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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)       ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
รหัสวิชา  พ 14121  พลศึกษา  4  ชื่อวิชา  กีฬายืดหยุ่น กีฬาแชร์บาส  กีฬาเทเบิลเทนนิส  กีฬาว่ายน้้า  
จ้านวน 1 หน่วยกิต                     เวลาเรียน  2  คาบ/สัปดาห์ 

 
ค้าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้เบ้ืองต้น  ทักษะพื้นฐานในการเคล่ือนไหวร่างกาย คล่องแคล่วว่องไว   
ความสัมพันธ์ของประสาทตา มือ  เท้า และพัฒนาสมรรถภาพ โดยจัดแบบฝึกแบบวงจร 8  สถานี   
ในทักษะกีฬายิมนาสติกให้ผู้เรียนเกิดความอ่อนตัว ความคล่องแคล่วว่องไว มีการทรงตัวจากทักษะการม้วนหลัง 
ฝึกการปฏิบัติ ตามกฎกติกาการเล่นเกี่ยวกับกีฬาแชร์บาส  กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาว่ายน้้าให้ผู้เรียนสามารถลอยตัว 
กระโดดน้้า ว่ายน้้าท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง และท่ากบ ในท่าพื้นฐานได้ ให้ผู้เรียนมีความสุข  สนุก เกิดทัศนคติท่ีดี
ต่อการเล่นกีฬา น้าไปสู่การเล่นกีฬาท่ีตนเองชอบ  และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้  
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกก้าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
 

มาตรฐาน พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและ กีฬา 
 
ตัวชี้วัด 

1. ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคล่ือนไหวในลักษณะผสมผสานได้ท้ังแบบอยู่กับท่ี        
     เคล่ือนท่ี และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
2. ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ  
3. เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด 
4. เล่นกีฬาพื้นฐานได้อย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา 
 

มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกก้าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติประจ้าอย่างสม้่าเสมอ  
                       มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน 
                       และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
ตัวชี้วัด 
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1. ออกก้าลังกาย เล่นเกม และกีฬาท่ีตนเองชอบ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของ
ตนเองตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อื่น 

2. ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นกีฬาพื้นฐานตามชนิดกีฬาท่ีเล่น 
 
 
 
 
สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

มาตรฐาน พ.4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด้ารงสุขภาพ การป้องกันโรค   

                      และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพือ่สุขภาพ 

ตัวชี้วัด                                    
 4.  ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 
เค้าโครงรายวิชา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  ทักษะยืดหยุ่น 
เรื่องท่ี  1  การอบอุ่นร่างกายและความปลอดภัย 
เรื่องท่ี  2  การพุ่งม้วน 
เรื่องท่ี  3  หกกบ 
เรื่องท่ี  4  หกสูง 
เรื่องท่ี  5  ล้อเกวียน 
เรื่องท่ี  6  การต่อตัว 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  กีฬาแชร์บาส 
  เรื่องท่ี  1  การทรงตัว และการเคล่ือนไหว 
  เรื่องท่ี  2  การครอบครองลูกบอล (การจับ การรับและการส่งบอล) 
  เรื่องท่ี  3  การเล้ียงบอลแบบต่างๆ  
  เรื่องท่ี  4  การยิงประตู 
  เรื่องท่ี  5  การเป็นผู้รักษาประตู และการป้องกัน 
  เรื่องท่ี  6  กตกิา และการเล่นทีม 
  เรื่องท่ี  7  การแข่งขันแชร์บาส 
 หน่วยการเรียนรู้ที่  3  กีฬาเทเบิลเทนนิส 
  เรื่องท่ี  1  การจับไม้แบบต่างๆ  
  เรื่องท่ี  2  การตีลูกแบบหน้ามือ หลังมือ สลับมือ และหลังมือกระทบฝาผนัง 
  เรื่องท่ี  3  การส่งลูก (การเสิร์ฟ) 
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  เรื่องท่ี  4  การตีโต้กับคู่ 
  เรื่องท่ี  5  การแข่งขัน 5 แต้ม 
 หน่วยการเรียนรู้ที่  4  กีฬาว่ายน้้า 
  เรื่องท่ี  1  การด้าน้้า 
  เรื่องท่ี  2  การจับโฟมเตะขาแบบต่างๆ 
  เรื่องท่ี  3  การลอยตัวแบบต่างๆ 
  เรื่องท่ี  4  การว่ายท่าฟรีสไตล์ 
  เรื่องท่ี  5  การว่ายท่ากรรเชียง 
  เรื่องท่ี  6  การว่ายท่ากบ 
  เรื่องท่ี  7  การว่ายท่าผีเส้ือ 

หน่วยการเรียนรู้ที่  5  กีฬาไทย  

  เรื่องท่ี  1  วิ่งเปรี้ยว 

หน่วยการเรียนรู้ที่  6  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  เรื่องท่ี  1  กีฬาไทยกีฬาอาเซียน 

  เรื่องท่ี  2  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 

 หน่วยการเรียนรู้ที่  7  การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
  เรื่องท่ี  1  ความหมายของการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 

เรื่องท่ี 2  วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยใช้แบบทดสอบและเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ส้านักงานวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา พ.ศ. 2555 และการบันทึกผล 

