลับฟันปลา การกระโดด)  
                การออกกำลังกายเพื่อช่วยระบบหายใจ ที่นักเรียนเคยปฏิบัติ มีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ การ
เดิน การว่ิงเหยาะๆ ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ)  
 5. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน แต่ละกลุ่มระดมความคิดเพ่ือเขียนแผนภาพ
ความคิดลงในกระดาษ A3 ในหัวข้อต่อไปนี้   
กลุ่มท่ี 1 การออกกำลังกายเพ่ือให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แข็งแรง 
  กลุ่มท่ี 2 การออกกำลังกายเพ่ือปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง 
  กลุ่มท่ี 3 การออกกำลังกายเพ่ือให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไว 
  กลุ่มท่ี 4 การออกกำลังกายเพ่ือช่วยระบบหายใจ 
 ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแผนภาพความคิด ครูและเพ่ือน กลุ่มอ่ืนๆ ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
จากนั้นให้นักเรียนนำแผนภาพความคิดไปติดในพ้ืนที่ว่างภายในห้องเพ่ือให้ไว้ศึกษาเพ่ิมเติม  
 6. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบการออกกำลังกาย โดยครูใช้คำถามดังนี้ 
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                   รูปแบบการออกกำลังกายที่นักเรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้มีอะไรบ้าง (การออกกำลังกายเพื่อให้
กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แข็งแรง การออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง การออก-กำลังกายเพื่อให้
เกิดความคล่องแคล่วว่องไว การออกกำลังกายเพื่อช่วยระบบหายใจ) 
                   ในชีวิตประจำวันของนักเรียนออกกำลังกายรูปแบบใดมากท่ีสุด (ตัวอย่างคำตอบ     การออก 
กำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แข็งแรง การออกกำลังกายเพื่อช่วยระบบหายใจ) 
                  การออกกำลังกายมีประโยชน์อย่างไร (ตัวอย่างทำตอบ ทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจ  ร่าเริง 
แจ่มใส) 
 7.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การออกกำลังกายทำได้หลายรูปแบบ เช่น การออกกำลัง 
กายเพ่ือให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แข็งแรง การออกกำลังกายเพ่ือปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง การออกกำลังกาย
เพ่ือให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไว และการออกกำลังกายเพ่ือช่วยระบบหายใจซึ่งทุกรูปแบบล้วนแต่ส่งผลให้มี 
สุขภาพที่ดี  
 8. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้  
                  ถ้านักเรียนต้องการเป็นนักกีฬาโอลิมปิก นักเรียนควรฝึกฝนการออกกำลังกายรูปแบบใดมากที่สุด 
6.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
  กระดาษ A3 
7.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

- ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

อธิบายกิจกรรมการออกกำลัง
กายรูปแบบต่างๆ 

– แบบตอบคำถาม ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วิธีการวัดผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทำงาน – แบบสังเกตพฤติกรรมขณะ 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป    ร่วมกับกลุ่ม   ทำงานร่วมกับกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

– แบบประเมินพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

     

- ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดผลและการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

เขียนแผนภาพลักษณะหน้าที่
และวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน: 
สมอง หัวใจ 

แบบประเมินด้านทักษะ/ 
  กระบวนการ 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... .............................................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
............................................................................................................................... ................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ....................................................
.......................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ............................................................ 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่  2  รายการ  ถือว่า  ผ่าน    
 ผ่าน         1  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน   

 
 
 
 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
สรุปผล 

การ
ประเมิน 

ร่วมมือใน
การทำ
กิจกรรม 

กล้าออกมา
แสดง

ความสามารถ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

      (___________________________) 

            ______/___________/______                                       
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟังความ
คิดเห็น 
ของผู้อ่ืน 

(2 คะแนน) 

นำเสนอ
ผลงานได้
น่าสนใจ 

(2 คะแนน) 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ
ตามเวลาที่
กำหนด 

(2 คะแนน) 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10 ระดับ ดีมาก     
 คะแนน  7-8 ระดับ ดี 
 คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้   
 คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

