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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ประมวลการสอน ( Course Syllabus ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

รหัสวิชา พ 15102  พลศึกษา  5  ชื่อวิชา กีฬาแฮนด์บอล  กีฬาเปตอง  กีฬากรีฑา  กีฬาแบดมินตัน   

จ านวน 1 หน่วยกิต               เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 

 ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้เบ้ืองต้น และมีทักษะการเคล่ือนไหวพื้นฐานและการควบคุมตนเองในการเคล่ือนไหว
แบบผสมผสาน รูหลักการเคล่ือนไหวและสามารถเลือกเขร่วมกิจกรรมทางกาย เกม การละเล่นพื้นเมือง กีฬาไทย 
กีฬาสากลไดอย่างปลอดภัยและสนุกสนาน มีน้้าใจนักกีฬา โดยปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ  และหน้าท่ีของตนเอง     
จนงานส้าเร็จลุล่วง สามารถวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย การปรับปรุงสรางเสริมสมรรถภาพทางกายตามผล
การทดสอบสมรรถภาพทางกายได ตามความเหมาะสมและความต้องการเป็นประจ้า จากการเรียนทักษะกีฬา
แฮนด์บอล กีฬาเปตอง กีฬากรีฑา กีฬาแบดมินตัน ท้าให้เกิดการเรียนรู้ในการปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่น (การ
แข่งขัน) ให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน มีทัศนคติท่ีดีต่อการแข่งขันกีฬา รักความสามัคคี เกิดความภาคภูมิใจในการ
เล่น และแข่งขัน สามารถวางแผนและตัดสินใจการเล่นพัฒนาจนเป็นกีฬาท่ีตนเองชอบ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 

 

มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 

 

ตัวชี้วัด 

 

พ 3.1.1  แสดงทักษะการเคล่ือนไหวร่วมกับผู้อื่นในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสาน ได้ตามล้าดับท้ัง          

            แบบอยู่กับท่ี เคล่ือนท่ี และใช้อุปกรณ์ประกอบ  และการเคล่ือนไหวประกอบเพลง  
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พ 3.1.2  จ้าแนกหลักการเคล่ือนไหวในเรื่องการรบัแรง การใช้แรง และความสมดุลในการเคล่ือนไหว 

            ร่างกายในการเล่นเกม เล่นกีฬา และน้าผลมาปรับปรุง เพิ่มพูนวิธีปฏิบัติของตนและผู้อื่น 

พ 3.1.3  เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล และประเภททีมอย่างละ  1  ชนิด 

พ 3.1.4  ใช้ทักษะกลไกเพื่อปรับปรุง เพิ่มพูนความสามารถของตนและผู้อื่นในการเล่นกีฬา 

พ 3.1.5  ร่วมกิจรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมแล้วน้าความรู้และหลักการท่ีได้ไปใช้เป็นฐาน 

            การศึกษาหาความรู้เรื่องอื่นๆ 

มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ า อย่างสม่ าเสมอ มีวินัย  

                      คารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพ 

                     ของการกีฬา 

 

พ 3.2.1  อธิบายประโยชน์และหลักการออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย  และการสร้างเสริม 

            บุคลิกภาพ 

พ 3.2.2  เล่นเกมท่ีใช้ทักษะการวางแผน และสามารถเพิ่มพูนทักษะ  การออกก้าลังกายและเคล่ือนไหว 

            อย่างเป็นระบบ 

พ 3.2.3  เล่นกีฬาท่ีตนเองช่ืนชอบและสามารถประเมินทักษะการเล่นของตนเป็นประจ้า 

พ 3.2.4  ปฏิบัติตาม กฎ กติกา ตามชนิดกีฬาท่ีเล่น โดยค้านึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

พ 3.2.5  จ้าแนกกลวิธีการรุก การป้องกัน และน้าไปใช้ในการเล่นกีฬา 

พ 3.2.6  เล่นเกมและกีฬาด้วยความสามัคคีและมีน้้าใจนักกีฬา 

 

สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

 

มาตรฐาน พ.4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและ 

                     การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

 