เรื่องท่ี  3  ประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  กีฬาและการละเล่นอาเซียน 

  เรื่องท่ี  1  ประเทศสิงคโปร์ (วิ่งกระสอบ) 

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
โครงการสอนระยะยาวกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  ภาคต้น   

สัปดาห์ สาระ  มาตรฐาน 
และตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา (คาบ) หมายเหตุ 

1 พ 3.1  ป.4/1 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  กีฬายิมนาสติก 
1.  ปฐมนิเทศ ข้อตกลงเกี่ยวกับการแต่งกาย ระเบียบ

2  



~ 91 ~ 
 

 

 

 

วินัย ในการเรียน การวัดและประเมินผล 
2.  ความส้าคัญของการออกก้าลังกาย 
3.  การกายบริหาร 
4.  ทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้น เช่น ว่ิงทางตรง   
วิ่งถอยหลัง วิ่งกลับตัว วิ่งอ้อมหลัก วิ่งซิกแซ็ก   
กระโดดยกเข่าสลับขา(Hop) ควบม้า(Gallop)   
กระโดดเขย่งเท้า(Skip) การ  Slide  ฯลฯ 
5.  เกมสร้างความสัมพันธ์                        

2 

พ.4.1  ป.4/4 

 

 

 

 

1.  การกายบริหาร 
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  การทดสอบสมรรถภาพทาง

กายเพื่อสุขภาพ  ประกอบด้วย      

    1. ดัชนีมวลกาย  
    2. นั่งงอตัวไปข้างหน้า  
    3. ลุก – นั่ง 60 วินาที   
    4. ดันพื้น 30 วินาที 
    5.    ยืนกระโดไกล                      

    6.    วิ่งอ้อมหลัก 

2  

สัปดาห์ สาระ  มาตรฐาน 
และตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา (คาบ) หมายเหตุ 

 

 

     7.    วิ่งระยะไกล  1,200 เมตร  

2.  ประวัติและคุณค่ากีฬายิมนาสติก 
3.  การทรงตัว และการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้น 
4.  การอบอุ่นร่างกายและความปลอดภัยในกีฬา
ยิมนาสติก 

  

3 

พ 3.1  ป.4/3 

 

1.  การกายบริหาร 
2.  การฝึกแบบวงจร 
3. เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องและ
หลัง  
- ลุก-นั่ง 20 วินาที 
- นอนคว่้ามอืประสานท่ีศีรษะแอ่นตัวค้าง 5 วินาที 
4.  ทักษะการทรงตัว 

2  
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    -  พุ่งม้วนหน้า 
5.  หกกบ 

              4 

พ 3.1  ป.4/2 

 

1.  การกายบริหาร 
2.  การฝึกแบบวงจร 
3.  เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา แขนและ
หัวไหล่ 
     - กระโดดกบ 5 เมตร 
     - ไถนา 5 เมตร 
5.  ทบทวนท่าพุ่งม้วนหน้า 
6.  ทบทวนหกกบ 

2  

              5 

พ 3.1  ป.4/1 
 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร 
3.  เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไหล่ 
     - ดันพื้น 10 ครั้ง 
4.  หกสูงขาเหยียดพิงผนัง 
5.  ล้อเกวียน 

2 ใบงานท่ี 1 

             6 

พ 3.1  ป.4/2 

 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร  
3.  เสริมสร้างความอ่อนตัว 
    - วีซิทขาแยก 
    - ยืนเท้าชิด เหยียดแขน ก้มแตะปลายเท้า 5 วินาที 
5 ชุด 
4.  ทบทวนหกสูงขาเหยียดพิงผนัง 
5.  ทบทวนล้อเกวียน 

2  

สัปดาห์ สาระ  มาตรฐาน 
และตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา (คาบ) หมายเหตุ 

             7 คุณลักษณะ  ข้อท่ี 1 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
1.2 ธ้ารงไวซ้ึ่งความเป็น 

ชาติไทย 
        

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร 
3.  การต่อตัว  
ประเมิน  
1.  การพุ่งม้วน  
2.  หกกบ   

2  

         8 พ 3.1  ป.4/4 1.  การกายบรหิาร   2  
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 2.  การฝึกแบบวงจร 
3.  ทบทวนการต่อตัว  
ประเมิน (ต่อ) 
1.  หกสูง 
2.  ล้อเกวียน 

         9 

พ 3.1  ป.4/2 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร 
ประเมิน (ต่อ) 
1.  การต่อตัว 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  กีฬาไทย 
1.  วิ่งเปรี้ยว 

2  

10 

พ 3.1  ป.4/1 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กีฬาแชร์บาส 
1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร  
3.  ประวัติและคุณค่ากีฬาแชร์บาส 
4.  การทรงตัว และการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้น 
5.  การครอบครองลูกบอล 

2  

11 
พ 3.2  ป.4/1 

 

1.  การกายบริหาร 
2.  การฝึกแบบวงจร 
3.  การเล้ียงลูกบอลแบบอยู่กับท่ีและเคล่ือนท่ี 
4.  การส่งบอลแบบต่าง ๆ 

2  

12 

พ 3.2  ป.4/2 

1.  การกายบริหาร 
2.  การฝึกแบบวงจร 
3.  ทบทวนการเล้ียงลูกบอลแบบอยู่กับท่ีและเคล่ือนท่ี 
4.  ทบทวนการส่งบอลแบบต่าง ๆ 