   ______/___________/______                                       
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คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การแก้ปัญหา  ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคำตอบ     
2. การใช้เหตุผล  สรุปผลและบอกเหตุผลการสรุปได้     
3. การสื่อความหมายและ
การนำเสนอ 

 ใช้ภาษาสื่อความหมายและนำเสนอได้ถูกต้อง     

4. การเชื่อมโยง  นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตจริง      
5. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม     

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 

 
 คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การทำงานเป็นระบบ
รอบคอบ 

 มีลำดับและขั้นตอนในการทำงาน     

2. มีระเบียบวินัย  ทำงานสะอาด     
3. มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตามกำหนดเวลา     
4. มีวิจารณญาณ  ตรวจสอบการทำงานของตนเอง และค้นหากิจกรรม

อ่ืน ๆ 
    

5. มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

 รวมคำตอบและทำกิจกรรมด้วยตนเอง     

6. ตระหนักในคุณค่าและ
เจตคติที่ดีต่อการดูแล
สุขภาพ 

 สนใจเรียน เต็มใจร่วมทำกิจกรรม และเรียนอย่างมี
ความสุข 

    

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง 
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
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กำหนดเกณฑ์การประเมินผลชิ้นงาน/การบันทึกความรู้โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง

(Rubrics) ดังนี้ 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

– เขียนแผนภาพความรู้ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ ชัดเจน แนวคิดหลักถูกต้อง มี
ประเด็นสำคัญครบถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม คำศัพท์ถูกต้อง 4 

– เขียนแผนภาพความรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์ มีบางส่วนยังไม่ชัดเจน แนวคิดหลัก
ถูกต้อง มีประเด็นสำคัญครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน 3 

– เขียนแผนภาพความรู้ยึดตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน แนวคิดหลักบางส่วน
ไม่ถูกต้อง ส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญมีไม่ครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน    

2 

– เขียนแผนภาพความรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน และแนวคิด
หลักส่วนใหญ่ ไม่ถูกต้อง ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้อง 

1 

  

เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/การบันทึกความรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การออกกำลังกายและกิจกรรมทางกาย เวลาเรียน 4 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง  การออกกำลังกาย เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
 เพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แข็งแรง 
สอบวันที่.......................................เดือน..............................................พ.ศ. ............................................. 
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง 
 สม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน 
 และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 ตัวช้ีวัด 
     พ 3.2 ป.2/1 ออกกำลังกาย และเล่นเกม ได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน 
2. สาระสำคัญ 

