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 แผนการจั ดการเร ัยนรั ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
1 รวม 2 ชั่วโมง 

ชือ่วิชาัพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

ชือ่หน่วยัสมรรถภาพการเสริมสร้างความแข็งแรงใหก้ับ
กล้ามเนื้อ 

 
สอนครั้งที่ 2 

จ านวน 2 ชั่วโมง ชือ่เร่ืองัสมรรถภาพการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ 

 

1.  สาระสําค ญ 
               ปัจจุบันเราเห็นว่ากีฬาประเภทใดต้องอาศัยความแข็งแรงเป็นตัวส าคัญ เพราะกีฬาส่วนมากต้องอาศัยความ
อดทนโดยเฉพาะกีฬาที่ต้องใช้พลังงานมากๆ เช่น ยกน้ าหนัก ขว้างจักร หรือกิจกรรมประเภทต่างๆที่ต้องใช้แรงมาก  

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 

2.1 เสริมสร้างให้ความแข็งแรงกับร่างกายและกล้ามเนื้อและสุขภาพของตนเองได้  
 

3. จั ดประสงค์การเร ยนร ้ 
3.1 ดานความรู้ 

3.1.1 อธิบายถึงสมรรถการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อได้  
3.1.2 อธิบายถึงองค์ประกอบสมรรถภาพร่างการการเสริมสร้างความแข็งแรง ให้กับกล้ามเนื้อ  
3.1.3 บอกวิธีปฏิบัติที่ได้รับจากการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ  

3.2 ดานทกัษะ 
 

3.2.1 ปฏิบัติในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้อง 
 

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
 

3.3.1 ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความขยนั ความอดทน แบ่งปัน  
3.3.2 ความสนใจใฝ่รู ้ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง  

 

4. เนื้อหาสาระการเรั ยนร ้ 
4.1 ความหมายของสมรรถนะ  
4.2 องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายด้านการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ  
4.3 หลักการฝึกความแข็งแรง  
       4.3.1 ขั้นตอนการฝึกความแข็งแรง  
       4.3.2 วิธีปฏิบัติตัวในการเสริมสร้างความแข็งแรง  
       4.3.3 ประโยชน์ของปฏิบัติสมรรถภาพของกายภาพด้านเสริมสร้างความแข็งแรง  
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5.1ัการนัําเขาส บทเรั ยน 
 

          1.มีการสนทนาพูดคุยกันระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน  
          2.แจกใบงานเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายด้านเสริมความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อ  
          3.เช็คชื่อนักศึกษา  
          4.ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  

 

5.2ัการเรั ยนร ู้ 
           1.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน ให้ไปค้นคว้าเรื่องสมรรถภาพการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ  
           2.ให้แต่ละกลุ่มออกมารายงานหน้าชั้นเรียน  
           3.ให้ผู้ฟังซักถามกลุ่มผู้ออกรายงาน  
           4.ให้กลุ่มผู้ออกรายงานตั้งคาถามคนละ 1 ข้อ เพ่ือถามผู้ฟังว่าเข้าใจเนื้อหามากน้อยเพียงใด  
           5.ครูผู้สอนสรุปเพิ่มเติมจากเนื้อหาแต่ละกลุ่มผู้ออก 
5.3ัการสรั ป 
           1.ครูให้นักเรียนที่แบ่งกลุ่มช่วยกันคิดถึงเรื่องสมรรถภาพการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ  โดยครูคอย
แนะน า 
          2.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
          3.ให้นักศึกษาไปดูเนื้อหาที่จะเรียนในคาบถัดไป 
 

5.4ัการวั ดและประเมัินผล 
             สังเกตและสอบถาม 
 

6.สื่อการเรั ยนร ้/แหลั่งการเร ยนร  ้ 
6.1ั ส่ือสัิ่งพิมพ์ 

              -  หนังสือพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง กิจจา บานชื่นและคณะ 
 

6.2ั อัื่นๆั  
                -  
 

7. เอกสารประกอบการจ ดการเรั ยนร ้ั (ใบความร ้ั ใบงานั ใบมอบหมายงานัฯลฯั) 
ััััััััั1.แบบทดสอบก่อนเรียน  
           2.แบบทดสอบหลังเรียน  
           3.ใบงาน  
           4.แบบเรียน  
           5.รูปภาพ  
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8. การบั รณาการ/ความสั มพ นธ์ก บวิชาอืน่ 
          -บูรณาการกับวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

9. การว ดและประเมัินผล 
 

9.1ัักอนเรั ยน 
               - สังเกตและสอบถาม 

 

9.2ั ขณะเร ยน 
               -สังเกตและสอบถาม 

 

9.3ั หลั งเร ยน 
               - สังเกตและสอบถาม 
               - แบบฝึกหัด 

 

10. บั นทั กหล งสอน 
10.1ั ผลการใชั้แผนการจ ดการเรั ยนร  ้ 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ัััััั10.2ั ผลการเรั ยนร ้ของนั กเรั ยน นัั กศั กษา 

 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ััััััั10.3ั แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการเรั ยนร  ้ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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ให้น กเร ยนเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถ กต้อง 

1. หน่วยงานท ่ให้นิยามคําว่าั“สมรรถภาพทางกายท ่ด ”ัคือหน่วยงานใด 
........................................................................................................................................................................................ 

2. ความอดทนของระบบไหลเว ยนเลือด หมายถ ง  
........................................................................................................................................................................................ 

3. ความอดทนของกล้ามเนื้อ  หมายถ ง  
........................................................................................................................................................................................ 

4. ความยืดหย ่นหรือความอ่อนต ว  หมายถ ง  
........................................................................................................................................................................................ 

5. ปัจจ ยท ่ทําให้คนเราดํารงช วิตอย ่ได้อย่างเป็นปกติส ขัได้แก่ั 
 ........................................................................................................................................................................................ 

6. การออกกําล งกายัหมายถ งั 
 ........................................................................................................................................................................................ 

7. ต วอย่างการออกกําล งกายประเภทัStaticsัได้แก่  
 ...................................................................................................................................................................................
8. Isotonicsััหมายถ งั 
........................................................................................................................................................................................ 

9. ว่ิงมาราธอนััว่ิงจ๊อกกิ้งัเดินระยะทางไกลัข ่จ กรยานทางไกลัเต้นแอโรบิคััว่ายน้ําััเป็นการออกกําล งกายัประเภท
ใด 
........................................................................................................................................................................................ 

10. การออกกําล งกายเพื่อส ขภาพัซ ่งม ความเข้มตํ่าหรือปานกลางัจะต้องใช้เวลาัประมาณเท่าใด 
........................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 

สมรรถภาพการเสรมิสรา้งความแขง็แรงให้กับกลา้มเนือ้ 
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1. หน่วยงานท ่ให้นิยามคําว่าั“สมรรถภาพทางกายท ่ด ”ัคือหน่วยงานใด 
 สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการและการเต้นร าแห่งสหรัฐอเมริกา  (AAHPERD)  
2. ความอดทนของระบบไหลเว ยนเลือด หมายถ ง ………………………………………… 

คุณสมบัติที่สามารถอดทนต่อการปฏิบัติกิจกรรมหนักได้เป็นระยะเวลานาน ๆ 
3. ความอดทนของกล้ามเนื้อ  หมายถ ง  ………………………………………… 

คุณสมบัติที่บุคคลสามารถเพียรพยายามท างานในกิจกรรมที่ต้องใช้กลุ่มกล้ามเนื้อกลุ่มเดียวกันเป็นระยะเวลานาน ๆ 
4. ความยืดหย ่นหรือความอ่อนต ว  หมายถ ง  ………………………………………… 

ศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานของข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้ตลอดระยะเวลาของการเคลื่อนที่ตามปกติ  
5. ปัจจ ยท ่ทําให้คนเราดํารงช วิตอย ่ได้อย่างเป็นปกติส ขัได้แก่ั………………………………………… 
  อาหาร น ้า อากาศ แสงแดด การพักผ่อน สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  และการออกก าลังกาย  
6. การออกกําล งกายัหมายถ งั………………………………………… 
  การใช้แรงกล้ามเนื้อลาย ให้มีการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยอาจจะใช้กิจกรรมใด ๆ 
เป็นสื่อก็ได้ ซึ่งมิได้มุ่งการแข่งขัน แต่ช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ต วอย่างการออกกําล งกายประเภทัStatics ได้แก่ …………………………………………  
 โยคะ ร ามวยจีน การท าท่ากายบริหารต่างๆ  การรดน้ าต้นไม้  การท างานบ้าน  เป็นต้น 
8. Isotonicsััหมายถ งัั………………………………………… 
  การออกก าลังกายที่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบเพื่อการบริหารอวัยวะต่างๆ ของร่างกายเป็นส่วนๆให้มีความแข็งแรง
และมีสัดส่วนที่ดี 
9. ว่ิงมาราธอนััว่ิงจ๊อกกิ้งัเดินระยะทางไกลัข ่จ กรยานทางไกลัเต้นแอโรบิคััว่ายน้ําัั 
ัััเป็นการออกกําล งกายัประเภทใด........................................................................ 
 Aerobics 
10. การออกกําล งกายเพื่อส ขภาพัซ ่งม ความเข้มตํ่าหรือปานกลางัจะต้องใช้เวลาั 
ััััประมาณเท่าใด 

 15 - 60 นาที หรือมากกว่า 
 
 
 

 

สมรรถภาพการเสรมิสรา้งความแขง็แรงให้กับกลา้มเนือ้ 
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 แผนการจั ดการเร ัยนรั ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
2 รวม 2 ชั่วโมง 

ชือ่วิชาัพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

ชือ่หน่วยัการพฒันาสมรรถภาพด้านความคล่องตัว สอนครั้งที่ 2 
จ านวน 2 ชั่วโมง ชือ่เร่ืองัการพัฒนาสมรรถภาพด้านความคล่องตัว 

 1.  สาระสําค ญ 
              การพัฒนาสมรรถภาพด้านความคล่องตัว ทาให้ชีวิตของมนุษย์เราท าอะไรได้สะดวกขึ้น และสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น ก็สามารถเอาตัวรอดได้  

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
2.1 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถภาพด้านความคล่องตัวได้ 

 

3. จั ดประสงค์การเร ยนร ้ 

3.1 ดานความรู้ 
3.1.1 อธิบายความหมายของการพัฒนาสมรรถภาพด้านความคล่องตัว  
3.1.2 ทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านร่างกายและจิตใจ  
3.1.3 ขั้นตอนในการพัฒนาสมรรถภาพด้านความคล่องตัว  
3.1.4 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย และบุคลิกภาพ  
3.1.5 ประโยชน์ด้านการพัฒนาสมรรถภาพด้านความคล่องตัว  

3.2 ดานทกัษะ 
      3.2.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติการพัฒนาสมรรถภาพด้านความคล่องตัว ทาให้ชีวิตของมนุษย์เราท าอะไรได้สะดวก