2  

13 

พ 3.2  ป.4/2 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร  
3.  ทบทวนการส่งบอลแบบต่าง ๆ (จัดเป็นสถานี) 
4.  การยิงประตู 
5.  การเป็นผู้รักษาประตู 

2 ใบงานท่ี 2 

สัปดาห์ สาระ  มาตรฐาน 
และตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา (คาบ) หมายเหตุ 

14 พ 3.2  ป.4/2 1.  การกายบริหาร   2  
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2.  การฝึกแบบวงจร  
3.  ทบทวนการส่งบอลแบบต่าง ๆ (จัดเป็นสถานี) 
     การยิงประตู  
     การเป็นผู้รักษาประตู 
4.  กติกา และการเล่นทีมแชร์บาส 

15 

พ 3.2  ป.4/1 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร  
3.  ทบทวนการส่งบอลแบบต่าง ๆ (จัดเป็นสถานี) 
     การยิงประตู  
     การเป็นผู้รักษาประตู 
4.  กติกา และการเล่นทีมแชร์บาส 

2  

16 

พ 3.2  ป.4/2 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร  
3.  การแข่งขันแชร์บาส 
ประเมิน  
1.  การรับ ส่งบอลสองมือระดับอกระยะทาง 4 เมตร  
2.  ยิงประตู 5 ลูก ระยะ 4 เมตร   

2  

17 

พ 3.2  ป.4/2 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร  
3.  การแข่งขันแชร์บาส (ต่อ) 
ประเมิน (ต่อ) 
1.  การเล้ียงบอลไปและกลับระยะทาง 20 เมตร 
    (จับเวลา) 
2. การถือตะกร้าและการเป็นผู้ป้องกัน 

2  

18 

พ.3.1  ป.4/4 

 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร  
ประเมิน (ต่อ) 
1.  เล่นทีม 
หน่วยการเรียนรู้ที่  7  กีฬาและการละเล่นอาเซียน 

ประเทศสิงคโปร์ (วิ่งกระสอบ) 

2  
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
โครงการสอนระยะยาวกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ภาคปลาย  

สัปดาห์ สาระ  มาตรฐาน 
และตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา (คาบ) หมายเหตุ 

1 

พ 3.1  ป.4/2 

 

หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 กีฬาเทเบิลเทนนิส 
1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร  
3.  ประวัติและคุณค่ากีฬาเทเบิลเทนนิส 
4.  ทักษะพื้นฐาน การจับไม้แบบต่าง ๆ การเดาะลูก
แบบหน้ามือและหลังมือ การเดาะลูกกระทบฝาผนัง   
การเคล่ือนท่ีและท่าทางในการเล่นเทเบิลเทนนิส 

2  

2 

พ 3.1  ป.4/1 
 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร  
3.  ทบทวนการจับไม้แบบหน้ามือและหลังมือ การเดาะ
ลูกแบบหน้ามือและหลังมือ การเดาะลูกกระทบฝาผนัง   
การเคล่ือนทีและท่าทางในการเล่นเทเบิลเทนนิส 
4.  ทักษะพื้นฐาน การตีโต้แบบหน้ามือและหลังมือ    
5.  เกมเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส หรือแข่งขันการเดาะ
ลูกแบบหน้ามือฯลฯ 

2  

3 

พ 3.2  ป.4/1 
 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร  
3.  ทบทวนการเดาะลูกแบบหน้ามือและหลังมือ      
การเดาะลูก กระทบฝาผนัง การเคล่ือนทีและท่าทางใน
การเล่น เทเบิลเทนนิส 
4.  ทักษะการเสิร์ฟ การตีโต้แบบหน้ามือและหลังมือ    
5.  การตีโต้กับคู่ 

2  
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4 

พ 3.2  ป.4/2 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร  
3.  ทบทวนการเดาะลูกแบบหน้ามือและหลังมือ      
การเดาะลูกกระทบฝาผนัง การเคล่ือนทีและท่าทางใน
การเล่นเทเบิลเทนนิส การเสริฟ์ การตีโต้กับคู่ 
4.  กติกาการแข่งขัน และการแข่งขัน 5 แต้ม 

2 ใบงานท่ี 3 

5 
พ 3.2  ป.4/2 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร  
3.  ทบทวนการเดาะลูกแบบหน้ามือและหลังมือ 

2  

สัปดาห์ สาระ  มาตรฐาน 
และตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา (คาบ) หมายเหตุ 

 

 

การเดาะลูกกระทบฝาผนัง   การเคล่ือนทีและท่าทางใน 
การเล่นเทเบิลเทนนิส  การเสิร์ฟ  การตีโต้กับคู่  และ
กติกาการแข่งขัน 
4.  การแข่งขัน 5 แต้ม 

  