การออกแรงผลัก ดัน ลาก ยก ดึง ฉุด การปา โยน เหวี่ยง ขว้าง การแกว่งแขนขาในน้ำ เป็นการออกกำลัง
กายเพ่ือให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แข็งแรง 
 1. ความรู้    
     การออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ แข็งแรง 
 2.  ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด 
      การให้เหตุผล การสรุปความรู้ การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ 
 3. คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
      มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 
3. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 - สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 
 - สมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Mathematics in Everyday Life)  
 - สมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and 
Scientific Mind) 
 - สมรรถนะหลักด้านทักษะชีวิตและความเจริญ แห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 
 1. ระบุกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แข็งแรง (K) 
 2. ปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายเพ่ือให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แข็งแรง (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพ่ือให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แข็งแรง (A) 
 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับ การออกกำลังกายเพ่ือให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แข็งแรง โดยครูใช้
คำถาม ดังนี้ 
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     * การออกกำลังกายเพ่ือให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แข็งแรง มีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ การออกแรง
ผลัก ดัน ลาก ยก ดึง ฉุด การปา โยน เหวี่ยง ขว้าง การแกว่งแขนขาในน้ำ)  
     * นักเรียนเคยออกกำลังกายรูปแบบนี้หรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ เคย / ไม่เคย) 
     * กิจกรรมการออกกำลังกายรูปแบบนี้ที่นักเรียนเคยปฏิบัติ มีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ การผลัก
ประตู การลากสิ่งของต่างๆ การยกของ การปา โยน เหว่ียง หรือขว้างลูกบอล) 
 2. ให้นักเรียน 2 – 3 คน ออกมาสาธิตการออกกำลังกายเพ่ือให้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ แข็งแรง ที่เคย
ปฏิบัติ จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่เพ่ือนสาธิต โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
     * กิจกรรมการออกกำลังกายที่เพ่ือนสาธิต คืออะไร (ตัวอย่างคำตอบ การลาก การผลัก การยก 
การดึง การปา การโยน การเหวี่ยง การขว้าง) 
     * นักเรียนเคยปฏิบัติกิจกรรมที่เพ่ือนสาธิตหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ เคย / ไม่เคย) 
     * นักเรียนชอบรูปแบบการออกกำลังกายเพ่ือให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แข็งแรง หรือไม่ เพราะอะไร 
(ตัวอย่างคำตอบ ชอบ เพราะทำให้ร่างกายแข็งแรง)   
 3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพ่ือแข่งขันชักเย่อ หลังจากจบการแข่งขัน ให้นักเรียนแสดงความชื่นชมยินดี
กับทีมที่ชนะการแข่งขัน จากนั้นร่วมกันสรุปผลการแข่งขัน โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
       ทีมท่ีชนะการแข่งขันคือทีมใด (นักเรียนตอบตามความเป็นจริง) 
ให้นักเรียนปรบมือแสดงความชื่นชมในความสามารถของกลุ่มที่ชนะ 
        นักเรียนคิดว่าทีมที่ชนะการแข่งขันชนะเพราะอะไร (ตัวอย่างคำตอบ สมาชิกของทีมมีความ
แข็งแรง สมาชิกของทีมมีความสามัคคี) 
       การแข่งขันชักเย่อต้องใช้ความแข็งแรงของอวัยวะใด (ตัวอย่างคำตอบ แขน ขา ลำตัว) 
       ถ้านักเรียนต้องการชนะการแข่งขันชักเย่อ นักเรียนควรทำอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ หม่ันออก
กำลังกายเพื่อให้ร่างกายส่วนต่างๆ แข็งแรง) 
 4. ให้นักเรียนเล่นเกมค้ำเส้า โดยมีวิธีการเล่น ดังนี้ 
       1) แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ เท่าๆ กัน ทั้งสองฝ่ายจับคู่ให้เหมาะสมกับการประลองกำลัง 
       2) ครูเตรียมไม้พลองไว้ 1 อัน จากนั้นตีเส้นขนานให้ห่างกัน 2 เมตร 
       3) ให้คู่แข่งขันแต่ละคู่ ยืนตรงกลางระหว่างเส้นขนาน สองมือจับไม้พลองไว้ทั้งคู่ พอได้ยินเสียง
นกหวีด ต่างออกแรงดันให้คู่แข่งขันถอยหลัง คนใดเหยียบเส้นที่ขีดไว้เป็นฝ่ายแพ้ 
       4) ผู้เล่นของฝ่ายใดมีผู้ชนะมากกว่าเป็น ฝ่ายชนะ 
 หลังจากเล่นเกมค้ำเส้าจบแล้ว นักเรียนร่วมกันสรุปผลการเล่นเกม โดยครูใช้คำถามดังนี้ 
              ทีมท่ีชนะการเล่นเกมคือทีมใด (นักเรียนตอบตามความเป็นจริง) 
ให้นักเรียนปรบมือแสดงความชื่นชมในความสามารถของกลุ่มที่ชนะ 
     นักเรียนคิดว่าทีมที่ชนะการเล่นเกมชนะเพราะอะไร (สมาชิกของทีมมีความแข็งแรง) 
     การเล่นเกมต้องใช้ความแข็งแรงของอวัยวะใด (ตัวอย่างคำตอบ แขน ขา ลำตัว) 
               ถ้านักเรียนต้องการชนะการเล่นเกมค้ำเส้า นักเรียนควรทำอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ  
หม่ันออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายส่วนต่างๆ แข็งแรง) 
                นอกจากการแข่งขันชักเย่อ และการเล่นเกมค้ำเส้าแล้ว ยังมีเกม กีฬา หรือกีฬา-พ้ืนบ้านใด
อีกบ้างที่เล่นแล้ว ทำให้ร่างกายส่วนต่างๆ แข็งแรง (ตัวอย่างคำตอบ การเล่นเกมลูกบอล-มหาภัย ) 
      5. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การออกกำลังกายเพ่ือให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ 
แข็งแรง โดยครูใช้คำถามดังนี้ 
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                       *  การออกกำลังกายเพ่ือให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แข็งแรง มีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ  
การออกแรงผลัก ดัน ลาก ยก ดึง ฉุด การปา โยน เหว่ียง ขว้าง การแกว่งแขนขาในน้ำ)  
                       *  การออกกำลังกายโดยการออกแรงผลัก ดัน ลาก ยก ดึง ฉุด การปา โยน เหวี่ยง ขว้าง การ
แกว่งแขนขาในน้ำ จะส่งผลดีต่อร่างกายอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ทำให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายแข็งแรง) 
 6. ให้นักเรียนวาดภาพการออกกำลังกายเพ่ือให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แข็งแรงมา 1 กิจกรรม จากนั้นครู
คัดเลือกผู้แทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 7.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การออกแรงผลัก ดัน ลาก ยก ดึง ฉุด การปา โยน เหวี่ยง 
ขว้าง การแกว่งแขนขาในน้ำ เป็นการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แข็งแรง  
 8. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
                   *  นักกีฬาประเภทใดบ้าง ที่ควรฝึกการออกกำลังกายเพ่ือให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แข็งแรง 
 