ตัวชี้วัด      

                 

 5.  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
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เค้าโครงรายวิชา 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  ทักษะกีฬาแฮนด์บอล 

เรื่องท่ี  1  ประวัติ ประโยชน์ และมารยาทในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล 

  เรื่องท่ี  2  การเคล่ือนไหวและทักษะการรับและการส่งกีฬาแฮนด์บอล 

  เรื่องท่ี  3  ทักษะการเล้ียงลูกกีฬาแฮนด์บอล 

  เรื่องท่ี  4  เกมซึ่งน้าไปสู่กีฬา และกีฬาไทย 

เรื่องท่ี  5  ทักษะการทุ่มบอลและการยิงประตูกีฬาแฮนด์บอล 

  เรื่องท่ี  6  ทักษะการเป็นผู้รักษาประตูกีฬาแฮนด์บอล 

  เรื่องท่ี  7  กติกาและการเล่นทีมกีฬาแฮนด์บอล 

  เรื่องท่ี  8  การจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  ทักษะกีฬาเปตอง 

  เรื่องท่ี  1  ประวัติ ประโยชน์ และมารยาทในการเล่นกีฬาเปตอง 

  เรื่องท่ี  2  การเคล่ือนไหวพื้นฐาน ทักษะเบ้ืองต้นการจับลูกและการโยนลูกแบบต่างๆ 

  เรื่องท่ี  3  การตลูีกเปตองแบบต่างๆ 

เรื่องท่ี  4  เทคนิควิธีการเล่นและเกมพัฒนาเทคนิคในกีฬาเปตอง 

เรื่องท่ี  5  กติกาและวิธีการแข่งขันกีฬาเปตอง 

  เรื่องท่ี  6  การเล่นประเภทเด่ียวกีฬาเปตอง 

  เรื่องท่ี  7  การจัดการแข่งขนัประเภทคู่กีฬาเปตอง 

  เรื่องท่ี  8  การจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  ทักษะกีฬากรีฑา 

เรื่องท่ี  1  ประวัติ ประโยชน์ และมารยาทในการเล่นกีฬากรีฑา 

  เรื่องท่ี  2  การออกตัวระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะไกลในกีฬากรีฑา 

  เรื่องท่ี  3  การวิ่งระยะกลางและระยะไกล 

  เรื่องท่ี  4  การรับ-ส่งไม้ผลัดในกีฬากรีฑา 
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  เรื่องท่ี  5  การวิ่งผลัดกีฬากรีฑา 

  เรื่องท่ี  6  การกระโดดไกล 

  เรื่องท่ี  7  การกระโดดสูง 

  เรื่องท่ี  8  การจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  ทักษะกีฬาแบดมินตัน 

  เรื่องท่ี  1  ประวัติ ประโยชน์ และมารยาทในการเล่นกีฬาแบดมินตัน 

  เรื่องท่ี  2  การเคล่ือนไหวและทักษะกีฬาแบดมินตันเบ้ืองต้น 

  เรื่องท่ี  3  การเดาะลูกหน้ามือและหลังมือกีฬาแบดมินตัน 

  เรื่องท่ี  4  การส่งลูกกีฬาแบดมินตัน 

  เรื่องท่ี  5  การรับลูกกีฬาแบดมินตัน 

  เรื่องท่ี  6  การตีโต้กีฬาแบดมินตัน 

  เรื่องท่ี  7  การเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่กีฬาแบดมินตัน 

  เรื่องท่ี  8  การจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  5  กีฬาไทย  

  เรื่องท่ี  1  บอลลูนด่าน 

  เรื่องท่ี  2  เตย 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  6  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  เรื่องท่ี  1   การเป็นผู้ตัดสินกีฬา 
 
 หน่วยการเรียนรู้ที่  7  การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

  เรื่องท่ี  1  ความหมายของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
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เรื่องท่ี  2  การทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยใช้การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ 
แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ส้านักงานวิทยาศาสตร์การกีฬา          
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555 และการบันทึกผล 