6 

พ 3.2  ป.4/2 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร  
3.  ทบทวนการเดาะลูกแบบหน้ามือและหลังมือ      
การเดาะลูกกระทบฝาผนัง การเคล่ือนที ท่าทางในการ
เล่นเทเบิลเทนนิส การเสิร์ฟ การตีโต้กับคู่ และกติกา
การแข่งขัน 
4.  การแข่งขันแบบพบกันหมดจ้านวน 5 แต้ม 
ประเมิน  
     1.   การเดาะลูกแบบหน้ามือ  10  ครั้ง  
     2.   การเดาะลูกแบบหลังมือ  10  ครั้ง  
     3.   การเดาะลูกหน้ามือสลับหลังมือ 10 ครั้ง 

2  

7 

พ 3.2  ป.4/1 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร  
3.  ทบทวนการเดาะลูกแบบหน้ามือและหลังมือ การ
เดาะลูกกระทบฝาผนัง การเคล่ือนที ท่าทางในการ 
เล่นเทเบิลเทนนิสการเสิร์ฟ การตีโต้กับคู่ และกติกาการ
แข่งขัน 
   ประเมิน (ต่อ) 

2  
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1. การเดาะลูกกระทบฝาผนัง  5  ครั้ง 
     2.   การตีโต้กับคู่  10  ครั้ง 

8 

พ 3.2  ป.4/2 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร 
3.  ทบทวนการเดาะลูกแบบหน้ามือและหลังมือ การ
เดาะลูกกระทบฝาผนัง การเคล่ือนทีและท่าทางในการ
เล่นเทเบิลเทนนิส การเสิร์ฟ การตีโต้กับคู่ 
ประเมิน 

1. การตีโต้กับคู่  10  ครั้ง (ต่อ) 
2. แบ่งสายการแข่งขัน 

2  

9 

พ.3.1  ป.4/4 

 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร  
3.  ทบทวนการเดาะลูกแบบหน้ามือและหลังมือ      
การเดาะลูกกระทบฝาผนัง   การเคล่ือนทีและท่าทาง 
ในการเล่นเทเบิลเทนนิส การเสิร์ฟ การตีโต้กับคู่  

2  

สัปดาห์ สาระ มาตรฐานและตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ เวลา (คาบ) หมายเหตุ 

  ประเมิน (ต่อ) 
แบ่งสายการแข่งขัน (ต่อ) สรุปผลการแข่งขัน 

  

10 

 

พ 3.1  ป.4/2 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  กีฬาว่ายน้้า 
1.  ปฐมนิเทศ   
    - ข้อตกลงในการเรียน 
    - สุขบัญญัติ 
    - การวัดและประเมินผล 
2.  การกายบริหาร 
3.  การฝึกแบบวงจร 
กีฬาว่ายน้้า (กลุ่ม 1) 
4.  การสร้างความคุ้นเคยในน้้า   

 - การด้าน้้า 
 - การลอยตัว 

5. การจับโฟมว่ายน้้าท่าฟรีสไตล์  
           - จับโฟมการเตะขาฟรีสไตล์                                                                                                            

- จับโฟมการก้มหน้าเตะขาฟรีสไตล์ 
           - จับโฟมการพุ่งจรวดเตะขาฟรีสไตล์ 

2  
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           - จับโฟมการหมุนแขนท่าฟรีสไตล์ 
           - จับโฟมการหายใจฟรีสไตล์ทบทวนการ 
กีฬาวา่ยน้้า (กลุ่ม 2) 
4.  การสร้างความคุ้นเคยในน้้า   

 - การด้าน้้า 
 - การลอยตัว 

5.   ทบทวนการจับโฟมว่ายน้้าท่าฟรีสไตล์  
          - การใช้ขา 
          - การใช้แขน 
          - การบิดหน้าหายใจ 
6.   การจับโฟมว่ายท่ากรรเชียง 
          - การจับโฟมแบบกอดเตะขากรรเชียง 
          - การจับโฟมแบบหมุนศรีษะเตะขากรรเชียง 
7.  กระโดดน้้าลึก 
กีฬาวา่ยน้้า (กลุ่ม 3) 
4. การสร้างความคุ้นเคยในน้้า   

 - การลอยตัวน้้าลึก 
5. ว่ายท่าฟรีสไตล์                                

- การเตะขาฟรีสไตล์                                         
- การหายใจท่าฟรีสไตล์ 
- การใช้แขนท่าฟรีสไตล์ 

6. ว่ายท่ากรรเชียง 
- การลอยตัวหงายท่ากรรเชียง 
- การเตะขาท่ากรรเชียง 

          - การใช้แขนกรรเชียง 
11 

พ 3.1  ป.4/1 
 

1.  การกายบริหาร 
2.  การฝึกแบบวงจร 
กีฬาว่ายน้้า (กลุ่ม 1) 
3.   จับโฟมว่ายน้้าท่าฟรีสไตล์  

- การใช้ขา 
- การใช้แขน 
- การบิดหน้าหายใจ 

4.  กระโดดน้้าลึก ลอยตัว 10  วินาที 

2  
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กีฬาว่ายน้้า (กลุ่ม 2) 
3. ทบทวนว่ายท่าฟรีสไตล์  12 เมตร 
4. ว่ายท่ากรรเชียง 

- ทบทวนการเตะขา 
- การลอยตัวหงายเตะขาท่ากรรเชียง 
- การใช้แขนท่ากรรเชียง 
- ว่ายท่ากรรเชียง 