6.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
 ไม้พลอง 
 
7.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

- ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 
ระบุกิจกรรมการออกกำลังกาย
เพ่ือให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ 
แข็งแรง 

– แบบตอบคำถาม ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 
วิธีการวัดผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทำงาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป    ร่วมกับกลุ่ม   ทำงานร่วมกับกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

– แบบประเมินพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

       

 
- ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วิธีการวัดผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 
ปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกาย
เพ่ือให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ 
แข็งแรง 

แบบประเมินด้านทักษะ/ 
  กระบวนการ 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................... .... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.......................................................................................................................................... .............................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่  2  รายการ  ถือว่า  ผ่าน    
 ผ่าน         1  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน   

 
 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน 

ร่วมมือในการ
ทำกิจกรรม 

กล้าออกมา
แสดง

ความสามารถ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            

ลงช่ือ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

   ______/___________/______                                       
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  

คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟังความ
คิดเห็นของ

ผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ
ผลงานได้
น่าสนใจ 

(2 คะแนน) 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ
ตามเวลาที่
กำหนด 

(2 คะแนน) 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         

เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10 ระดับ ดีมาก     
 คะแนน  7-8 ระดับ ดี 
 คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้   
 คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

   ______/___________/______                                       
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คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การแก้ปัญหา  ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคำตอบ     
2. การใช้เหตุผล  สรุปผลและบอกเหตุผลการสรุปได้     
3. การสื่อความหมายและ
การนำเสนอ 

 ใช้ภาษาสื่อความหมายและนำเสนอได้ถูกต้อง     

4. การเชื่อมโยง  นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตจริง      
5. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม     

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การทำงานเป็นระบบ
รอบคอบ 

 มีลำดับและขั้นตอนในการทำงาน     

2. มีระเบียบวินัย  ทำงานสะอาด     
3. มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตามกำหนดเวลา     
4. มีวิจารณญาณ  ตรวจสอบการทำงานของตนเอง และค้นหากิจกรรมอ่ืน ๆ     
5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง  รวมคำตอบและทำกิจกรรมด้วยตนเอง     
6. ตระหนักในคุณค่าและ
เจตคติที่ดีต่อการดูแล
สุขภาพ 