ขึ้น และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้ามีปัญหาเกิดข้ึน ก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างถูกต้อง  
3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 

3.3.1 ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความขยนั ความอดทน แบ่งปัน  
3.3.2 ความสนใจใฝ่รู ้ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 

 

4. เนื้อหาสาระการเรั ยนร ้ 
4.1 ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาสมรรถภาพด้านความคล่องตัว  
4.2 ขั้นตอนในการพัฒนาด้านความสามารถ  
4.3 กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพด้านความคล้องตัว  
4.4 ประโยชน์ด้านการพัฒนาสมรรถภาพด้านความคล่องตัว  

5.1ัการนัําเขาส บทเรั ยน 
 

         1.มีการสนทนาโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  
         2.ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบงาน  
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        3.ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
        4.เช็คชื่อนักเรียน  

 

5.2ัการเรั ยนร ู้ 
1.ครูผู้สอนบรรยายเนื้อหาจากใบงานและแบบเรียน  
2.ครูบอกให้นักเรียนตั้งใจฟังแล้วจดบันทึกลงในสมุด  
3.ครูผู้สอนให้นักเรียนไปค้นคว้าทารายงานเรื่องการพัฒนาสมรรถภาพด้านความคล่องตัว แล้วท ารายงานส่ง  
4.ครูสรุปเนื้อหา  

 

5.3ัการสรั ป 
         1.ครูให้นักเรียนที่แบ่งกลุ่มช่วยกันคิดถึงเรื่องพัฒนาด้านความคล่องตัว โดยครูคอยแนะน า  

2.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
3.ให้นักศึกษาไปดูเนื้อหาที่จะเรียนในคาบถัดไป 

 

5.4ัการวั ดและประเมัินผล 
             สังเกตและสอบถาม 
 

6.สื่อการเรั ยนร ้/แหลั่งการเร ยนร  ้ 
6.1ั ส่ือสัิ่งพิมพ์ 

              -  หนังสือพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง กิจจา บานชื่นและคณะ 
 

6.2ั อัื่นๆั  
                -  
 

7. เอกสารประกอบการจ ดการเรั ยนร ้ั (ใบความร ้ั ใบงานั ใบมอบหมายงานัฯลฯั) 
1.แบบทดสอบก่อนเรียน  
2.แบบทดสอบหลังเรียน  
3.ใบงาน  
4.แบบเรียน  

 

8. การบั รณาการ/ความสั มพ นธ์ก บวิชาอืน่ 
          -บูรณาการกับวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

9. การว ดและประเมัินผล 
 

9.1ัักอนเรั ยน 
               - สังเกตและสอบถาม 
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9.2ั ขณะเร ยน 
               -สังเกตและสอบถาม 

 

9.3ั หลั งเร ยน 
               - สังเกตและสอบถาม 
               - แบบฝึกหัด 

 

10. บั นทั กหล งสอน 
10.1ั ผลการใชั้แผนการจ ดการเรั ยนร  ้ 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ัััััั10.2ั ผลการเรั ยนร ้ของนั กเรั ยน นัั กศั กษา 

 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ััััััั10.3ั แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการเรั ยนร  ้ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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คําส ่งัััให้น กเร ยนเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถ กตอ้ง 
1.ัแบบทดสอบความสมบ รณ์ทางกายท ่จะใช้เป็นมาตรฐานท ่วโลก ท ่ม คําย่อว่าัICSPFT ย่อมาจากคําว่าอะไร 
........................................................................................................................................................................................ 

2. จ ดประสงค์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย คืออะไร 
........................................................................................................................................................................................ 

3. ประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพ คือัอะไร 
........................................................................................................................................................................................ 

4. ผลของการเป็นผ ้ท ม ประสิทธิภาพทางกายท ่ด  คือ อะไรบ้าง 
........................................................................................................................................................................................ 

5. ผ ฝึ้กสอนหรอืผ ค้วบค มน กก ฬาสามารถนําผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายัไปใช้อะไรได้บ้าง 
........................................................................................................................................................................................ 

6. จ ดประสงค์ของการทดสอบัว่ิงเร็ว 50 เมตร คืออะไร 
........................................................................................................................................................................................ 

7. รายการใดในแบบทดสอบัICSPFTัท ่ม จ ดประสงค์เพื่อว ดความสามารถของพล งกล้ามเนื้อขา 
........................................................................................................................................................................................ 

8. จ ดประสงค์ของการแบบทดสอบรายการบ บข้อมือคืออะไร 
........................................................................................................................................................................................ 

9.  รายการใดท ่ม จ ดประสงค์เพื่อว ดความอดทนและพล งของกล้ามเนื้อท้อง 
........................................................................................................................................................................................ 

10. ระยะทางในรายการว่ิงระยะไกลัสําหร บผ ้ทดสอบชายและหญิงต่างก นอย่างไร 
........................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 

การพัฒนาสมรรถภาพด้านความคล่องตัว 
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1. แบบทดสอบความสมบ รณ์ทางกายท ่จะใช้เป็นมาตรฐานท ่วโลก ท ่ม คําย่อว่าัICSPFT ย่อมาจากคําว่าอะไร 
 International Committee  for Standardization of Physical Fitness Test 
2. จ ดประสงค์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย คืออะไร 

เพ่ือทราบถึงสมรรถภาพของผู้เข้าทดสอบว่ามีสมรรถภาพอยู่ในระดับใด 
3. ประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพ คือัอะไร 
 เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถของร่างกายหรือส่วนที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์อย่างเต็มที่ 
4. ผลของการเป็นผ ้ท ม ประสิทธิภาพทางกายท ่ด  คือ อะไรบ้าง 
 ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ในร่างกายช่วยควบคุมมิให้น้ าหนักเกิน  
ช่วยลดความดันโลหิตสูง และเพ่ิมความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
5. ผ ฝึ้กสอนหรอืผ ค้วบค มน กก ฬาสามารถนําผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายั 
ััััไปใช้อะไรได้บ้าง 
 จัดกิจกรรมการฝึกนักกีฬาให้เหมาะสมกับกีฬาประเภทต่าง ๆ 
6. จ ดประสงค์ของการทดสอบัว่ิงเร็ว 50 เมตร คืออะไร 

เพ่ือวัดความสามารถในการวิ่งเร็ว 
7. รายการใดในแบบทดสอบัICSPFTัท ่ม จ ดประสงค์เพื่อว ดความสามารถของพล งกล้ามเนื้อขา 
 รายการยืนกระโดดไกล 
8. จ ดประสงค์ของการแบบทดสอบรายการบ บข้อมือคืออะไร 

เพ่ือวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและแขน 
9.  รายการใดท ่ม จ ดประสงค์เพื่อว ดความอดทนและพล งของกล้ามเนื้อท้อง 
 ลุก – นั่ง 30 วินาที 
10. ระยะทางในรายการว่ิงระยะไกลัสําหร บผ ้ทดสอบชายและหญิงต่างก นอย่างไร 
 ระยะทางผู้ทดสอบชาย 1,000  เมตร ระยะทางผู้ทดสอบหญิง 800  เมตร 

 
 
 
 
 

 

การพัฒนาสมรรถภาพด้านความคล่องตัว 
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 แผนการจั ดการเร ัยนรั ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
3 รวม 2 ชั่วโมง 

ชือ่วิชาัพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

ชือ่หน่วยักิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย สอนครั้งที่ 3 
จ านวน 2 ชั่วโมง ชือ่เร่ืองักิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 

 1.  สาระสําค ญ 
       การมีสมรรถภาพทางกายดี นั้นย่อมทาให้เกิดประสิทธิ์ภาพในการท างานเล่นกีฬา และจะช่วยลดอันตรายจาก

การได้รับบาดเจ็บจากการทางาน นั้นเราควรเลือกกิจการที่เหมาะสมกับตัวผู้ปฏิบัติงาน เช่นวิ่งออกก าลังการทุกเช้าวันละ 
ครึ่งชั่วโมงถึง 1 ชม. 
 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 

2.1 สามารถอธิบายความหมายกิจการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายได้  
 

3. จั ดประสงค์การเร ยนร ้ 
3.1 ดานความรู้ 

3.1.1 อธิบายความหมายของกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
3.1.2 อธิบายขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติตัวในการทากิจกรรม  
3.1.3 การเลือกขั้นตอนในการท ากิจกรรม  
3.1.4 ผลประโยชน์ที่ได้จากการท ากิจกรรม  

3.2 ดานทกัษะ 
3.2.1 ปฏิบัติตัวในการท ากิจกรรมและส่งเสริมสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
3.3.1 ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความขยนั ความอดทน แบ่งปัน  
3.3.2 ความสนใจใฝ่รู ้ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง  

 

4. เนื้อหาสาระการเรั ยนร ้ 
4.1 ความหมายและความส าคัญกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย  
4.2 ขั้นตอนในปฏิบัติกิจกรรม  
4.3 ขั้นตอนความพร้อมหรือข้ันอบอุ่นร่างกาย  
4.4 ขั้นลงมือปฏิบัติกิจกรรม  
4.5 ผลที่ได้รับจากการท ากิจกรรม  

 

5.1ัการนัําเขาส บทเรั ยน 
 

         1.มีการสนทนาพูดคุยระหว่าง ครูผู้สอนกับผู้เรียน  
         2.ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบงานที่ให้  
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        3.เช็คชื่อนักเรียน  
        4.ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  

 

5.2ัการเรั ยนร ู้ 
1.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน  
2.ให้นักเรียนไปค้นคว้าท ารายงานเรื่องกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย  
3.ให้แต่ละกลุ่มออกรายงานหน้าชั้นเรียน  
4.ให้ผู้ฟังซักถามกลุ่มผู้ออกรายงานให้บางหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจ  
5.กลุ่มผู้ออกรายงานความรู้ฟังว่ามีความเข้าใจในเนื้อหามากเพียงใด  
6.ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม  

 

5.3ัการสรั ป 
         1.ครูให้นักเรียนที่แบ่งกลุ่มช่วยกันคิดถึงเรื่องกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย โดยครูคอยแนะน า  

2.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
3.ให้นักศึกษาไปดูเนื้อหาที่จะเรียนในคาบถัดไป 

 

5.4ัการวั ดและประเมัินผล 
             สังเกตและสอบถาม 

 

 6.สื่อการเรั ยนร ้/แหลั่งการเร ยนร  ้ 
6.1ั ส่ือสัิ่งพิมพ์ 

              -  หนังสือพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง กิจจา บานชื่นและคณะ 
 

6.2ั อัื่นๆั  
                -  
 

7. เอกสารประกอบการจ ดการเรั ยนร ้ั (ใบความร ้ั ใบงานั ใบมอบหมายงานัฯลฯั) 
1.แบบทดสอบก่อนเรียน  
2.แบบทดสอบหลังเรียน  
3.ใบงาน  
4.แบบเรียน  