  เรื่องท่ี  3  ประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  8  กีฬาและการละเล่นอาเซียน  

  เรื่องท่ี  1  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลูกข่าง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
โครงการสอนระยะยาวกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) 
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ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  ภาคต้น  ปีการศึกษา  2562 

สัปดาห์ท่ี 
สาระ มาตรฐาน 

และตัวชี้วัด 
หัวข้อเนื้อหา / สาระ เวลา (คาบ) หมายเหตุ 

1 พ 3.1 ป.5/5 

พ 3.2 ป.5/1 

พ 3.2 ป.5/2 

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  กีฬาแฮนด์บอล 

1.  ปฐมนิเทศ 
- ข้อตกลงในการเรียนการสอน 
- หลักการวัดและประเมินผลในการเรียน 
- ประวัติและคุณค่าของการเล่นแฮนด์บอล 
- การสร้างความคุ้นเคยกับลูกแฮนด์บอล 

2  

2 พ 3.1 ป.5/1 
พ 3.1 ป.5/2 
พ 3.2 ป.5/2 

พ 4.1 ป.5/4 

 

1.หน่วยการเรียนรู้ที่  7  การทดสอบสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพ  ประกอบด้วย         
    1. ดัชนีมวลกาย  
    2. วิ่งอ้อมหลัก  
    3. ลุก – นั่ง 60 วินาที  
    4. ดันพื้น 30 วินาที 
    5. นั่งงอตัวไปข้างหน้า 
    6. ยืนกระโดไกล  
    7. วิ่งระยะไกล  1,200 เมตร 
2. การเคลื่อนไหวและทักษะการรับและการส่งกีฬา
แฮนด์บอล 
     2.1 การส่งบอลสองมือระดับอก 

     2.2 สองมือเหนือศีรษะ 

     2.3 ลูกกระดอน 

     2.4 มือเดียวเหนือไหล่ 

2  

3 พ 3.1 ป.5/1 
พ 3.1 ป.5/3 
พ 3.2 ป.5/6 

1.  ทักษะการเลี้ยงลูกกีฬาแฮนด์บอล 
     1.1 การเล้ียงลูกบอลแบบอยู่กับท่ี 
     1.2 การเล้ียงลูกบอลแบบเคล่ือนท่ี 

2 ใบงานท่ี 1 

4 พ 3.1 ป.5/1 
พ 3.1 ป.5/3 
พ 3.2 ป.5/6 

1.หน่วยการเรียนรู้ที่  5  กีฬาไทย 
     1.1 บอลลูนด่าน 

     1.2 เตย 

2 ใบงานท่ี 2 
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2.หน่วยการเรียนรู้ที่  8  กีฬาและการละเล่นอาเซียน 
     2.1 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(ลูกข่าง) 

 

สัปดาห์ที่ 
สาระ มาตรฐาน 

และตัวชี้วัด 
หัวข้อเนื้อหา / สาระ เวลา (คาบ) หมายเหตุ 

5 พ 3.1 ป.5/1 
พ 3.1 ป.5/3 
พ 3.2 ป.5/6 

1. การยิงประตูกีฬาแฮนด์บอล 
     1.1 การยิงประตูสองมือ 
     1.2 การยิงประตูมือเดียว 
     1.3 การเคล่ือนท่ียิงประตู 
2. ทักษะการทุ่มบอล 
     2.1 การทุ่มบอลมือเดียวเหนือศีรษะ 
     2.2 การทุ่มบอลสองมือเดียวเหนือศีรษะ 

2  

6 พ 3.1 ป.5/1 
พ 3.1 ป.5/4 
พ 3.2 ป.5/2 

1. ทักษะการเป็นผู้รักษาประตูกีฬาแฮนด์บอล 2  

7 พ 3.1 ป.5/1 
พ 3.1 ป.5/3 
พ 3.2 ป.5/2 

1. กติกาและการเล่นทีมกีฬาแฮนด์บอล 2  

8 พ 3.1 ป.5/1 
พ 3.1 ป.5/5 
พ 3.2 ป.5/2 
พ 3.2 ป.5/4 
พ 3.2 ป.5/5 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่  6  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
     1.1 การเป็นผู้ตัดสินกีฬา 
2. การจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล 
     2.1 แบบพบกันหมด 
3. การประเมิน 