 สนใจเรียน เต็มใจร่วมทำกิจกรรม และเรียนอย่างมี
ความสุข 

    

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ควรปรับปรุง  
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 



201 
 

 
กำหนดเกณฑ์การประเมินผลชิ้นงาน/การบันทึกความรู้โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง

(Rubrics) ดังนี้ 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

– เขียนแผนภาพความรู้ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ ชัดเจน แนวคิดหลักถูกต้อง มี
ประเด็นสำคัญครบถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม คำศัพท์ถูกต้อง 4 

– เขียนแผนภาพความรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์ มีบางส่วนยังไม่ชัดเจน แนวคิดหลัก
ถูกต้อง มีประเด็นสำคัญครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน 3 

– เขียนแผนภาพความรู้ยึดตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน แนวคิดหลักบางส่วน
ไม่ถูกต้อง  ส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญมีไม่ครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน    

2 

– เขียนแผนภาพความรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน และแนวคิด
หลักส่วนใหญ่ ไม่ถูกต้อง ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้อง 

1 

 
 

  

เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/การบันทึกความรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การออกกำลังกายและกิจกรรมทางกาย เวลาเรียน 4 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง การออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.....................................เดือน.....................................................พ.ศ. ......................................... 
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง 
 สม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน 
 และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 ตัวช้ีวัด 
     พ 3.2 ป.2/1 ออกกำลังกาย และเล่นเกม ได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน 
2. สาระสำคัญ 
 การแสดงท่ากายบริหาร กิจกรรมเข้าจังหวะ  เป็นการออกกำลังกายเพ่ือปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง  
  1. ความรู้ 
     การออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง 
 2. ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด 
     การให้เหตุผล การปฏิบัติ/การสาธิต การประยุกต์/การปรับปรุง การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ 
 3. คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
     มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้มุ่งมั่นในการทำงาน 
3. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 - สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 
 - สมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Mathematics in Everyday Life)  
 - สมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and 
Scientific Mind) 
 - สมรรถนะหลักด้านทักษะชีวิตและความเจริญ แห่งตน (Life Skills and Personal Growth 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 
 1. ระบุกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง (K) 
 2. ปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายเพ่ือปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพ่ือปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง (A) 
 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับ การออกกำลังกายเพ่ือปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง โดยครูใช้คำถาม 
ดังนี้ 
      * การออกกำลังกายเพ่ือปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง มีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ การแสดงท่า
บริหารร่างกาย กิจกรรมเข้าจังหวะ)  
      * นักเรียนเคยออกกำลังกายรูปแบบนี้หรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ เคย / ไม่เคย) 
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      * กิจกรรมการออกกำลังกายรูปแบบนี้ที่นักเรียนเคยปฏิบัติ มีอะไรบ้าง (การเต้นแอโรบิกการแสดง
ท่าทางประกอบเพลง การเดินตามจังหวะเพลง) 
 2. ให้นักเรียน 2 – 3 คน ออกมาสาธิตการออกกำลังกายเพ่ือปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง ที่เคยปฏิบัติ 
จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่เพ่ือนสาธิต โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
      * กิจกรรมการออกกำลังกายท่ีเพ่ือนสาธิต คืออะไร (ตัวอย่างคำตอบ การเต้นแอโรบิก การแสดง
ท่าทางประกอบเพลง การเดินตามจังหวะเพลง) 
      * นักเรียนเคยปฏิบัติกิจกรรมที่เพ่ือนสาธิตหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ เคย / ไม่เคย) 
     *  นักเรียนชอบการออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง หรือไม่ เพราะอะไร (ตัวอย่าง
คำตอบ ชอบ เพราะสนุกสนาน และทำให้ร่างกายแข็งแรง)   
 3. ครูสาธิตการแสดงท่าบริหารร่างกายอย่างง่าย 4 – 5 ท่าให้นักเรียนดู (ครูเปิดเพลงประกอบจังหวะ) 
 4. นักเรียนฝึกท่าบริหารร่างกายไปพร้อมๆ กับครู 3 – 4 รอบ 
 5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน แต่ละกลุ่มฝึกท่าบริหารร่างกาย ให้ถูกต้องและ พร้อมเพรียง
กัน แล้วออกมาแสดงให้เพ่ือนดูทีละกลุ่ม จากนั้น ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามดังนี้ 
      กลุ่มของนักเรียนแสดงได้พร้อมเพรียงกันหรือไม่ อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ พร้อมเพรียงกัน) 
      นักเรียนกลุ่มใดแสดงได้ถูกต้องและพร้อมเพรียงกันมากท่ีสุด (นักเรียนตอบตามความเป็นจริง) 
ให้นักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มท่ีแสดงได้พร้อมเพรียงกัน 
      นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่ได้แสดงท่ากายบริหาร (ตัวอย่างคำตอบ ชอบ มีความสุข สนุกสนาน) 
      การแสดงท่าบริหารร่างกายเป็นการออกกำลังกายรูปแบบใด (การออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะ
ท่าทาง) 
       นอกจากการแสดงท่ากายบริหารแล้วยังมีกิจกรรมการออกกำลังกายอะไรอีกบ้างท่ีเป็นการออก
กำลังกายเพ่ือปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง (ตัวอย่างคำตอบ กิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นประกอบเพลง) 
 โดยครูสรุปคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 6. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การออกกำลังกายเพ่ือปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง 
โดยครูใช้คำถามดังนี้ 
                     * การออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง มีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ การแสดงท่า
กายบริหาร กิจกรรมเข้าจังหวะ)  
                   * การออกกำลังกายเพ่ือปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง มีประโยชน์อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ  
ทำให้ร่างกายแข็งแรง ปฏิบัติแล้วอารมณ์ดี) 
 7.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การแสดงท่ากายบริหารและ กิจกรรมเข้าจังหวะ  เป็นการ
ออกกำลังกายเพ่ือปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง เมื่อปฏิบัติเป็นประจำจะทำให้ร่างกายแข็งแรง 
 8. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
                   *  นักกีฬาประเภทใด ควรฝึกการออกกำลังกายเพ่ือปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง มากท่ีสุด 