 

8. การบั รณาการ/ความสั มพ นธ์ก บวิชาอืน่ 
          -บูรณาการกับวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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9. การว ดและประเมัินผล 
 

9.1ัักอนเรั ยน 
               - สังเกตและสอบถาม 

9.2ั ขณะเร ยน 
 

               - สังเกตและสอบถาม 
9.3ั หลั งเร ยน 

 

               - สังเกตและสอบถาม 
               - แบบฝึกหัด 

 

10. บั นทั กหล งสอน 
10.1ั ผลการใชั้แผนการจ ดการเรั ยนร  ้ 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ัััััั10.2ั ผลการเรั ยนร ้ของนั กเรั ยน นัั กศั กษา 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
ััััััั10.3ั แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการเรั ยนร  ้ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 แผนการจั ดการเร ัยนรั ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
4 รวม 2 ชั่วโมง 

ชือ่วิชาัพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

ชือ่หน่วยัประโยชนข์องการออกก าลงักาย สอนครั้งที่ 4 
จ านวน 2 ชั่วโมง ชือ่เร่ืองัประโยชน์ของการออกก าลังกาย 

 

1.  สาระสําค ญ 
              เมื่อร่างกายเราเติบโตขึ้น ย่อมมีอวัยวะบางอย่างเสื่อมโทรมไปตามเวลา และวิธีที่จะชะลอให้อวัยวะเหล่านั้น
เสื่อมโทรมไปอย่างช้าๆ คือ เราควรออกก าลังกายทุกๆวัน หรืออย่างน้อย 5 วัน ต่อ 1 สัปดาห์  

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
2.1 มีความรับผิดชอบและอดทนในการออกก าลังกาย  

 

3. จั ดประสงค์การเร ยนร ้ 

3.1 ดานความรู้ 
3.1.1 ความหมายและความส าคัญของการออกก าลังกาย  
3.1.2 วิธีปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพ  
3.1.3 ขั้นตอนในการออกก าลังกาย  
3.1.4 เทคนิคในการบริหารร่างกาย  
3.1.5 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการออกก าลังกาย  

3.2 ดานทกัษะ 
3.2.1 ฝึกวิธีปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง  

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
3.3.1 ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความขยนั ความอดทน แบ่งปัน  
3.3.2 ความสนใจใฝ่รู ้ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง  

 

4. เนื้อหาสาระการเรั ยนร ้ 
4.1 ความหมายและความส าคัญของการออกก าลังกาย  
4.2 ขั้นตอนในการออกก าลังกาย ประกอบด้วย  
       4.2.1ขั้นเตรียมความพร้อม เช่น แต่งกายให้เหมาะสมกับการออกก าลังกาย  
       4.2.2ขั้นลงมือปฏิบัติ เช่น วิ่งรอบสนามประมาณ 10-15 นาทีแล้วมาบริหารด้วยท่าต่างๆ  
4.3 เทคนิคในการบริหารร่างกาย  
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5.1ัการนัําเขาส บทเรั ยน 
 

         1. .มีการสนทนาพูดคุยระหว่าง ครูผู้สอนกับผู้เรียน  
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบงาน  
3.เช็คชื่อนักเรียน  
4.ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  

 

5.2ัการเรั ยนร ู้ 
1.ครูผู้สอนบรรยายเนื้อหาเรื่องประโยชน์ของการออกก าลังกายให้นักเรียนฟัง  
2.นักเรียนตั้งใจฟังแล้วจดบันทึกเนื้อหาที่ส าคัญลงในสมุด  
3.นักเรียนซักถามข้อข้องใจกับผู้สอน  
4.ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาเพ่ิมเติม  

5.3ัการสรั ป 
          1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
          2.ให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนในคาบถัดไป  
 

5.4ัการวั ดและประเมัินผล 
             สังเกตและสอบถาม 
 

6.สื่อการเรั ยนร ้/แหลั่งการเร ยนร  ้ 
6.1ั ส่ือสัิ่งพิมพ์ 

              -  หนังสือพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง กิจจา บานชื่นและคณะ 
 

6.2ั อัื่นๆั  
                -  
 

7. เอกสารประกอบการจ ดการเรั ยนร ้ั (ใบความร ้ั ใบงานั ใบมอบหมายงานัฯลฯั) 
1.แบบทดสอบก่อนเรียน  
2.แบบทดสอบหลังเรียน  
3.ใบงาน  
4.แบบเรียน  

 

8. การบั รณาการ/ความสั มพ นธ์ก บวิชาอืน่ 
          -บูรณาการกับวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

9. การว ดและประเมัินผล 
9.1ัักอนเรั ยน 

               - สังเกตและสอบถาม 
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9.2ั ขณะเร ยน 
               - สังเกตและสอบถาม 

9.3ั หลั งเร ยน 
               - สังเกตและสอบถาม 
               - แบบฝึกหัด 

 

10. บั นทั กหล งสอน 
10.1ั ผลการใชั้แผนการจ ดการเรั ยนร  ้ 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ัััััั10.2ั ผลการเรั ยนร ้ของนั กเรั ยน นัั กศั กษา 

 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ััััััั10.3ั แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการเรั ยนร  ้ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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 แผนการจั ดการเร ัยนรั ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
5 รวม 2 ชั่วโมง 

ชือ่วิชาัพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

ชือ่หน่วยัวิธีการออกก าลงักาย สอนครั้งที่ 5 
จ านวน 2 ชั่วโมง ชือ่เร่ืองัวิธีการออกก าลังกาย 

 

1.  สาระสําค ญ 
                ในการท ากิจกรรมใดๆ หรือการออกก าลังกาย เราควรรู้จักวิธีในการออกก าลังกาย เพราะว่าถ้าปฏิบัติไม่ถูก
วิธี ก็อาจจะเกิดโทษต่อผู้ออกก าลังกาย ดังนั้นเราควรรู้จักวิธีการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับตนเอง  

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
2.1 มีความรับผิดชอบและอดทนในการออกก าลังกายตามวิธีการออกก าลังกาย  

 

3. จั ดประสงค์การเร ยนร ้ 

3.1 ดานความรู้ 
3.1.1 ความหมายและความส าคัญของการออกก าลังกาย  
3.1.2 ข้อควรระวังในการออกก าลังกาย  
3.1.3 หลักในการออกก าลังกาย  
3.1.4 วิธีบริหารร่างกายด้วยท่าต่างๆ  
3.1.5 ประโยชน์ที่ได้จากการออกก าลังกาย  

3.2 ดานทกัษะ 
3.2.1 ปฏิบัติตามวิธีการออกก าลังกายได้อย่างถูกต้อง 

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
                          3.3.1 ความรับผดิชอบ ความประหยัด ความขยัน ความอดทน แบ่งปัน  
            3.3.2 ความสนใจใฝรู่้ ความรอบรู ้รอบคอบ ระมัดระวัง 
 

4. เนื้อหาสาระการเรั ยนร ้ 
4.1 ความหมายและความส าคัญของการออกก าลังกาย  
4.2 ข้อควรระวังในการออกก าลังกาย  
4.3 หลักในการออกก าลังกาย  
4.4 วิธีบริหารร่างกายด้วยท่าต่างๆ  
4.5 ประโยชน์ที่ได้จากการออกก าลังกาย  
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5.1ัการนัําเขาส บทเรั ยน 
 

         1.มีการสนทนาพูดคุยระหว่าง ครูผู้สอนกับผู้เรียน  
2.ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบงาน  
3.เช็คชื่อนักเรียน  
4.ให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน  

 

5.2ัการเรั ยนร ู้ 
1.ครูผู้สอนบรรยายเนื้อหาเรื่องวิธีการของการออกก าลังกายให้นักเรียนฟัง  
2.นักเรียนตั้งใจฟังแล้วจดบันทึกเนื้อหาที่ส าคัญลงในสมุด  
3.นักเรียนซักถามข้อข้องใจกับผู้สอน  
4.ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

 

5.3ัการสรั ป 
         1.ครูให้นักเรียนที่แบ่งกลุ่มช่วยกันคิดถึงเรื่องวิธีการของการออกก าลังกาย โดยครูคอยแนะนา  

2.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
3.ให้นักศึกษาไปดูเนื้อหาที่จะเรียนในคาบถัดไป 

 

5.4ัการวั ดและประเมัินผล 
             สังเกตและสอบถาม 
 

6.สื่อการเรั ยนร ้/แหลั่งการเร ยนร  ้ 
6.1ั ส่ือสัิ่งพิมพ์ 

              -  หนังสือพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง กิจจา บานชื่นและคณะ 
 

6.2ั อัื่นๆั  
                -  
 

7. เอกสารประกอบการจ ดการเรั ยนร ้ั (ใบความร ้ั ใบงานั ใบมอบหมายงานัฯลฯั) 
1.แบบทดสอบก่อนเรียน  
2.แบบทดสอบหลังเรียน  
3.ใบงาน  
4.แบบเรียน  

 

8. การบั รณาการ/ความสั มพ นธ์ก บวิชาอืน่ 
          -บูรณาการกับวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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9. การว ดและประเมัินผล 
 

9.1ัักอนเรั ยน 
               - สังเกตและสอบถาม 

 

9.2ั ขณะเร ยน 
 

               - สังเกตและสอบถาม 
 

9.3ั หลั งเร ยน 
 

               - สังเกตและสอบถาม 
               - แบบฝึกหัด 

 

10. บั นทั กหล งสอน 
10.1ั ผลการใชั้แผนการจ ดการเรั ยนร  ้ 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ัััััั10.2ั ผลการเรั ยนร ้ของนั กเรั ยน นัั กศั กษา 

 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ััััััั10.3ั แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการเรั ยนร  ้ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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 แผนการจั ดการเร ัยนรั ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
6 รวม 2 ชั่วโมง 

ชือ่วิชาัพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

ชือ่หน่วยัชนดิของกจิกรรมการออกก าลงักาย สอนครั้งที่ 6 
จ านวน 2 ชั่วโมง ชือ่เร่ืองัชนิดของกิจกรรมการออกก าลังกาย 

 

1.  สาระสําค ญ 
              เนื่องจากสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันดังนั้นการเลือกชนิดของกิจกรรมการใช้แรงกายให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ร่างกาย โดยการเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งมาปฏิบัติให้เหมาะสมต่อผู้ออกก าลังกาย 

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
2.1 มีความรับผิดชอบในการเลือกชนิดของกิจกรรมการออกก าลังกาย  

 

3. จั ดประสงค์การเร ยนร ้ 

3.1 ดานความรู้ 
3.1.1 ความส าคัญการเลือกชนิดของกิจกรรม  
3.1.2 การจ าแนกประเภทของกิจกรรมการออกก าลังกาย  
3.1.3 ลักษณะชนิดกิจกรรมการออกก าลังกาย  
3.1.4 วิธีเลือกชนิดของกิจกรรมการออกก าลังกาย  
3.1.5 ขั้นตอนการอบอุ่นร่างกาย  