2  

สัปดาห์ที่ 
สาระ มาตรฐาน 

และตัวชี้วัด 
หัวข้อเนื้อหา / สาระ เวลา (คาบ) หมายเหตุ 

9 พ 3.1 ป.5/1 

พ 3.2 ป.5/1 

 

1.หน่วยการเรียนรู้ที่  2  กีฬาเปตอง 

    1.1 ปฐมนิเทศข้อตกลงในการเรียนการสอนเปตอง 
    1.2 หลักการวัดและประเมินผลในการเรียนวิชาเปตอง 
    1.3 ประวัติ ประโยชน์และมารยาทในกีฬาเปตอง 

2  
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    1.4 ทักษะกีฬาเปตอง 

10 พ 3.1 ป.5/1 

พ 3.1 ป.5/2 

พ 3.2 ป.5/2 

1. การเคลื่อนไหวพื้นฐาน ทักษะเบื้องต้นการจับลูก 
    1.1 การจับแบบคว่้ามือ 

    1.2 การจับแบบหงายมือ 

2. การโยนลูกแบบต่างๆ 
    2.1 ลูกเลียด 
    2.2 ลูกโด่ง 
    2.3 ลูกหยอด 
    2.4 ท่าครึ่งยืน 
    2.5 ท่าครึ่งนั่ง 
    2.6 ลูกหมุนหรือลูกไซด์ 

2  

สัปดาห์ที่ 
สาระ มาตรฐาน 

และตัวชี้วัด 
หัวข้อเนื้อหา / สาระ เวลา (คาบ) หมายเหตุ 

11 พ 3.1 ป.5/1 

พ 3.1 ป.5/2 

พ 3.2 ป.5/2 

1. การตีลูกเปตองแบบต่างๆ 
    1.1 การตีลูกระยะใกล้ 
    1.2 การตีลูกระยะไกล 
    1.3 การตีลูกแบบเปล่ียนต้าแหน่ง 
    1.4 การตีลูกแบบหยุดอยู่กับท่ี 

2 ใบงานท่ี 3 

12 พ 3.1 ป.5/1 

พ 3.1 ป.5/2 

พ 3.2 ป.5/2 
พ 3.2 ป.5/5 

1. เทคนิควิธีการเล่น 
    1.1 การเข้าบัง 
    1.2 การตีลูก 
    1.3 การเข้าเตะลูก 
2. เกมพัฒนาเทคนิคในกีฬาเปตอง 
    2.1 การโยนลูกเข้าห่วงยาง 
    2.2 การโยนลูกเข้าวงกลม 
    2.3 การโยนลูกเข้าเส้นตามระยะท่ีก้าหนด 
    2.4 การยืดแขนก่อนปล่อยลูก 
    2.5 การตีลูกยึด 
    2.6 การปรับสภาพพื้นสนาม 

2 ใบงานท่ี 4 

13 พ 3.1 ป.5/1 1. กติกาและวิธีการแข่งขันกีฬาเปตอง 2  
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พ 3.1 ป.5/2 
พ 3.2 ป.5/4 

    1.1 ประเภทเด่ียว 
    1.2 ประเภททีม 
    1.3 การคิดคะแนน 

14 พ 3.1 ป.5/1 

พ 3.1 ป.5/4 

พ 3.2 ป.5/4 

1. การเล่นประเภทเด่ียวกีฬาเปตอง 
    1.1 การนับคะแนน 
    1.2 การปฏิบัติตามกฎกติกา 

2  

15 พ 3.1 ป.5/1 

พ 3.1 ป.5/4 

พ 3.2 ป.5/4 

1. การจัดการแข่งขันประเภทคู่กีฬาเปตอง 
    1.1 การนับคะแนน 
    1.2 การปฏิบัติตามกฎกติกา 