การออกกำลังกาย 
เพ่ือปรับเปลี่ยน
ลักษณะท่าทาง 

กิจกรรมเข้าจังหวะ 

เต้นแอโรบิก การเต้นประกอบเพลง 
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6.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
7  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

- ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

ระบุกิจกรรมการออกกำลังกาย
เพ่ือปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง 

– การตอบคำถาม ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 
วิธีการวัดผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทำงาน – แบบสังเกตพฤติกรรมขณะ 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป    ร่วมกับกลุ่ม   ทำงานร่วมกับกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ   
   ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– แบบประเมินด้านคุณธรรม  
  จริยธรรม และค่านิยม ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

- ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

ปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทาง 

แบบประเมินด้านทักษะ/ 
  กระบวนการ 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 
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         บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................. ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................... .... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.......................................................................................................................................... .............................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
................................................................................ .................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่  2  รายการ  ถือว่า  ผ่าน    
 ผ่าน         1  รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน   

 
 
 
 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน 

ร่วมมือในการ
ทำกิจกรรม 

กล้าออกมา
แสดง

ความสามารถ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

   ______/___________/______                                       
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟังความ
คิดเห็นของ

ผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ
ผลงานได้
น่าสนใจ 

(2 คะแนน) 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ
ตามเวลาที่
กำหนด 

(2 คะแนน) 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10 ระดับ ดีมาก  
 คะแนน  7-8 ระดับ ดี 
 คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้   
 คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 

(___________________________) 