3.2 ดานทกัษะ 
3.2.1 เลือกปฏิบัติชนิดของกิจกรรมการออกก าลังกายได้อย่างถูกต้อง  

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
                                      3.3.1 ความรบัผิดชอบ ความประหยัด ความขยัน ความอดทน แบ่งปัน  
           3.3.2 ความสนใจใฝรู่้ ความรอบรู ้รอบคอบ ระมัดระวัง  
 

4. เนื้อหาสาระการเรั ยนร ้ 
4.1 ความส าคัญการเลือกชนิดของกิจกรรม  
4.2 การจ าแนกประเภทของกิจกรรมการออกก าลังกาย  
4.3 ลักษณะชนิดกิจกรรมการออกก าลังกาย  
4.4 วิธีเลือกชนิดของกิจกรรมการออกก าลังกาย  
4.5 ขั้นตอนการอบอุ่นร่างกาย  
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5.1ัการนัําเขาส บทเรั ยน 
 

         1.มีการสนทนาพูดคุยระหว่าง ครูผู้สอนกับผู้เรียน  
2.ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบงาน  
3.เช็คชื่อนักเรียน  
4.ให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน  

 

5.2ัการเรั ยนร ู้ 
1.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน  
2.ให้นักเรียนไปท ารายงานเรื่องชนิดของกิจกรรมการออกก าลังกาย  
3.ให้แต่ละกลุ่มออกมารายงานหน้าชั้นเรียน  
4.ให้ผู้ฟังซักถามในบางเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ  
5.ให้กลุ่มผู้ออกรายงานตั้งค าถามแล้วผู้รายงานถามผู้ฟัง  

 

5.3ัการสรั ป 
         1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  

2.ให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนในคาบถัดไป  
 

5.4ัการวั ดและประเมัินผล 
             สังเกตและสอบถาม 
 

6.สื่อการเรั ยนร ้/แหลั่งการเร ยนร  ้ 
6.1ั ส่ือสัิ่งพิมพ์ 

              -  หนังสือพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง กิจจา บานชื่นและคณะ 
 

6.2ั อัื่นๆั  
                -  
 

7. เอกสารประกอบการจ ดการเรั ยนร ้ั (ใบความร ้ั ใบงานั ใบมอบหมายงานัฯลฯั) 
1.แบบทดสอบก่อนเรียน  
2.แบบทดสอบหลังเรียน  
3.ใบงาน  
4.แบบเรียน 

8. การบั รณาการ/ความสั มพ นธ์ก บวิชาอืน่ 
          -บูรณาการกับวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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9. การว ดและประเมัินผล 
9.1ัักอนเรั ยน 

               - สังเกตและสอบถาม 
9.2ั ขณะเร ยน 

               - สังเกตและสอบถาม 
 

9.3ั หลั งเร ยน 
 

               - สังเกตและสอบถาม 
               - แบบฝึกหัด 

 

10. บั นทั กหล งสอน 
10.1ั ผลการใชั้แผนการจ ดการเรั ยนร  ้ 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ัััััั10.2ั ผลการเรั ยนร ้ของนั กเรั ยน นัั กศั กษา 

 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ััััััั10.3ั แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการเรั ยนร  ้ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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 แผนการจั ดการเร ัยนรั ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
7 รวม 2 ชั่วโมง 

ชือ่วิชาัพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

ชือ่หน่วยัข้อควรปฏิบตั ิ10 ประการเกี่ยวกบัการออก
ก าลังกาย 

สอนครั้งที่ 7 
จ านวน 2 ชั่วโมง 

ชือ่เร่ืองัข้อควรปฏิบัติ 10 ประการเกี่ยวกับการออกก าลังกาย 

 

1.  สาระสําค ญ 
              การกระท ากิจกรรมใดๆ ก็ตาม เช่นเมื่อเราจะเล่นกีฬาเราก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับตัวเอง อาทิ เมื่อร่างกาย
เราไม่สบายเราก็ไม่ควรเล่นกีฬาที่หนักๆ เราก็อาจหาวิธีดูแลตัวเอง ซึ่งเราอาจจะเดินเล่นเพ่ือผ่อนคลายตัวเอง 

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 

2.1 มีความรับผิดชอบในข้อควรปฏิบัติ 10 ประการเกี่ยวกับการออกก าลังกาย  
 

3. จั ดประสงค์การเร ยนร ้ 
3.1 ดานความรู้ 

3.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติตัวในการออกก าลังกาย  
3.1.2 วิธีดูแลตัวเองจากการออกก าลังกาย  
3.1.3 การเลือกกิจกรรมให้เหมาะกับตัวเอง  
3.1.4 ข้อควรระวังในการออกก าลังกาย  

3.2 ดานทกัษะ 
3.2.1 เลือกข้อควรปฏิบัติ 10 ประการเกี่ยวกับการออกก าลังกายได้อย่างถูกต้อง  

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
3.3.1 ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความขยนั ความอดทน แบ่งปัน  
3.3.2 ความสนใจใฝ่รู ้ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง  
 

4. เนื้อหาสาระการเรั ยนร ้ 
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติตัวในการออกก าลังกาย  
4.2 วิธีดูแลตัวเองจากการออกก าลังกาย  
4.3 การเลือกกิจกรรมให้เหมาะกับตัวเอง  
4.4 ข้อควรระวังในการออกก าลังกาย  
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5.1ัการนัําเขาส บทเรั ยน 
 

         1.มีการสนทนาพูดคุยระหว่าง ครูผู้สอนกับผู้เรียน  
2.ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบงาน  
3.เช็คชื่อนักเรียน  
4.ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  

5.2ัการเรั ยนร ู้ 
1.ครูผู้สอนบรรยายเนื้อหาจากแบบเรียน  
2.นักศึกษาตั้งใจฟังแล้วจดบันทึกเนื้อหาที่ส าคัญลงในสมุด  
3.นักศึกษาถามผู้สอนในบางเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ  
4.ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม  

5.3ัการสรั ป 
         1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  

2.ให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนในคาบถัดไป  
 

5.4ัการวั ดและประเมัินผล 
             สังเกตและสอบถาม 
 

6.สื่อการเรั ยนร ้/แหลั่งการเร ยนร  ้ 
6.1ั ส่ือสัิ่งพิมพ์ 

              -  หนังสือพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง กิจจา บานชื่นและคณะ 
 

6.2ั อัื่นๆั  
                -  
 

7. เอกสารประกอบการจ ดการเรั ยนร ้ั (ใบความร ้ั ใบงานั ใบมอบหมายงานัฯลฯั) 
1.แบบทดสอบก่อนเรียน  
2.แบบทดสอบหลังเรียน  
3.ใบงาน  
4.แบบเรียน  

 

8. การบั รณาการ/ความสั มพ นธ์ก บวิชาอืน่ 
          -บูรณาการกับวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

9. การว ดและประเมัินผล 
 

9.1ัักอนเรั ยน 
               - สังเกตและสอบถาม 
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9.2ั ขณะเร ยน 
               - สังเกตและสอบถาม 

 

9.3ั หลั งเร ยน 
               - สังเกตและสอบถาม 
               - แบบฝึกหัด 

 

10. บั นทั กหล งสอน 
10.1ั ผลการใชั้แผนการจ ดการเรั ยนร  ้ 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ัััััั10.2ั ผลการเรั ยนร ้ของนั กเรั ยน นัั กศั กษา 

 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ััััััั10.3ั แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการเรั ยนร  ้ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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 แผนการจั ดการเร ัยนรั ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
8 รวม 2 ชั่วโมง 

ชือ่วิชาัพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

ชือ่หน่วยัคนอว้นและการลดน้ าหนกั สอนครั้งที่ 8 
จ านวน 2 ชั่วโมง ชือ่เร่ืองัคนอ้วนและการลดน้ าหนัก 

 1.  สาระสําค ญ 
        การที่จะเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งอ้วนนั้น เราจะดูได้จากบุคลิกภาพและน้ าหนักตัวของบุคคลนั้นเป็นเกณฑ์ ถ้าเรารู้
ว่าตนเองอ้วนมากหรือผอมเกินไป เราก็ควรรู้จักวิธีดูแลตัวเองให้อยู่ในระดับปกติ   

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
2.1 มีความรับผิดชอบในข้อปฏิบัติตัวเองในการควบคุมน้ าหนัก  
 

3. จั ดประสงค์การเร ยนร ้ 
3.1 ดานความรู้ 

3.1.1 เพ่ือให้เข้าใจถึงลักษณะทั่วไปของคนอ้วนและการลดน้ าหนัก 
3.1.2 สามารถอธิบายถึงลักษณะทั่วไปของคนอ้วนและการลดน้ าหนักได้อย่างถูกต้อง 

3.2 ดานทกัษะ 
3.2.1 เพ่ือให้ปฏิบัติตัวเองในการควบคุมน้ าหนัก 

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
3.3.1 มีความรับผิดชอบในข้อปฏิบัติตัวเองในการควบคุมน้ าหนักได้อย่างถูกต้อง 

 

4. เนื้อหาสาระการเรั ยนร ้ 
4.1 ลักษณะทั่วไปของคนอ้วนและการลดน้ าหนัก  
4.2 สาเหตุของคนอ้วน  
4.3 สุขนิสัยในการรับประทานอาหาร  
4.4 การเปลี่ยนแปลงความต้องการอาหารต่อร่างกาย  
4.5 โรคที่เกิดขึ้นต่อคนอ้วน  
4.6 วิธีปฏิบัติตัวเองในการควบคุมน้ าหนัก  
 

5.1ัการนัําเขาส บทเรั ยน 
 

         1.มีการสนทนาพูดคุยระหว่าง ครูผู้สอนกับผู้เรียน  
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบงาน  
3.เช็คชื่อนักเรียน  
4.ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
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5.2ัการเรั ยนร ู้ 
1.ครูผู้สอนบรรยายเนื้อหาจากแบบเรียน  
2.ให้นักเรียนไปค้นคว้าเรื่องคนอ้วนและการลดน้ าหนักแล้วท ารายงานส่งอาจารย์  
3.นักศึกษาถามผู้สอนในบางเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ  
4.ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม  

5.3ัการสรั ป 
         1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
         2.ให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนในคาบถัดไป  
 

5.4ัการวั ดและประเมัินผล 
             สังเกตและสอบถาม 
 

6.สื่อการเรั ยนร ้/แหลั่งการเร ยนร  ้ 
6.1ั ส่ือสัิ่งพิมพ์ 

              -  หนังสือพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง กิจจา บานชื่นและคณะ 
 

6.2ั อัื่นๆั  
                -  
 

7. เอกสารประกอบการจ ดการเรั ยนร ้ั (ใบความร ้ั ใบงานั ใบมอบหมายงานัฯลฯั) 
1.แบบทดสอบก่อนเรียน  
2.แบบทดสอบหลังเรียน  
3.ใบงาน  
4.แบบเรียน  