5. กระโดดน้้าลึก – ลอยตัว 20 วินาที 
6. ว่ายท่ากบ  
          - การใช้ขากบ  
กีฬาว่ายน้้า (กลุ่ม 3) 
4. ว่ายท่าฟรีสไตล์ 12 เมตร 
5. การลอยตัวน้้าลึก 20 วินาที 
3. ว่ายท่ากบ 

- การใช้ขาท่ากบ 
- การหายใจท่ากบ 
- ว่ายท่ากบ  25 เมตร 

4. ว่ายท่าผีเส้ือ 
- การใช้ขาท่าผีเส้ือ 

5. ว่ายท่าฟรีสไตล์ / ท่ากรรเชียง / ท่ากบ  12 เมตร 
6. แข่งขันว่ายผลัดกบ 12 เมตร 

12 

พ 3.2  ป.4/1 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร 
กีฬาว่ายน้้า (กลุ่ม 1) 
3.  การลอยแบบต่าง ๆ 
4.  การจับโฟมว่ายน้้าท่าฟรีสไตล์ 
          - การพุ่งจรวดใช้แขน 
5.  ว่ายน้้าท่าฟรีสไตล์ 12 เมตร 
6.  ว่ายท่ากรรเชียง 
          - การลอยตัวหงาย 
          - การพุ่งจรวดหงาย 
          - การเตะขากรรเชียง 
กีฬาว่ายน้้า (กลุ่ม 2) 

2  
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3. ทบทวน 
          - ว่ายท่ากรรเชียง 
4. ว่ายท่ากบ 
          - การใช้ขากบ  
          - การหายใจกบ 
5. ลอยตัวน้้าลึก 1 นาที 
6. ว่ายท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร 
7. แข่งขันว่ายผลัดฟรีสไตล์ 4 x 12 เมตร 
กีฬาว่ายน้้า (กลุ่ม 3) 
3. ว่ายท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร 
4. ว่ายท่ากรรเชียง 12 เมตร 
5. ว่ายผลัดฟรีสไตล์ 12 เมตร 
6. การกระโดดน้้า ลอยตัว 30 วินาที 
3. ว่ายท่าผีเส้ือ 
          - ทบทวนการใช้ขาท่าผีเส้ือ 

- การหายใจท่าผีเส้ือ 
- การใช้แขนท่าผีเส้ือ 

4. ว่ายท่าผีเส้ือ 12 เมตร 
5. ว่ายท่าฟรีสไตล์ / ท่ากรรเชียง / ท่ากบ 12  เมตร 
6. กระโดดน้้า ลอยตัว 1 นาที 

13 

พ 3.1  ป.4/2 

 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร 
กีฬาว่ายน้้า (กลุ่ม 1) 
3.  ทบทวน 
        - การจับโฟมว่ายน้้าท่าฟรีสไตล์ 12 เมตร 
        - การจับโฟมเตะขากรรเชียง 
        - กระโดดน้้าลึก ลอยตัว 20  วินาที 
        - ด้าน้้านาน 10 วินาที  
4.  การลอยแบบต่าง ๆ 
5.  ทบทวน 

- การจับโฟมเตะขากรรเชียง 
- กระโดดน้้าลึก ลอยตวั 20  วินาที 

          - ด้าน้้านาน 10 วินาที 

2  
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กีฬาว่ายน้้า (กลุ่ม 2) 
3. ว่ายท่ากบ 

- ทบทวนการใช้ขากบ, การหายใจกบ 
- การใช้แขนกบ  

4. ว่ายท่าฟรีสไตล์ 12 เมตร และ 25 เมตร 
5. ว่ายท่ากรรเชียง  12 เมตร 
6. ว่ายเก็บระยะทาง 3 นาที 
กีฬาว่ายน้้า (กลุ่ม 3) 
4. การว่ายท่าฟรีสไตล์และท่ากรรเชียง 24 เมตร 
5. การลอยตัวน้้าลึก 1 นาที 
3. ว่ายท่าผีเส้ือ 12 เมตร 
4. ว่ายเด่ียวผสม 48 เมตร (กรรเชียง/ กบ/ ท่าผีเส้ือ / 
ฟรีสไตล์ ) 
5. แข่งขันว่ายผลัด 4 x 12 เมตร 

14  
พ 3.1  ป.4/2 

 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร 
กีฬาว่ายน้้า (กลุ่ม 1) 
3.  การว่ายน้้าท่าฟรีสไตล์ 12 เมตร  
4. ว่ายท่ากรรเชียง 

- ทบทวนการเตะขา 
- การลอยตัวหงายเตะขาท่ากรรเชียง 
- การใช้แขนท่ากรรเชียง 

           - ว่ายท่ากรรเชียง 
กีฬาว่ายน้้า (กลุ่ม 2) 
3. ว่ายท่ากบ 12 เมตร 
4. ว่ายท่าผีเส้ือ 

- การเตะขาผีเส้ือ 
5. ว่ายเก็บระยะทาง 5 นาที 
6. กระโดดน้้าลึก  
7. ลอยตัว 1 นาที 
กีฬาว่ายน้้า (กลุ่ม 3) 
4. ว่ายท่ากบ 25 เมตร 
5. ว่ายท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร 