   ______/___________/______                                       
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คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การแก้ปัญหา  ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคำตอบ     
2. การใช้เหตุผล  สรุปผลและบอกเหตุผลการสรุปได้     
3. การสื่อความหมายและ
การนำเสนอ 

 ใช้ภาษาสื่อความหมายและนำเสนอได้ถูกต้อง     

4. การเชื่อมโยง  นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตจริง      
5. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม     

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก  3 = ดี   2 = พอใช้1 = ควรปรับปรุง   
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การทำงานเป็นระบบ
รอบคอบ 

 มีลำดับและขั้นตอนในการทำงาน     

2. มีระเบียบวินัย  ทำงานสะอาด     
3. มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตามกำหนดเวลา     
4. มีวิจารณญาณ  ตรวจสอบการทำงานของตนเอง และค้นหากิจกรรม

อ่ืน ๆ 
    

5. มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

 รวมคำตอบและทำกิจกรรมด้วยตนเอง     

6. ตระหนักในคุณค่าและ
เจตคติที่ดีต่อการดูแล
สุขภาพ 

 สนใจเรียน เต็มใจร่วมทำกิจกรรม และเรียนอย่างมี
ความสุข 

    

ระดับคุณภาพ  4 = ดีมาก   3 = ดี   2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุง 
คะแนนที่ได ้

    

คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
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กำหนดเกณฑ์การประเมินผลชิ้นงาน/การบันทึกความรู้โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง
(Rubrics) ดังนี้ 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
– เขียนแผนภาพความรู้ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ ชัดเจน แนวคิดหลักถูกต้อง มีประเด็น
สำคัญครบถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม คำศัพท์ถูกต้อง 4 

– เขียนแผนภาพความรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์ มีบางส่วนยังไม่ชัดเจน แนวคิดหลักถูกต้อง                                
มีประเด็นสำคัญครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน 3 

– เขียนแผนภาพความรู้ยึดตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน แนวคิดหลักบางส่วนไม่
ถูกต้อง   ส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญมีไม่ครบถ้วน ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่วน    

2 

– เขียนแผนภาพความรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน และแนวคิด
หลักส่วนใหญ่ ไม่ถูกต้อง ใช้ภาษา คำศัพท์ไม่ถูกต้อง 

1 

 
  

เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/การบันทึกความรู้ 
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ที่ปรึกษา 

นายเกรียงไกร   จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวน้ำฝน อยู่ดี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวนฤมล กังวาลไกล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 

 
คณะผู้จัดทำ 
คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพแผนการสอนกลาง 

             นางจิตต์  ฉิมแสง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 หน่วยศึกษานิเทศก์  สำนักการศึกษา 

             นางสาวภรณี  ศิริวิศาลสุวรรณ        ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

                     หนว่ยศึกษานิเทศก์  สำนักการศึกษา 

นางสาวสุดาวันท์  ทรายอินทร์ครู         รับเงินเดือนอันดับ  คศ. ๑ 

       โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา  สำนักงานเขตคลองสามวา 

คณะทำงานฝ่ายเขียนแผนการสอนกลาง 
นางสาวเบญจมาศ  ยืนหยัดชัย ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

        โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  สำนักงานเขตห้วยขวาง 

              นางสาวนุชนาถ  ปุณณะหิตานนท์ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 

      โรงเรียนวัดทองเพลง  สำนักงานเขตคลองสาน 

              นางสาวเนตรชนก  เพียรการ                 ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 

                    โรงเรียนวัดคฤหบดี  สำนักงานเขตบางพลัด 
 

ผู้ดำเนินงาน / ผู้เรียบเรียง 
นางสาวบุษราคัม ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

  หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  และการจัดการเรียนรู้ 

นางวาสนา รังสร้อย ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 

นางนริศรา ริชาร์ดสัน ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 

นางสาวนุชนาจ ประภาวะเก ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 
ผู้ออกแบบปก 

นายวศิน พิมพ์สกุลานนท์   พนักงานโรงพิมพ์ 
  สำนักการศึกษา 

 
 