8. การบั รณาการ/ความสั มพ นธ์ก บวิชาอืน่ 
          -บูรณาการกับวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

9. การว ดและประเมัินผล 
9.1ัักอนเรั ยน 

                - สังเกตและสอบถาม 
9.2ั ขณะเร ยน 

               - สังเกตและสอบถาม 
9.3ั หลั งเร ยน 

               - สังเกตและสอบถาม 
               - แบบฝึกหัด 
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10. บั นทั กหล งสอน 
10.1ั ผลการใชั้แผนการจ ดการเรั ยนร  ้ 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ัััััั10.2ั ผลการเรั ยนร ้ของนั กเรั ยน นัั กศั กษา 

 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ััััััั10.3ั แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการเรั ยนร  ้ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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 แผนการจั ดการเร ัยนรั ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
9 รวม 2 ชั่วโมง 

ชือ่วิชาัพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

ชือ่หน่วยัความผอมและการเพิ่มน้ าหนัก สอนครั้งที่ 9 
จ านวน 2 ชั่วโมง ชือ่เร่ืองัความผอมและการเพิ่มน้ าหนัก 

1.  สาระสําค ญ 
        สภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกล้ามเนื้อ และอวัยวะต่างๆ ท าให้ร่างกายลดลง ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจาก
การรับประทานอาหารไม่เพียงต่อความต้องการของร่างกาย หรืออาจมีโรคประจ าตัวดังนั้น เราควรหาวิธีดูแลตนเอง เช่น
อาจพบแพทย์ ฯลฯ  

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 

2.1 มีความรับผิดชอบในการเลือกปฏิบัติดูแลตัวเองได้ 
 

3. จั ดประสงค์การเร ยนร ้ 
3.1 ดานความรู้ 

3.1.1 เพ่ือให้เข้าใจถึงลักษณะทั่วไปของคนผอมและการเพ่ิมน้ าหนัก 
3.1.2 สามารถอธิบายถึงลักษณะทั่วไปของคนผอมและการเพ่ิมน้ าหนักได้อย่างถูกต้อง 

3.2 ดานทกัษะ 
3.2.1 เพ่ือให้ปฏิบัติดูแลตัวเองในการควบคุมน้ าหนัก 
3.2.2 สามารถปฏิบัติตัวเองในการควบคุมน้ าหนักได้อย่างถูกต้อง 

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
3.3.1 มีความรับผิดชอบในข้อปฏิบัติตัวเองในการควบคุมน้ าหนักได้อย่างถูกต้อง 

 

4. เนื้อหาสาระการเรั ยนร ้ 
4.1 ความหมายของความผอม  
4.2 ลักษณะทั่วไปของคนผอม  
4.3 สาเหตุของความผอม  
4.4 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ต่อความผอมของมนุษย์  
4.5 กิจกรรมที่ส่งเสริมการเพ่ิมน้าหนัก  
4.6 ข้อปฏิบัติในการดูแลตัวเอง  

5.1ัการนัําเขาส บทเรั ยน 
 

         1.มีการสนทนาพูดคุยระหว่าง ครูผู้สอนกับผู้เรียน  
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบงาน  
3.เช็คชื่อนักเรียน  
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4.ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
 

5.2ัการเรั ยนร ู้ 
1.ครูผู้สอนบรรยายเนื้อหาความรู้จากใบงานที่แจกให้  
2.นักเรียนตั้งใจฟังผู้สอนอธิบาย แล้วจดบันทึกเนื้อความอย่างย่อๆ ลงในสมุด  
3.นักเรียนซักถามข้อข้องใจจากค าอธิบายเนื้อหา  
4.ครูสรุปเนื้อหาเพ่ิมเติม  

5.3ัการสรั ป 
         1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
         2.ให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนในคาบถัดไป  
 

5.4ัการวั ดและประเมัินผล 
             สังเกตและสอบถาม 
 

6.สื่อการเรั ยนร ้/แหลั่งการเร ยนร  ้ 
6.1ั ส่ือสัิ่งพิมพ์ 

              -  หนังสือพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง กิจจา บานชื่นและคณะ 
 

6.2ั อัื่นๆั  
                -  
 

7. เอกสารประกอบการจ ดการเรั ยนร ้ั (ใบความร ้ั ใบงานั ใบมอบหมายงานัฯลฯั) 
1.แบบทดสอบก่อนเรียน  
2.แบบทดสอบหลังเรียน  
3.ใบงาน  
4.แบบเรียน  

8. การบั รณาการ/ความสั มพ นธ์ก บวิชาอืน่ 
          -บูรณาการกับวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

9. การว ดและประเมัินผล 
9.1ัักอนเรั ยน 

                - สังเกตและสอบถาม 
9.2ั ขณะเร ยน 

               - สังเกตและสอบถาม 
9.3ั หลั งเร ยน 

               - สังเกตและสอบถาม 
               - แบบฝึกหัด 
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10. บั นทั กหล งสอน 
10.1ั ผลการใชั้แผนการจ ดการเรั ยนร  ้ 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ัััััั10.2ั ผลการเรั ยนร ้ของนั กเรั ยน นัั กศั กษา 

 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ััััััั10.3ั แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการเรั ยนร  ้ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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 แผนการจั ดการเร ัยนรั ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
10 รวม 2 ชั่วโมง 

ชือ่วิชาัพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

ชือ่หน่วยัการบ ารุงรักษาสุขภาพ สอนครั้งที่ 10 
จ านวน 2 ชั่วโมง ชือ่เร่ืองัการบ ารุงรักษาสุขภาพ 

 

1.  สาระสําค ญ 
        สุขภาพหมายถึง สภาพแห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย และจิตใจและการดารงชีวิตอยู่ในสังคมไดดีนั้น ควรรู้จัดดูแล
สุขภาพของตนเองให้ห่างจากโรคภัยไขเจ็บประเภทต่างๆ และควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ฯลฯ  

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
2.1 มีความรับผิดชอบในการรักษาสุขภาพได้  
 

3. จั ดประสงค์การเร ยนร ้ 
3.1 ดานความรู้ 

3.1.1 เพ่ือให้เข้าใจถึงลักษณะและความส าคัญการบ ารุงรักษาสุขภาพ 
3.1.2 สามารถอธิบายถึงลักษณะและความส าคัญการบ ารุงรักษาสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 

3.2 ดานทกัษะ 
3.2.1 สามารถปฏิบัติตัวเองในการบ ารุงรักษาสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
3.3.1 มีความรับผิดชอบในการรักษาสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 

 

4. เนื้อหาสาระการเรั ยนร ้ 
4.1 ความหมายและความส าคัญการบ ารุงรักษาสุขภาพ  
4.2 ลักษณะของสุขภาพที่ดี  
4.3 กระบวนการรักษาสุขภาพ  
4.4 บอกกิจกรรมในการรักษาสุขภาพ  
4.5 วิธีปฏิบัติในการรักษาสุขภาพ  

5.1ัการนัําเขาส บทเรั ยน 
 

         1.มีการสนทนาพูดคุยระหว่าง ครูผู้สอนกับผู้เรียน  
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบงาน  
3.เช็คชื่อนักเรียน  
4.ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
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5.2ัการเรั ยนร ู้ 
1.ครูผู้สอนบรรยายเนื้อหาจากแบบเรียน  
2.ให้นักเรียนไปค้นคว้าเรื่องคนอ้วนและการลดน้ าหนักแล้วท ารายงานส่งอาจารย์  
3.นักศึกษาถามผู้สอนในบางเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ  
4.ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม  

5.3ัการสรั ป 
         1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
         2.ให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนในคาบถัดไป  
 

5.4ัการวั ดและประเมัินผล 
             สังเกตและสอบถาม 
 

6.สื่อการเรั ยนร ้/แหลั่งการเร ยนร  ้ 
6.1ั ส่ือสัิ่งพิมพ์ 

              -  หนังสือพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง กิจจา บานชื่นและคณะ 
 

6.2ั อัื่นๆั  
                -  
 

7. เอกสารประกอบการจ ดการเรั ยนร ้ั (ใบความร ้ั ใบงานั ใบมอบหมายงานัฯลฯั) 
1.แบบทดสอบก่อนเรียน  
2.แบบทดสอบหลังเรียน  
3.ใบงาน  
4.แบบเรียน  

8. การบั รณาการ/ความสั มพ นธ์ก บวิชาอืน่ 
          -บูรณาการกับวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

9. การว ดและประเมัินผล 
9.1ัักอนเรั ยน 

                - สังเกตและสอบถาม 
9.2ั ขณะเร ยน 

               - สังเกตและสอบถาม 
9.3ั หลั งเร ยน 

               - สังเกตและสอบถาม 
               - แบบฝึกหัด 
 

 



41 

10. บั นทั กหล งสอน 
10.1ั ผลการใชั้แผนการจ ดการเรั ยนร  ้ 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ัััััั10.2ั ผลการเรั ยนร ้ของนั กเรั ยน นัั กศั กษา 

 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ััััััั10.3ั แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการเรั ยนร  ้ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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 แผนการจั ดการเร ัยนรั ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
11 รวม 2 ชั่วโมง 

ชือ่วิชาัพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

ชือ่หน่วยัสารอาหารกับสุขภาพ สอนครั้งที่ 11 
จ านวน 2 ชั่วโมง ชือ่เร่ืองัสารอาหารกับสุขภาพ 

 

1.  สาระสําค ญ 
        สุขภาพหมายถึง สภาพแห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย และจิตใจและการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีนั้น ควรรู้จัดดูแล
สุขภาพของตนเองให้ห่างจากโรคภัยไขเจ็บประเภทต่างๆ และควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ฯลฯ 

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
2.1 มีความรับผิดชอบในการรับประทานอาหารที่ได้จากสารอาหารที่ร่างกายต้องการได้  
 

3. จั ดประสงค์การเร ยนร ้ 
3.1 ดานความรู้ 

3.1.1 เพ่ือให้เข้าใจถึงลักษณะและความส าคัญของสารอาหาร 
3.1.2 สามารถอธิบายถึงลักษณะและความส าคัญของสารอาหารได้อย่างถูกต้อง  

3.2 ดานทกัษะ 
3.2.1 สามารถปฏิบัติการดูแลให้ร่างกายได้รับสารอาหารได้อย่างถูกต้อง 

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
3.3.1 มีความรับผิดชอบในดูแลให้ร่างกายได้รับสารอาหารได้อย่างถูกต้อง 

 

4. เนื้อหาสาระการเรั ยนร ้ 
4.1 ความหมายและความส าคัญของสารอาหาร  
4.2 ประเภทของสารอาหาร  
4.3 โทษของการขาดสารอาหาร  
4.4 ปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการ  
4.5ประโยชน์ที่ได้จากสารอาหารต่อสุขภาพ  
 