2  

16 พ 3.1 ป.5/1 

พ 3.1 ป.5/4 

พ 3.2 ป.5/4 
 

1. การจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 
2. ประเมินทักษะแต่ละบุคคล 
    2.1 การจับลูก   
    2.2 การตี 
    2.3 การบัง 
    2.4 การเข้าเตะ 
    2.5 การจัดการแข่งขันประเภทเด่ียว – คู่ 
    2.6 การเป็นผู้ตัดสิน 

2  

 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2562 

 

สัปดาห์ที่ 
สาระ มาตรฐาน 

และตัวชี้วัด 
หัวข้อเนื้อหา / สาระ เวลา (คาบ) หมายเหตุ 

1 พ 3.1 ป.6/1 

พ 3.2 ป.6/1 

 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่  3  กีฬากรีฑา 
   1.1 ปฐมนิเทศข้อตกลงในการเรียนการสอนกรีฑา 
   1.2 ประวัติความเป็นมาของกีฬากรีฑา 
   1.3 ความรู้ท่ัวไปและความปลอดภัย 
   1.4 ทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นในการเล่นกีฬากรีฑา 

 2  

2 พ 3.1 ป.6/1 1. การออกตัวระยะสั้น ระยะกลาง และระยะไกลใน  2  
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พ 3.1 ป.6/2 

พ 3.2 ป.6/2 

กีฬากรีฑา 
    1.1 การออกบล็อคสตาร์ท 
    1.2 การยืนออกสตาร์ท 

3 พ 3.1 ป.6/1 

พ 3.1 ป.6/2 

พ 3.2 ป.6/2 

1. การว่ิงระยะกลางและระยะไกล 
    1.1 การยืนออกสตาร์ท 
    1.2 การวิ่ง 800 – 1500 เมตร 

2 ใบงานท่ี 5 

4 พ 3.1 ป.6/1 

พ 3.1 ป.6/2 

พ 3.2 ป.6/2 

1. การรับ-ส่งไม้ผลัดในกีฬากรีฑา 
    1.1 การยืน-รับส่งไม้ผลัด 
    1.2 การจับไม้ผลัด 
    1.3 การวิ่งรับ-ส่งไม้ผลัด 

2 ใบงานท่ี 6 

5 พ 3.1 ป.6/1 

พ 3.1 ป.6/2 

พ 3.2 ป.6/2 
พ 3.2 ป.6/4 

1. การว่ิงผลัดกีฬากรีฑา 
    1.1 การรับ-ส่งไม้ทางตรง 
    1.2 การรับ-ส่งไม้ทางโค้ง 
    1.3 การวิ่งผลัด 7x50 เมตร 

2  

6 พ 3.1 ป.6/1 

พ 3.1 ป.6/4 

พ 3.2 ป.6/4 

1. การกระโดดไกล 
    1.1 การกระโดดเท้าคู่ 
    1.2 การกระโดดเท้าเดียว 
    1.3 การวิ่งกระโดดลงบ่อทราย 

 2  

7 พ 3.1 ป.6/1 

พ 3.1 ป.6/4 

พ 3.2 ป.6/4 

1. การกระโดดสูง 
    1.1 การกระโดดท่าเตะขาสลับเท้า 
    1.2 การกระโดดท่าขึ้นม้า 

2  

8 พ 3.1 ป.6/1 

พ 3.1 ป.6/3 

พ 3.2 ป.6/6 
 

1. การประเมิน 
    1.1 การวิ่งระยะส้ัน 
    1.2 การวิ่งระยะกลาง 
    1.3 การวิ่งผลัด 

2  

สัปดาห์ที่ 
สาระ มาตรฐาน 

และตัวชี้วัด 
หัวข้อเนื้อหา / สาระ เวลา (คาบ) หมายเหตุ 

9 พ 3.1 ป.6/1 

พ 3.2 ป.6/1 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่  4  กีฬาแบดมินตัน 

    1.1 ประวัติ ประโยชน์และมารยาทในการเล่นกีฬา

 2  
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 แบดมินตัน ทักษะในการเล่นกีฬาแบดมินตัน 
    1.2 การวัดและการประเมินผล 