2  
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6. ว่ายท่ากรรเชียง 25 เมตร 
3. ทบทวนว่ายท่าผีเส้ือ 12 เมตร 
4. ว่ายเด่ียวผสม 48 เมตร ( ท่าผีเส้ือ / กรรเชียง / กบ 
/ ฟรีสไตล์ ) 
5. ว่ายเก็บระยะทาง 8 นาที 
6. เกมในน้้า 
 

15 

พ 3.2  ป.4/2 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร  
กีฬาว่ายน้้า (กลุ่ม 1) 
ประเมิน 

1. ลอยตัวน้้าลึก 30  วินาที  
           2. จับโฟมว่ายน้้าท่าฟรีสไตล์  12 เมตร 
           3. จับโฟมว่ายท่ากรรเชียง 12 เมตร 
กีฬาว่ายน้้า (กลุ่ม 2) 
ประเมิน 

1. ลอยตัวน้้าลึก 30 วินาที 
2. ว่ายท่าฟรีสไตล์ 12 เมตร 
3. ว่ายน้้าท่ากรรเชียง 12 เมตร 

          3. ว่ายท่ากบ 12 เมตร 
- แข่งขันว่ายน้้า 
กีฬาว่ายน้้า (กลุ่ม 3) 

1. ลอยตัวน้้าลึก 1 นาที 
2. ว่ายท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร 
3. ว่ายท่ากรรเชียง 25 เมตร 

          4. แข่งขันว่ายผลัดฟรีสไตล์ 4 x 12 เมตร 
5. ว่ายท่าชุด 48 เมตร (กรรเชียง/ กบ/  

ผีเส้ือ / ฟรีสไตล์ ) 
- แข่งขันว่ายผลัดกรรเชียง 4 x 12 เมตร 
- เกมลิงชิงบอลในน้้า 

2 ใบงานที่ 1 
-  วาดภาพ
ข้ันตอนการ
อบอุ่น
ร่างกาย 

16 
พ.3.1  ป.4/4 

 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร 
กีฬาว่ายน้้า (กลุ่ม 1) 

2 ใบงานที่ 4 
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ประเมิน (ต่อ) 
           1. ว่ายน้้าท่าฟรีสไตล์ 12 เมตร  
           2. ด้าน้้านาน 20 วินาที 
- แข่งขันว่ายผลัด จับโฟมเตะขากรรเชียง 4 x 12 เมตร 
การกายบริหาร 
กีฬาว่ายน้้า (กลุ่ม 2) 
ประเมิน (ต่อ) 
          1. ว่ายเก็บระยะ 5 นาที 

2. ว่ายท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร 
3. ว่ายน้้าท่ากรรเชียง 24 เมตร (ไป – กลับ) 

          4. ว่ายท่าชุด 48 เมตร   เกมลิงชิงบอลในน้้า 
กีฬาว่ายน้้า (กลุ่ม 3) 

1. ว่ายน้้าท่ากบ 25 เมตร 
2. จับโฟมเตะขาผีเส้ือ 12 เมตร 
3. ว่ายน้้าท่าผีเส้ือ 12 เมตร 
4. ว่ายเด่ียวผสม 48 เมตร (ท่าผีเส้ือ/กรรเชียง/
กบ/ ฟรีสไตล์ ) 
5. ว่ายเก็บระยะทาง 10 นาที 

- แข่งขันว่ายผลัด 4 x 12 เมตร 
- เกมในน้้า 

17 

พ 3.2  ป.4/2 

1.  การกายบริหาร   
2.  การฝึกแบบวงจร  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  6  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพ   ประกอบด้วย                                 
    1.    ดัชนีมวลกาย  
    2. นั่งงอตัวไปข้างหน้า  
    3. ลุก – นั่ง 60 วินาที   
    4. ดันพื้น 30 วินาที 
    5.    ยืนกระโดไกล       
    6.   วิ่งอ้อมหลัก 
    7.   วิ่งระยะไกล  1,200 เมตร  

2  

18  
พ 3.1  ป.4/1 

การกายบริหาร 
          -  เกมในน้้า   

2  
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การจัดการเรียนรู้ 
 วิธีการสอน 

1. การปฏิบัติ 
2. การอธิบายและสาธิต 
3. การออกค้าส่ัง 
4. การบรรยาย 
5. การประเมิน 

วิธีเรียน 
1. การเรียนแบบแข่งขัน 

เป็นรายบุคคล  ,  กลุ่มเล็ก  ,  กลุ่มใหญ่ 
2. การเรียนเป็นรายบุคคล 

เป็นการแก้ไขทักษะในแต่ละบุคคล 
3. การเรียนด้วยตนเอง 

เป็นการฝึกทักษะของนักเรียนแต่ละคน 
4. การเรียนแบบร่วมมือ 

เป็นรายบุคคล  ,  กลุ่มเล็ก  ,  กลุ่มใหญ่ 
 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ส่ือการสอนรูปภาพ 
2. เบาะยิมนาสติก 
3. ลูกแชร์บาส ตะกร้า หลัก 
4. ไม้เทเบิลเทนนิส  ลูกเทเบิลเทนนิส 
5. โฟมว่ายน้้า 
6. กระสอบ 
7. ผ้าวิ่งเปรี้ยว 

 
 
 
 