5.1ัการนัําเขาส บทเรั ยน 
 

         1.มีการสนทนาพูดคุยระหว่าง ครูผู้สอนกับผู้เรียน  
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบงาน  
3.เช็คชื่อนักเรียน  
4.ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
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5.2ัการเรั ยนร ู้ 
1.ครูผู้สอนบรรยายเนื้อหาความรู้จากใบงานที่แจกให้  
2.นักเรียนตั้งใจฟังผู้สอนอธิบาย แล้วจดบันทึกเนื้อความอย่างย่อๆ ลงในสมุด  
3.นักเรียนซักถามข้อข้องใจจากค าอธิบายเนื้อหา  
4.ครูสรุปเนื้อหาเพ่ิมเติม   

5.3ัการสรั ป 
         1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
         2.ให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนในคาบถัดไป  
 

5.4ัการวั ดและประเมัินผล 
             สังเกตและสอบถาม 
 

6.สื่อการเรั ยนร ้/แหลั่งการเร ยนร  ้ 
6.1ั ส่ือสัิ่งพิมพ์ 

              -  หนังสือพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง กิจจา บานชื่นและคณะ 
 

6.2ั อัื่นๆั  
                -  
 

7. เอกสารประกอบการจ ดการเรั ยนร ้ั (ใบความร ้ั ใบงานั ใบมอบหมายงานัฯลฯั) 
1.แบบทดสอบก่อนเรียน  
2.แบบทดสอบหลังเรียน  
3.ใบงาน  
4.แบบเรียน  

8. การบั รณาการ/ความสั มพ นธ์ก บวิชาอืน่ 
          -บูรณาการกับวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

9. การว ดและประเมัินผล 
9.1ัักอนเรั ยน 

                - สังเกตและสอบถาม 
9.2ั ขณะเร ยน 

               - สังเกตและสอบถาม 
9.3ั หลั งเร ยน 

               - สังเกตและสอบถาม 
               - แบบฝึกหัด 
 

 



44 

10. บั นทั กหล งสอน 
10.1ั ผลการใชั้แผนการจ ดการเรั ยนร  ้ 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ัััััั10.2ั ผลการเรั ยนร ้ของนั กเรั ยน นัั กศั กษา 

 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ััััััั10.3ั แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการเรั ยนร  ้ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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 แผนการจั ดการเร ัยนรั ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
12 รวม 2 ชั่วโมง 

ชือ่วิชาัพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

ชือ่หน่วยัหลักการเลือกรับประทานอาหารต่อสขุภาพ สอนครั้งที่ 12 
จ านวน 2 ชั่วโมง ชือ่เร่ืองัหลักการเลือกรับประทานอาหารต่อสุขภาพ 

 

1.  สาระสําค ญ 
        สารเคมีที่ประกอบอยู่ในอาหารที่เรากินซึ่งจะท าให้คุณประโยชน์และจ าเป็นส าหรับร่างกาย ในด้านสร้างความ
เจริญเติบโตให้พลังงาน และความอบอุ่น และยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอซึ่งเมื่อขาดสารอาหารก็จะท าให้ร่างกายมี
พัฒนาการช้าท าให้เจ็บป่วยได้ง่ายๆ ฯลฯ  

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 

2.1 มีความรับผิดชอบในการเลือกรับประทานอาหารได้  
 

3. จั ดประสงค์การเร ยนร ้ 
3.1 ดานความรู้ 

3.1.1 เพ่ือให้เข้าใจถึงลักษณะและความส าคัญของการเลือกรับประทานอาหารต่อสุขภาพ 
3.1.2 สามารถอธิบายถึงลักษณะและความส าคัญของการเลือกรับประทานอาหารต่อสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 

3.2 ดานทกัษะ 
3.2.1 สามารถปฏิบัติขั้นตอนการเลือกรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้อง 

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
3.3.1 มีความรับผิดชอบในกิจกรรมในการพัฒนาสุขภาพ 

 

4. เนื้อหาสาระการเรั ยนร ้ 
4.1 ความหมายและความส าคัญของการเลือกรับประทานอาหารต่อสุขภาพ  
4.2 ประเภทสารอาหารที่จะเป็นต่อร่างกาย  
4.3 ขั้นตอนการเลือกรับประทานอาหาร  
4.4 วิธีเลือกรับประทานที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  
4.5 ผลที่เกิดจากการรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ  
4.6 กิจกรรมในการพัฒนาสุขภาพ  
 

5.1ัการนัําเขาส บทเรั ยน 
 

         1.มีการสนทนาพูดคุยระหว่าง ครูผู้สอนกับผู้เรียน  
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบงาน  
3.เช็คชื่อนักเรียน  
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4.ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
 

5.2ัการเรั ยนร ู้ 
1.ครูผู้สอนบรรยายเนื้อหาความรู้จากใบงานที่แจกให้  
2.นักเรียนตั้งใจฟังผู้สอนอธิบาย แล้วจดบันทึกเนื้อความอย่างย่อๆ ลงในสมุด  
3.นักเรียนซักถามข้อข้องใจจากค าอธิบายเนื้อหา  
4.ครูสรุปเนื้อหาเพ่ิมเติม   

5.3ัการสรั ป 
         1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
         2.ให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนในคาบถัดไป  
 

5.4ัการวั ดและประเมัินผล 
             สังเกตและสอบถาม 
 

6.สื่อการเรั ยนร ้/แหลั่งการเร ยนร  ้ 
6.1ั ส่ือสัิ่งพิมพ์ 

              -  หนังสือพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง กิจจา บานชื่นและคณะ 
 

6.2ั อัื่นๆั  
                -  
 

7. เอกสารประกอบการจ ดการเรั ยนร ้ั (ใบความร ้ั ใบงานั ใบมอบหมายงานัฯลฯั) 
1.แบบทดสอบก่อนเรียน  
2.แบบทดสอบหลังเรียน  
3.ใบงาน  
4.แบบเรียน  

8. การบั รณาการ/ความสั มพ นธ์ก บวิชาอืน่ 
          -บูรณาการกับวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

9. การว ดและประเมัินผล 
9.1ัักอนเรั ยน 

                - สังเกตและสอบถาม 
9.2ั ขณะเร ยน 

               - สังเกตและสอบถาม 
9.3ั หลั งเร ยน 

               - สังเกตและสอบถาม 
               - แบบฝึกหัด 
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10. บั นทั กหล งสอน 
10.1ั ผลการใชั้แผนการจ ดการเรั ยนร  ้ 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ัััััั10.2ั ผลการเรั ยนร ้ของนั กเรั ยน นัั กศั กษา 

 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ััััััั10.3ั แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการเรั ยนร  ้ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



48 

 แผนการจั ดการเร ัยนรั ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
13 รวม 2 ชั่วโมง 

ชือ่วิชาัพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

ชือ่หน่วยัคุณค่าและแหลง่ท่ีมาของสารอาหาร สอนครั้งที่ 13 
จ านวน 2 ชั่วโมง ชือ่เร่ืองัคุณค่าและแหล่งท่ีมาของสารอาหาร 

 

1.  สาระสําค ญ 
        อาหารเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสุขภาพ ร่างกายจะท างานได้อย่างมีสุขภาพประสิทธิภาพต้องได้รับสารอาหารให้ครบทุก
หมู่ และเราควรรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย 

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
2.1 มีความรับผิดชอบในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าได้ 
 

3. จั ดประสงค์การเร ยนร ้ 
3.1 ดานความรู้ 

3.1.1 เพ่ือให้เข้าใจถึงลักษณะและความส าคัญคุณค่าของสารอาหาร 
3.1.2 สามารถอธิบายถึงลักษณะและความส าคัญของคุณค่าของสารอาหารได้อย่างถูกต้อง 

3.2 ดานทกัษะ 
3.2.1 สามารถปฏิบัติขั้นตอนการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าของสารอาหารได้อย่างถูกต้อง  

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
3.3.1 มีความรับผิดชอบในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าของสารอาหารได้อย่างถูกต้อง 

 

4. เนื้อหาสาระการเรั ยนร ้ 
4.1 ความหมายและความส าคัญคุณค่าของสารอาหาร  
4.2 หน้าที่ของสารอาหารต่อสุขภาพ  
4.3 ประเภทของสารอาหารที่จ าเป็นต่อสุขภาพ  
4.4 บอกที่มาของสารอาหาร  
4.5 ชนิดอาหารทดแทน  
4.6 โทษของการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์  
4.7 ประโยชน์ที่รับประทานอาหารที่มีคุณค่า  
 

5.1ัการนัําเขาส บทเรั ยน 
 

         1.มีการสนทนาพูดคุยระหว่าง ครูผู้สอนกับผู้เรียน  
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบงาน  
3.เช็คชื่อนักเรียน  
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4.ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
 

5.2ัการเรั ยนร ู้ 
1.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน  
2.ให้นักเรียนไปค้นคว้ารายงานเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย  
3.ให้แต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน  
4.ให้ผู้ฟังซักถามกลุ่มผู้ออกรายงานในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจ  
5.กลุ่มผู้ออกรายงานถามผู้ฟังว่าเข้าใจในเนื้อหาแค่ไหน  
6.ครูสรุปเนื้อหาเพ่ิมเติม  

5.3ัการสรั ป 
         1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
         2.ให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนในคาบถัดไป  
 

5.4ัการวั ดและประเมัินผล 
             สังเกตและสอบถาม 
 

6.สื่อการเรั ยนร ้/แหลั่งการเร ยนร  ้ 
6.1ั ส่ือสัิ่งพิมพ์ 

              -  หนังสือพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง กิจจา บานชื่นและคณะ 
 

6.2ั อัื่นๆั  
                -  
 

7. เอกสารประกอบการจ ดการเรั ยนร ้ั (ใบความร ้ั ใบงานั ใบมอบหมายงานัฯลฯั) 
1.แบบทดสอบก่อนเรียน  
2.แบบทดสอบหลังเรียน  
3.ใบงาน  
4.แบบเรียน  

8. การบั รณาการ/ความสั มพ นธ์ก บวิชาอืน่ 
          -บูรณาการกับวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

9. การว ดและประเมัินผล 
9.1ัักอนเรั ยน 

                - สังเกตและสอบถาม 
9.2ั ขณะเร ยน 

               - สังเกตและสอบถาม 
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9.3ั หลั งเร ยน 
               - สังเกตและสอบถาม 
               - แบบฝึกหัด 

 

10. บั นทั กหล งสอน 
10.1ั ผลการใชั้แผนการจ ดการเรั ยนร  ้ 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ัััััั10.2ั ผลการเรั ยนร ้ของนั กเรั ยน นัั กศั กษา 

 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ััััััั10.3ั แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการเรั ยนร  ้ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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 แผนการจั ดการเร ัยนรั ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
14 รวม 2 ชั่วโมง 

ชือ่วิชาัพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

ชือ่หน่วยัสารอาหารกับการออกก าลงักาย สอนครั้งที่ 14 
จ านวน 2 ชั่วโมง ชือ่เร่ืองัสารอาหารกับการออกก าลังกาย 