10 พ 3.1 ป.6/1 

พ 3.1 ป.6/2 

พ 3.2 ป.6/2 

1. การเคลื่อนไหวและทักษะกีฬาแบดมินตันเบื้องต้น 

    1.1 การจับแร็กเก็ต 

    1.2 การบังคับแร็กเก็ต 

2 
 

 

11 พ 3.1 ป.6/1 

พ 3.1 ป.6/2 

พ 3.2 ป.6/1 

1. การเดาะลูกหน้ามือและหลังมือกีฬาแบดมินตัน 
    1.1 การเดาลูกหน้ามือ 
    1.2 การเดาะลูกหลังมือ 

2 ใบงานท่ี 7 

12 พ 3.1 ป.6/1 

พ 3.1 ป.6/4 

พ 3.2 ป.6/3 
พ 3.2 ป.6/3 

1. การส่งลูกกีฬาแบดมินตัน 
    1.1 ข้อควรระวังในการส่งลูกไม่ให้ผิดพลาด 
    1.2 วิธีการเล่นลูกในการเล่นประเภทเด่ียว 
    1.3 วิธีการเล่นลูกในการเล่นประเภทคู่ 

2 ใบงานท่ี 8 

13 พ 3.1 ป.6/1 

พ 3.1 ป.6/4 

พ 3.2 ป.6/3 
พ 3.2 ป.6/3 

1. การรับลูกกีฬาแบดมินตัน 
    1.1 ลูกโด่ง 
    1.2 ลูกหยอด 
    1.3 ลูกตบ 

2  

14 
 

พ 3.1 ป.6/1 

พ 3.1 ป.6/4 

พ 3.2 ป.6/1 
พ 3.2 ป.6/4 
พ 4.1 ป.6/4 

1. การตีโต้กีฬาแบดมินตัน 

    1.1 ลูกโด่ง 
    1.2 ลูกหยอด 
    1.3 ลูกตบ 
    1.4 ลูกดาด 

2  

15 
 

พ 3.1 ป.6/1 

พ 3.1 ป.6/4 

พ 3.2 ป.6/1 
พ 3.2. ป.6/4 
พ 4.1 ป.6/1 

1.หน่วยการเรียนรู้ที่  7  การทดสอบสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพ  ประกอบด้วย         
    1. ดัชนีมวลกาย  
    2. วิ่งอ้อมหลัก  
    3. ลุก – นั่ง 60 วินาที  
    4. ดันพื้น 30 วินาที 
    5. นั่งงอตัวไปข้างหน้า 
    6. ยืนกระโดไกล  

2  
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    7. วิ่งระยะไกล  1,200 เมตร 
2. การเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่กีฬาแบดมินตัน 

16 พ 3.2 ป.6/3 การประเมินทักษะกีฬาแบดมินตัน 2  
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. การบรรยาย และอธิบายประกอบการสาธิต 

2. การฝึกปฏิบัติรายบุคคลและกลุ่ม 

3. ให้ค้าแนะน้าและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน 

4. ให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้า ท้าผลงานตามท่ีก้าหนด 
 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1. อุปกรณ์การสอนทักษะ ลูกแฮนด์บอล ลูกเปตอง อุปกรณ์กรีฑา ลูกแบดมินตันและไม้แบดมินตัน 

2. ภาพประกอบการบรรยายและสาธิต 

3. หนังสืออ่านประกอบ 

4. อินเตอร์เน็ต 
 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) มีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้  3  ด้าน 

1.  การประเมินทางคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.  การประเมินทางด้านทักษะกระบวนการ 

3.  การประเมินทางด้านผลสอบ/ผลงาน 
 

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) ปีการศึกษา 2562 ได้ก าหนดการประเมินผลการ
เรียนของผู้เรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตามตารางดังนี้ 