พ 3.1  ป.4/4 
คุณลักษณะ ข้อที่ 9 สู้ชีวิต 

9.1 ท้างานกลุ่มร่วมกบัผู้อื่นอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  5  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.  กีฬาไทยกีฬาอาเซียน 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา (พลศึกษา)    
ได้ก้าหนดการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 

ระหว่างภาค 
Formative 

กลาง/ปลายภาค 
Summative 

สรุป 

K 
ความรู้ 

P 
ทักษะกระบวนการ 

A 
เจตคติ 

พฤติกรรม 
การเรียน 

ทดสอบทักษะ คะแนนเต็ม 

10 40 20 10 20 100 
1.1 ความรู้ (Knowledge) K 20 คะแนน ประเมินจาก ผลสอบหรือใบงานหรือรายงาน ตามมาตรฐานตัวชี้วัด  
1.2 ทักษะกระบวนการ (Process) P 40 คะแนน ประเมนิจาก การทดสอบทักษะกีฬา 
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1.3 เจตคติ (Attitude) A 10 คะแนน ประเมินจาก ลักษณะท่ีนักเรียนควรมี และฝึกปฏิบัติได้ในการเรียนวิชาพล
ศึกษา ดังนี้ 1.3.1 การเป็นผู้น้า และผู้ตาม   

    1.3.2 การท้างานเป็นทีม 
1.4. พฤติกรรมการเรียน 10 คะแนน ประเมินจาก ลักษณะพฤติกรรมท่ัวไปในการเรียน ดังนี ้           

14.1  การตั้งใจเรียน 
1.4.2 การแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน 
1.4.3 ให้ความร่วมมือในการท้ากิจกรรมต่างๆ 

   
2. ประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน พิจารณาจาก 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

 
3. ล้าดับการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ได้ดังนี้ 

คุณลักษณะ / ตัวชี้วัด 
ภาคต้น ภาคปลาย 

คร้ังที่1 คร้ังที่2 คร้ังที่ 3 
ข้อที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร 
1.2 มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา  

   

ข้อที่ หัวข้อ ตัวชีวั้ด พฤติกรรมบ่งชี้ 
1 ความสามารถในการ

สื่อสาร 
1.2 มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา  1.2.1 ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมแก่

โอกาส กาลเทศะ และบุคคล 
2 ความสามารถในการคิด 

(รอบรู้) 
 2.1 วเิคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
 

2.1.2 อธิบายความเหมือน ความแตกต่าง 
ความสอดคล้อง ความขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ ล้าดับความต่อเนื่องของ
ข้อมูลได้อย่างถกูตอ้ง 

2.4 มีความคิดแปลกใหม่ คิดยืดหยุน่
และคิดละเอียดลออ 

2.4.1 เสนอแนวคิด วิธีการ ทางเลือกท่ี
หลากหลายด้วยการดัดแปลงความคิดเห็น
เดิมหรือคิดส่ิงแปลกใหม่ท่ีเกิดประโยชน์ 

3 ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

3.1 แสวงหา รวบรวม สร้าง 
จัดระบบ ประมวลและกล่ันกรอง
ความรู้ 

3.1.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล จาก
ส่ิงท่ีเรียนรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ 

4 ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

4.1 ท้างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.1.1 เปน็ผู้น้าและผู้ตามท่ีดี 
4.1.2 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.1.3 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

5 ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

5.2 มีการจัดการเทคโนโลยีให้ยั่งยืน
ด้วยวิธีที่เหมาะสม 

5.2.2 ลดการใช้ทรัพยากร ใช้อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
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ข้อที่ 2 ความสามารถในการคิด (รอบรู้) 
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
2.4 มีความคิดแปลกใหม่ คิดยืดหยุ่นและคิดละเอียดลออ 

   

ข้อท่ี 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3.1 แสวงหา รวบรวม สร้าง จัดระบบ ประมวลและกล่ันกรองความรู ้

   

ข้อที่ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.1 ท้างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

ข้อที่ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5.2 มีการจัดการเทคโนโลยีให้ยัง่ยืนด้วยวิธีที่เหมาะสม 

   

 
การก้าหนดการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา) 

ประเมินผู้เรียนในภาคต้น 2 ครั้ง และภาคปลาย 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้ง สรุปเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดีเยี่ยม (3) ดี (2)  
ผ่าน(1) และไม่ผ่าน(0)  

 
 

4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พิจารณาจากการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค ์1 ข้อท่ี
โรงเรียนก้าหนด จากตัวบ่งชี้พฤติกรรม 5 ข้อ ได้ดังนี้ 

 

 
 

5. ล้าดับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชัน้ประถมศึกษา ดังนี ้

ข้อที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
3 มีวินัย 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ

ของครอบครัว โรงเรียนและสังคม  
3.1.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ของครอบครัวโรงเรียนและสังคม 

4 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  4.1  ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียนและ
เข้าร่วมกิจกรรม 

4.1.1 ต้ังใจเรียน 
  

9 มีสุขนิสัยที่ดี 9.1 มีนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพ 9.1.2 ออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ เหมาะ
แก่วัยและสุขภาพของตน 

10 มีสุขภาพจิตดี 10.2 ใช้ความสามารถทางสติปัญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