 

1.  สาระสําค ญ 
        เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าร่างกายมนุษย์นั้นจ าเป็นต้องได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ดังนั้น เราจึงควรเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และรู้จักออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ร่างการแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้
เจ็บมารบกวน  

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 

2.1 มีความรับผิดชอบในการเลือกรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมกับการออกก าลังกาย  
 

3. จั ดประสงค์การเร ยนร ้ 
3.1 ดานความรู้ 

3.1.1 เพ่ือให้เข้าใจถึงลักษณะและความส าคัญของสารอาหารกับการออกก าลังกาย 
3.1.2 สามารถอธิบายถึงลักษณะและความส าคัญของสารอาหารกับการออกก าลังกายได้อย่างถูกต้อง 

3.2 ดานทกัษะ 
3.2.1 สามารถปฏิบัติขั้นตอนการเลือกรับประทานอาหารกับการออกก าลังกายได้อย่างถูกต้อง 

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
3.3.1 มีความรับผิดชอบในการเลือกรับประทานอาหารกับการออกก าลังกาย 

 

4. เนื้อหาสาระการเรั ยนร ้ 
4.1 ความหมายและความส าคัญสารอาหารกับการออกก าลังกาย  
4.2 พลังงานที่จ าเป็นต่อร่างกาย  
4.3 ปริมาณสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย  
4.4 คุณค่าของสารอาหารต่อร่างกาย  
4.5 อธิบายวิธีเลือกรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมกับการออกก าลังกาย  
4.6 กิจกรรมที่ส่งเสริมการออกก าลังกาย  
 

5.1ัการนัําเขาส บทเรั ยน 
 

         1.มีการสนทนาพูดคุยระหว่าง ครูผู้สอนกับผู้เรียน  
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบงาน  
3.เช็คชื่อนักเรียน  
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4.ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
5.2ัการเรั ยนร ู้ 

1.ครูผู้สอนบรรยายเนื้อหาความรู้จากใบงานที่แจกให้  
2.นักเรียนตั้งใจฟังผู้สอนอธิบาย แล้วจดบันทึกเนื้อความอย่างย่อๆ ลงในสมุด  
3.นักเรียนซักถามข้อข้องใจจากค าอธิบายเนื้อหา  
4.ครูสรุปเนื้อหาเพ่ิมเติม   

5.3ัการสรั ป 
         1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
         2.ให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนในคาบถัดไป  
 

5.4ัการวั ดและประเมัินผล 
             สังเกตและสอบถาม 
 

6.สื่อการเรั ยนร ้/แหลั่งการเร ยนร  ้ 
6.1ั ส่ือสัิ่งพิมพ์ 

              -  หนังสือพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง กิจจา บานชื่นและคณะ 
 

6.2ั อัื่นๆั  
                -  
 

7. เอกสารประกอบการจ ดการเรั ยนร ้ั (ใบความร ้ั ใบงานั ใบมอบหมายงานัฯลฯั) 
1.แบบทดสอบก่อนเรียน  
2.แบบทดสอบหลังเรียน  
3.ใบงาน  
4.แบบเรียน  

8. การบั รณาการ/ความสั มพ นธ์ก บวิชาอืน่ 
          -บูรณาการกับวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

9. การว ดและประเมัินผล 
9.1ัักอนเรั ยน 

                - สังเกตและสอบถาม 
9.2ั ขณะเร ยน 

               - สังเกตและสอบถาม 
9.3ั หลั งเร ยน 

               - สังเกตและสอบถาม 
               - แบบฝึกหัด 
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10. บั นทั กหล งสอน 
10.1ั ผลการใชั้แผนการจ ดการเรั ยนร  ้ 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ัััััั10.2ั ผลการเรั ยนร ้ของนั กเรั ยน นัั กศั กษา 

 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ััััััั10.3ั แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการเรั ยนร  ้ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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 แผนการจั ดการเร ัยนรั ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
15 รวม 2 ชั่วโมง 

ชือ่วิชาัพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

ชือ่หน่วยักีฬาฟุตบอล สอนครั้งที่ 15 
จ านวน 2 ชั่วโมง ชือ่เร่ืองักีฬาฟุตบอล 

 

1.  สาระสําค ญ 
        การที่จะเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งอ้วนนั้น เราจะดูได้จากบุคลิกภาพและน้ าหนักตัวของบุคคลนั้นเป็นเกณฑ์ ถ้าเรารู้
ว่าตนเองอ้วนมากหรือผอมเกินไป เราก็ควรรู้จักวิธีดูแลตัวเองให้อยู่ในระดับปกติ   

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
2.1 มีความรับผิดชอบในข้อปฏิบัติตัวเองในการควบคุมน้ าหนัก  
 

3. จั ดประสงค์การเร ยนร ้ 
3.1 ดานความรู้ 

3.1.1 เพ่ือให้เข้าใจถึงทักษะเบื้องต้นการเล่นฟุตบอล 
3.1.2 สามารถอธิบายถึงทักษะเบื้องต้นการเล่นฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 

3.2 ดานทกัษะ 
3.2.1 สามารถปฏิบัติทักษะเบื้องต้นการเล่นฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
3.3.1 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติทักษะเบื้องต้นการเลน่ฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 

 

4. เนื้อหาสาระการเรั ยนร ้ 
4.1 ประวัติฟุตบอล  
4.2 ประโยชน์ของการเล่นฟุตบอล  
4.3 ทักษะเบื้องต้นการเล่นฟุตบอล  
4.4 สิ่งที่ควรค านึงในการเล่นฟุตบอลด้วยความปลอดภัย  
4.5 การดูแลรักษาอุปกรณ์ฟุตบอลและเครื่องใช้ประจ าตัว  
4.6 มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูฟุตบอลที่ดี  
4.7 ลักษณะการเล่นฟุตบอล  
4.8 การสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอล  
4.9 กติกาฟุตบอล  
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5.1ัการนัําเขาส บทเรั ยน 
 

         1.มีการสนทนาพูดคุยระหว่าง ครูผู้สอนกับผู้เรียน  
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบงาน  
3.เช็คชื่อนักเรียน  
4.ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  

5.2ัการเรั ยนร ู้ 
1.ครูผู้สอนบรรยายเนื้อหาความรู้จากใบงานที่แจกให้  
2.นักเรียนตั้งใจฟังผู้สอนอธิบาย แล้วจดบันทึกเนื้อความอย่างย่อๆ ลงในสมุด  
3.นักเรียนซักถามข้อข้องใจจากค าอธิบายเนื้อหา  
4.ครูสรุปเนื้อหาเพ่ิมเติม   

5.3ัการสรั ป 
         1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
         2.ให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนในคาบถัดไป  
 

5.4ัการวั ดและประเมัินผล 
             สังเกตและสอบถาม 
 

6.สื่อการเรั ยนร ้/แหลั่งการเร ยนร  ้ 
6.1ั ส่ือสัิ่งพิมพ์ 

              -  หนังสือพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง กิจจา บานชื่นและคณะ 
 

6.2ั อัื่นๆั  
                -  
 

7. เอกสารประกอบการจ ดการเรั ยนร ้ั (ใบความร ้ั ใบงานั ใบมอบหมายงานัฯลฯั) 
1.แบบทดสอบก่อนเรียน  
2.แบบทดสอบหลังเรียน  
3.ใบงาน  
4.แบบเรียน  

8. การบั รณาการ/ความสั มพ นธ์ก บวิชาอืน่ 
          -บูรณาการกับวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

9. การว ดและประเมัินผล 
9.1ัักอนเรั ยน 

                - สังเกตและสอบถาม 
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9.2ั ขณะเร ยน 
               - สังเกตและสอบถาม 

9.3ั หลั งเร ยน 
               - สังเกตและสอบถาม 
               - แบบฝึกหัด 

 

10. บั นทั กหล งสอน 
10.1ั ผลการใชั้แผนการจ ดการเรั ยนร  ้ 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ัััััั10.2ั ผลการเรั ยนร ้ของนั กเรั ยน นัั กศั กษา 

 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ััััััั10.3ั แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการเรั ยนร  ้ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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 แผนการจั ดการเร ัยนรั ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
16 รวม 2 ชั่วโมง 

ชือ่วิชาัพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

ชือ่หน่วยักีฬาวอลเลย์บอล สอนครั้งที่ 16 
จ านวน 2 ชั่วโมง ชือ่เร่ืองักีฬาวอลเลย์บอล 

1.  สาระสําค ญ 
        วอลเลย์บอลเป็นกิจกรรมพลศึกษาที่มีคุณลักษณะพิเศษ มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้สอนนักเรียนทุกระดับชั้น 
เพ่ือเป็นการฝึกฝนและส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีแก่ผู้เรียนเพราะกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาประเภทเดี่ยวที่มีผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย ที
มีโอกาสได้รับอุบัติเหตุจากการปะทะกันทางร่างกายน้อย ดังนั้นผู้เล่นภายในที่มีควรสามัคคีกัน  

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 

2.1 มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาอุปกรณ์วอลเล่ย์บอลและเครื่องใช้ประจ าตัว  
 

3. จั ดประสงค์การเร ยนร ้ 
3.1 ดานความรู้ 

3.1.1 เพ่ือให้เข้าใจถึงทักษะเบื้องต้นการเล่นวอลเล่ย์บอล 
3.1.2 สามารถอธิบายถึงทักษะเบื้องต้นการเล่นวอลเล่ย์บอลได้อย่างถูกต้อง 

3.2 ดานทกัษะ 
3.2.1 สามารถปฏิบัติทักษะเบื้องต้นการเล่นวอลเล่ย์บอลได้อย่างถูกต้อง 

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
3.3.1 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติทักษะเบื้องต้นการเลน่วอลเล่ย์บอลได้อย่างถูกต้อง 

 

4. เนื้อหาสาระการเรั ยนร ้ 
4.1 ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล  
4.2 ทักษะในการเล่นบอลเล่นกีฬาวอลเลย์บอล  
4.3 วิธีเล่นกีฬาวอลเลย์บอล  
4.4 ประโยชน์ของการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล  
4.5 มารยาทของผู้เล่น และผู้ดูที่ดี  
4.6 การสร้างความคุ้นเคยกับลูกวอลเลย์บอล  
4.7 การบริหารร่างกายสาหรับผู้เล่นกีฬาวอลเลย์บอล  
4.8 การเล่นเป็นทีมและการดูแลรักษาอุปกรณ์  
4.9 กติกาวอลเลย์บอล  
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5.1ัการนัําเขาส บทเรั ยน 
 

         1.มีการสนทนาพูดคุยระหว่าง ครูผู้สอนกับผู้เรียน  
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบงาน  
3.เช็คชื่อนักเรียน  
4.ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  

 