 
ระหว่างภาค 
Formative 

กลาง/ปลายภาค 
Summative 

สรุป 

K 
ความรู้ 

P 
ทักษะกระบวนการ 

A 
เจตคติ 

พฤติกรรม 
การเรียน 

ทดสอบทักษะ คะแนนเต็ม 

10 40 20 10 20 100 
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1.1 ความรู้ (Knowledge) K 10 คะแนน ประเมินผลสอบหรือใบงานหรือรายงาน ตามมาตรฐานตัวชี้วัด 

1.2 ทักษะกระบวนการ (Process) P 40 คะแนน ประเมินจาก การทดสอบทักษะกีฬา 

 1.3 เจตคติ (Attitude) A 20 คะแนน ประเมินจาก ลักษณะท่ีนักเรียนควรมี และฝึกปฏิบัติได้ในการเรียน

วิชาพลศึกษา การเป็นผู้น้า และผู้ตาม การท้างานเป็นทีม 

1.4 พฤติกรรมการเรียน 10 คะแนน ประเมินจาก ลักษณะพฤติกรรมท่ัวไปในการเรียน ดังนี ้           

1.4.1 การตั้งใจเรียน 

  1.4.2 การแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน 

1.4.2 ให้ความร่วมมือในการท้ากิจกรรมต่างๆ 

2.  การก าหนดการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
(พลศึกษา)ประเมินผู้เรียนในภาคต้น 2 ครั้ง และภาคปลาย 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้ง สรุปเป็นการประเมินลักษณะ    

อันพึงประสงค์ของผู้เรียน สรุปเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน(1) และไม่ผ่าน(0)  

     2.1 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) พิจารณา

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 19 ข้อ ที่โรงเรียนก าหนด จากตัวบ่งชี้พฤติกรรม 5 ข้อ ตามตารางดังนี้ 

ข้อที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 1.1  เป็นพลเมืองดีของชาติ 

 
1.1.2  เข้าใจและปฏิบัติตนตามสิทธิและ
หน้าท่ีของต้นเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

1.2   ธ้ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 1.2.1  เข้าร่วม  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

2 คิดอย่างมีวิจารณญาณ 2.1  วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล 2.1.2  อธิบายเหตุผลของปรากฏการณ์  
สถานการณ์ต่างๆ  ได้โดยมีหลักฐาน  
หลักการอ้างอิงถูกต้องและชัดเจน 

3 คิดอย่างสร้างสรรค์ 3.1  มีความคิดแปลกใหม่ คิดยืดหยุ่น
และคิดละเอียดลออ 

3.1.1  เสนอแนวคิด  วิธีการ  ทางเลือกท่ี
หลากหลายด้วยการดัดแปลงความคิดเห็นเดิม
หรือคิดส่ิงแปลกใหม่ท่ีเกิดประโยชน์ 

4 รอบรู้ (ใฝ่รู้ใฝ่เรียน) 
 

 4.1  ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน
และเข้าร่วมกิจกรรม 

4.1.1  ต้ังใจเรียน 
4.1.2  เอาใจใส่และมีความเพียงพยายามใน
การเรียนรู ้



85 

 

4.1.3  มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ     

9 สู้ชีวิต (ท้างานเป็นทีม
และสร้างเครือข่ายได้) 

9.1  ท้างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9.1.1  เป็นผู้น้าและผู้ตามท่ีดี 
9.1.2  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น   
9.1.3  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ล าดับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา         

(พลศึกษา) ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปีการศึกษา  2562 ตามตารางดังนี้ 

คุณลักษณะ / ตัวชี้วัด 
ภาคต้น ภาคปลาย 

คร้ังที่1 คร้ังที่2 คร้ังที่3 คร้ังที่4 
ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
1.2 ธ้ารงไวซ้ึ่งความเป็นชาติไทย 

     

ข้อที่ 2 คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

2.1 วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
     

ข้อที่ 3 คิดอย่างสร้างสรรค์ 

3.1 มีความคิดแปลกใหม่ คิดยืดหยุ่นและคิดละเอียดลออ 
     

ข้อที่ 4 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

4.1 ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม 
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ข้อที่ 9 ท างานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายได้ 

9.1 ท้างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
     

    