10.2.1 เช่ือมั่นในตนเองและพึ่งพาตนเอง 

 
11 ใฝ่สันติ 11.2 รู้เท่าทันปัญหา แก้ปัญหาและยุติความ

ขัดแยง้ด้วยวิธีการท่ีไม่รุนแรง 
11.2.1 ควบคุมอารมณ์ มีสติ ใช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหา 
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6. การก้าหนดการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

(พลศึกษา) ประเมินผู้เรียนในภาคต้น 2 ครั้ง และภาคปลาย 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้ง สรุปเป็นการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน สรุปเป็น 4 ระดับ ได้แก ่ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน(1) และไม่ผ่าน(0)  
      6. 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2555 
 
 
 
 6.1.1 ชอบเขตการประเมิน 

ป.1 – ป.3 ป.4 – ป.6 

คุณลักษณะ / ตัวชี้วัด 
ภาคต้น ภาคปลาย 

คร้ังที่1 คร้ังที่2 คร้ังที่ 3 
ข้อที่ 3 มีวินัย 

1.1 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว      
โรงเรียนและสังคม 

   

ข้อที่ 4 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
4.1  ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม 

   

ข้อที่ 9 มีสุขนิสัยท่ีดี 
9.1 มีนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพ 

   

ข้อที ่10 มีสุขภาพจิตดี 
10.2 ใช้ความสามารถทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์

ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
   

ข้อที่ 11 ใฝ่สันติ 
11.2 รู้เท่าทันปัญหา แก้ปัญหาและยุติความขัดแย้งด้วยวิธีการท่ี

ไม่รุนแรง 
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การอ่านจากส่ือส่ิงพิมพ์และ/หรือส่ือประเภท
ต่างๆ ท่ีท้าให้เกิดความเพลิดเพลิน ความรู้ 
ประสบการณ์และมีประเด็นให้คิดและเขียน
บรรยายการถ่ายทอดจากประเด็นท่ีคิดด้วย
ภาษาท่ีถกูต้องเหมาะสม เช่น อ่านสาระความรู้
ท่ีน้าเสนออย่างสนใจ นิยายเรื่องส้ัน นิทาน 
นิยายปรัมปรา 

การอ่านจากส่ือส่ิงพิมพ์และ/หรือส่ือประเภท
ต่างๆ ท่ีให้ข้อมูลสาระสนเทศความรู้ประสบ 
การณ์ท่ีเอื้อให้ผู้อ่านน้าไปคิดวิเคราะห์แสดงความ
คิดเห็นตัดสินใจแก้ปัญหาและถ่ายทอดโดยการ
เขียนเป็นความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยถ้อยค้าท่ี
ถูกต้องชัดเจน เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร 
บทความ สุนทรพจน์ ค้าแนะน้า ค้าเตือน 

 

 

 

6.1.2 ตัวชีวั้ด 

ป.1 – ป.3 ป.4 – ป.6 
1. สามารถอ่านหาประสบการณ์จากส่ือท่ี
หลากหลาย 

1. สามารถอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศ เสริม
ประสบการณ์จากส่ือประเภทต่างๆ 

2. สามารถอ่านจับประเด็นส้าคัญ ข้อเท็จจริง 
ความคิดเห็นเรื่องท่ีอ่าน 

2. สามารถจับประเด็นส้าคัญ เปรียบเทียบ 
เช่ือมโยงความเป็นเหตุเป็นผลจากเรื่องท่ีอ่าน 

3. สามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ เช่น ข้อดี
ข้อเสีย ประโยชน์ โทษ ความเหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

3. สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของเรื่องราว 
เหตุการณ์ของเรื่องท่ีอ่าน 

4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรือ่งท่ีอ่าน 
โดยมีเหตุผลประกอบ 

4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องท่ีอ่านโดย
มีเหตุผลสนับสนุน 

5. สามารถถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึก
จากเรื่องท่ีอ่านโดยการเขียน 

5. สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ ความคิดเห็น 
คุณค่าจากเรื่องท่ีอ่านโดยการเขียน 

 

 

สรุปผลการเรียนเทียบกับเกณฑ์ 8 ระดับ 

คะแนน ระดับผลการเรียน ระดับคุณภาพ 
            80  -  100 4.0 ดีเย่ียม 
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75  -  79.99 3.5 ดีมาก 
70  -  74.99 3.0 ดี 
65  -  69.99 2.5 ค่อนข้างดี 
60  -  64.99 2.0 ปานกลาง 
55  -  59.99 1.5 พอใช้ 
50  -  54.99 1.0 ผ่านเกณฑ์ขั้นต้่า 
  0  -  49.99 0 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณลักษณะ  และทักษะกระบวนการ  ได้แก่  การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 

2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลสอบ  ได้แก่  แบบฝึกประเมินทักษะกีฬา 
3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลงาน  ได้แก่  ใบงาน  การอ่าน  คิดวิเคราะหแ์ละเขียน 

            4.   เครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ได้แก่ แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ส้านักงานวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
พ.ศ. 2555  มี  7  รายการ 
        1. ดัชนีมวลกาย           
        2. ลุกนั่ง 60 วินาที            
        3. ยืนกระโดดไกล      
        4. ดันพื้น 30 วินาที       
        5. นั่งงอตัวไปข้างหน้า  
        6. วิ่งอ้อมหลัก               
        7. วิ่งระยะไกล 1,200 เมต
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