5.2ัการเรั ยนร ู้ 
1.ครูผู้สอนบรรยายเนื้อหาความรู้จากใบงานที่แจกให้  
2.นักเรียนตั้งใจฟังผู้สอนอธิบาย แล้วจดบันทึกเนื้อความอย่างย่อๆ ลงในสมุด  
3.นักเรียนซักถามข้อข้องใจจากค าอธิบายเนื้อหา  
4.ครูสรุปเนื้อหาเพ่ิมเติม   

5.3ัการสรั ป 
         1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
         2.ให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนในคาบถัดไป  
 

5.4ัการวั ดและประเมัินผล 
             สังเกตและสอบถาม 
 

6.สื่อการเรั ยนร ้/แหลั่งการเร ยนร  ้ 
6.1ั ส่ือสัิ่งพิมพ์ 

              -  หนังสือพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง กิจจา บานชื่นและคณะ 
 

6.2ั อัื่นๆั  
                -  
 

7. เอกสารประกอบการจ ดการเรั ยนร ้ั (ใบความร ้ั ใบงานั ใบมอบหมายงานัฯลฯั) 
1.แบบทดสอบก่อนเรียน  
2.แบบทดสอบหลังเรียน  
3.ใบงาน  
4.แบบเรียน  

8. การบั รณาการ/ความสั มพ นธ์ก บวิชาอืน่ 
          -บูรณาการกับวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

9. การว ดและประเมัินผล 
9.1ัักอนเรั ยน 

                - สังเกตและสอบถาม 
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9.2ั ขณะเร ยน 
               - สังเกตและสอบถาม 

9.3ั หลั งเร ยน 
               - สังเกตและสอบถาม 
               - แบบฝึกหัด 
 

 

10. บั นทั กหล งสอน 
10.1ั ผลการใชั้แผนการจ ดการเรั ยนร  ้ 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ัััััั10.2ั ผลการเรั ยนร ้ของนั กเรั ยน นัั กศั กษา 

 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ััััััั10.3ั แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการเรั ยนร  ้ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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แผนการจั ดการเร ัยนรั ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
17 รวม 2 ชั่วโมง 

ชือ่วิชาัพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

ชือ่หน่วยักีฬาบาสเกตบอล สอนครั้งที่ 17 
จ านวน 2 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องักีฬาบาสเกตบอล 

1.  สาระสําค ญ 
        กีฬาบาสเกตบอล เป็นกิจกรรมพลศึกษาที่มีคุณลักษณะพิเศษ เราสามารถนาไปใช้สอนนักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือ
เป็นการฝึกฝนและส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีแก่ผู้เรียน เพราะกีฬาเบสเกตบอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ผู้เล่นต้องมีความแข็งแกร่ง
ทางร่างกายทุกด้าน เพราะเป็นกีฬาที่ต้องปะทะกับฝ่ายตรงข้ามเกือบตลอดเวลา 

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
2.1 มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาอุปกรณ์บาสเกตบอลและเครื่องใช้ประจ าตัว  
 

3. จั ดประสงค์การเร ยนร ้ 
3.1 ดานความรู้ 

3.1.1 เพ่ือให้เข้าใจถึงทักษะเบื้องต้นการเล่นบาสเกตบอลบอล 
3.1.2 สามารถอธิบายถึงทักษะเบื้องต้นการเล่นบาสเกตบอลได้อย่างถูกต้อง 

3.2 ดานทกัษะ 
3.2.1 สามารถปฏิบัติทักษะเบื้องต้นการเล่นบาสเกตบอลได้อย่างถูกต้อง 

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
3.3.1 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติทักษะเบื้องต้นการเลน่บาสเกตบอลได้อย่างถูกต้อง  

4. เนื้อหาสาระการเรั ยนร ้ 
4.1 ประวัติกีฬาบอสเกตบอล  
4.2 ทักษะเบื้องต้นในการเล่นบอสเกตบอล  
4.3 วิธีเล่นกีฬาบาสเกตบอล  
4.4 ประโยชน์ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล  
4.5 มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูที่ดี  
4.6 การสร้างความคุ้นเคยกับบาสเกตบอล  
4.7 การบริหารร่างกายสาหรับผู้เล่นกีฬาบาสเกตบอล  
 

5.1ัการนัําเขาส บทเรั ยน 
 

         1.มีการสนทนาพูดคุยระหว่าง ครูผู้สอนกับผู้เรียน  
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบงาน  
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3.เช็คชื่อนักเรียน  
4.ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  

 

5.2ัการเรั ยนร ู้ 
1.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน  
2.ให้นักเรียนไปค้นคว้าการท ารายงานเรื่องที่ได้รับมอบหมาย  
3.ให้แต่ละกลุ่มออกมารายงานเรื่องท่ีก าหนด  
4.ผู้ฟังซักถาม กลุ่มท่ีออกรายงาน  
5.กลุ่มผู้ออกรายงานถามผู้ฟังในเนื้อหาการรายงาน  
6.ครูสรุปเนื้อหาเพ่ิมเติมจากเนื้อหาออกรายงาน 

5.3ัการสรั ป 
         1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
         2.ให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนในคาบถัดไป  
 

5.4ัการวั ดและประเมัินผล 
             สังเกตและสอบถาม 
 

6.สื่อการเรั ยนร ้/แหลั่งการเร ยนร  ้ 
6.1ั ส่ือสัิ่งพิมพ์ 

              -  หนังสือพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง กิจจา บานชื่นและคณะ 
 

6.2ั อัื่นๆั  
                -  
 

7. เอกสารประกอบการจ ดการเรั ยนร ้ั (ใบความร ้ั ใบงานั ใบมอบหมายงานัฯลฯั) 
1.แบบทดสอบก่อนเรียน  
2.แบบทดสอบหลังเรียน  
3.ใบงาน  
4.แบบเรียน  

8. การบั รณาการ/ความสั มพ นธ์ก บวิชาอืน่ 
          -บูรณาการกับวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

9. การว ดและประเมัินผล 
9.1ัักอนเรั ยน 

                - สังเกตและสอบถาม 
9.2ั ขณะเร ยน 

               - สังเกตและสอบถาม 
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9.3ั หลั งเร ยน 
               - สังเกตและสอบถาม 
               - แบบฝึกหัด 

 

10. บั นทั กหล งสอน 
10.1ั ผลการใชั้แผนการจ ดการเรั ยนร  ้ 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ัััััั10.2ั ผลการเรั ยนร ้ของนั กเรั ยน นัั กศั กษา 

 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ััััััั10.3ั แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการเรั ยนร  ้ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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แผนการจั ดการเร ัยนรั ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
18 รวม 2 ชั่วโมง 

ชื่อวิชาัพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

ชื่อหน่วยักีฬาแบดมินตัน สอนครั้งที่ 18 
จ านวน 2 ชั่วโมง ชื่อเรื่องักีฬาแบดมินตัน 

1.  สาระสําค ญ 
        กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่ผู้เล่นต้องฝึกฝนตัวเองบ่อยๆ  และต้องพยายามรักษาระดับของตัวเองอยู่
ตลอด เพราะผู้เล่นต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอ และเป็นกีฬาที่เล่นได้ทั้งเดี่ยว และคู่ ฉะนั้นการเล่นประเภทคู่เราต้องสามัคคี
กัน และไหวพริบเร็ว 

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 

2.1 มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาอุปกรณ์แบดมินตันและเครื่องใช้ประจ าตัว  
 

3. จั ดประสงค์การเร ยนร ้ 
3.1 ดานความรู้ 

3.1.1 เพ่ือให้เข้าใจถึงทักษะเบื้องต้นการเล่นแบดมินตัน 
3.1.2 สามารถอธิบายถึงทักษะเบื้องต้นการเล่นแบดมินตันได้อย่างถูกต้อง 

3.2 ดานทกัษะ 
3.2.1 สามารถปฏิบัติทักษะเบื้องต้นการเล่นแบดมินตันได้อย่างถูกต้อง 

3.3 ค ุณล ักษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
3.3.1 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติทักษะเบื้องต้นการเลน่แบดมินตนัได้อย่างถูกต้อง 

 

4. เนื้อหาสาระการเรั ยนร ้ 
4.1 ประวัติกีฬาแบดมินตัน  
4.2 ทักษะเบื้องต้น  
4.3 วิธีเล่นกีฬาแบดมินตัน  
4.4 ประโยชน์ของการเล่นกีฬาแบดมินตัน  
4.5 มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูที่ดี  
4.6 การบริหารร่างกายส าหรับผู้เล่นกีฬาแบดมินตัน  
4.7 การดูแลรักษาอุปกรณ ์ 
4.8 กติกาแบดมินตัน  
 

5.1ัการนัําเขาส บทเรั ยน 
 

         1.มีการสนทนาพูดคุยระหว่าง ครูผู้สอนกับผู้เรียน  
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2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบงาน  
3.เช็คชื่อนักเรียน  
4.ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  

 

5.2ัการเรั ยนร ู้ 
1.ครูผู้สอนบรรยายเนื้อหาความรู้จากใบงานที่แจกให้  
2.นักเรียนตั้งใจฟังผู้สอนอธิบาย แล้วจดบันทึกเนื้อความอย่างย่อๆ ลงในสมุด  
3.นักเรียนซักถามข้อข้องใจจากค าอธิบายเนื้อหา  
4.ครูสรุปเนื้อหาเพ่ิมเติม   

5.3ัการสรั ป 
         1.ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
         2.ให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนในคาบถัดไป  
 

5.4ัการวั ดและประเมัินผล 
             สังเกตและสอบถาม 
 

6.สื่อการเรั ยนร ้/แหลั่งการเร ยนร  ้ 
6.1ั ส่ือสัิ่งพิมพ์ 

              -  หนังสือพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ ผู้แต่ง กิจจา บานชื่นและคณะ 
 

6.2ั อัื่นๆั  
                -  
 

7. เอกสารประกอบการจ ดการเรั ยนร ้ั (ใบความร ้ั ใบงานั ใบมอบหมายงานัฯลฯั) 
1.แบบทดสอบก่อนเรียน  
2.แบบทดสอบหลังเรียน  
3.ใบงาน  
4.แบบเรียน  

8. การบั รณาการ/ความสั มพ นธ์ก บวิชาอืน่ 
          -บูรณาการกับวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

9. การว ดและประเมัินผล 
9.1ัักอนเรั ยน 

                - สังเกตและสอบถาม 
9.2ั ขณะเร ยน 

               - สังเกตและสอบถาม 
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9.3ั หลั งเร ยน 
               - สังเกตและสอบถาม 
               - แบบฝึกหัด 

 

10. บั นทั กหล งสอน 
10.1ั ผลการใชั้แผนการจ ดการเรั ยนร  ้ 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ัััััั10.2ั ผลการเรั ยนร ้ของนั กเรั ยน นัั กศั กษา 

 

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

........................................................................................................................................................................................ 
ััััััั10.3ั แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการเรั ยนร  ้ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