          3. การประเมินทางด้านทักษะกระบวนการ เป็นกระบวนการท่ีให้ผู้เรียนเกิดความรู้จากการปฏิบัติทักษะ

กีฬาโดยผู้สอนจะต้องมีการสังเกตผู้เรียนอย่างสม่้าเสมอและให้ความส้าคัญถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  ในการเข้าร่วม                                                                                                      

กิจกรรมในแต่ละคาบ ซึ่งเรียกว่า สมรรถภาพทางกลไก (Motor Fitness ) หรือสมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัติ ( Skill – 

Related Physical Fitness ) 

มีองค์ประกอบดังนี ้

2.1  ความคล่องตัว (Agility) หมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ีได้อย่างรวดเร็ว 

2.2  การทรงตัว (Balance) หมายถึง ความสามารถในการรักษาความสมดุลในขณะท่ีเคล่ือนท่ี  

และอยู่กับท่ีได้ 

2.3  การประสานสัมพันธ์ (Coordination) หมายถึง ความสามารถในการเคล่ือนไหวหรือปฏิบัติทักษะได้ 

2.4  พลังกล้ามเนื้อ (Power) หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง ในการหดตัว เพื่อให้ท้างาน

ด้วยความเร็วในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

2.5  เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Time) หมายถึง ความสามารถของร่างกายท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้า 

2.6  ความเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถในการเคล่ือนท่ีจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งด้วยความรวดเร็ว 

 

 

3.  ผลสอบ/ผลงาน 
 3.1  ทดสอบความสามารถทางทักษะจากแบบทดสอบ  4  ชนิดกีฬา  คือ  กีฬาแฮนด์บอล กีฬาเปตอง  

กีฬากรีฑา กีฬาแบดมินตัน 

3.2  ทดสอบความรู้ทักษะกีฬา  และกติกาการเล่น  และการแข่งขัน 

3.3  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  การประเมินผลโดยการอิงเกณฑ์ 
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ระดับผลคะแนน ความหมาย ช่วงคะแนนคิดเป็นร้อยละ 
4.0 ผลการเรียนดีเย่ียม          80.00  -  100 
3.5 ผลการเรียนดีมาก 75.00  -  79.99 
3.0 ผลการเรียนดี 70.00  -  74.99 
2.5 ผลการเรียนค่อนข้างดี 65.00  -  69.99 
2.0 ผลการเรียนน่าพอใจ 60.00  -  64.99 
1.5 ผลการเรียนพอใช้ 55.00  -  59.99 
1.0 ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่้า 50.00  -  54.99 
0 ผลการเรียนต้่ากว่าเกณฑ์ 0  -  49.99 

 

2.  การประเมินผลโดยการอิงกลุ่ม 

      ในการประเมินผลทดสอบสมรรถภาพทางกายมักจะเป็นการอิงเกณฑ์ ท้ังนี้อาจปรับเปล่ียน             

ตามความเหมาะสมข้ึนอยู่กับดุลพินิจของผู้สอนร่วมกันปรึกษาหารือในข้อตกลง 

 

สัดส่วนการประเมินผล   มีก้าหนดสัดส่วนดังนี้ 

   1  :  1  :             1 

   คุณลักษะท่ีพึงประสงค์  :  ทักษะกระบวนการ : ผลสอบ/ผลงาน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดการประเมินผล 

 1.  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพและทักษะกระบวนการ ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยครู 

 2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลสอบ ได้แก่ แบบประเมินทักษะกีฬา 

 3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลงาน ได้แก่ แบบทดสอบปรนัย 20 ข้อ หรือ รายงาน 

 4.  เครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ได้แก่ แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน

สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ส้านักงานวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  

พ.ศ. 2555  มี  7  รายการ ประกอบด้วย 

         1. ดัชนีมวลกาย   2. ลุกนั่ง 60 วินาที   3. ยืนกระโดดไกล   4. ดันพื้น 30 วินาที    5. นั่งงอตัวไปข้างหน้า      

6. วิ่งอ้อมหลัก     7. วิ่งระยะไกล 1,200 เมตร 


