
 

แผนที่ 1 ผงัโครงสรา้งการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสรา้งคณุลกัษณะอยูอ่ยา่งพอเพยีง 

กลุม่สาระการเรยีนรู ้สขุศกึษาและพลศกึษา 

ชือ่หนว่ยการเรยีนรู ้ระดบัชัน้ มธัยมศกึษาปทีี ่3 เวลา 2 ชัว่โมง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่หนว่ยการเรยีนรู ้

การเคลือ่นไหว การออกก าลงักาย การเลน่เกม  

กฬีาไทย  และกฬีาสากล 

มฐ./ตวัชีว้ดั 

พ3.1 ม.3/1-3 

------------------------------------------ 

สาระส าคญั   

ใชก้ระบวนการทางพลศกึษา การฝกึปฏบิตั ิ

การศกึษาคน้ควา้ การอธบิาย การสรา้งความเขา้ใจ 

การฝกึทกัษะในการออกก าลงักายและการเลน่กฬีา 

 

แผนที ่4 (2 ชัว่โมง) 

เรื่อง การยนืเตรยีมพรอ้มและการ

เคลือ่นทีเ่ลน่บาสเกตบอล 

 พ3.1 ม.3/1-3 

      

สาระการเรยีนรู ้การยนืเตรยีมพรอ้มและ

การเคลือ่นทีเ่ลน่บาสเกตบอล โดยอาศัย

การเคลือ่นไหวของรา่งกายสว่นตา่งๆ 

เช่น ศรีษะ ไหล ่เอว และการเลีย้งลกู

บอลเปน็ทกัษะส าคญัในการเคลือ่นทีท่ัง้

ผู้เลน่ฝา่ยรกุและผูเ้ลน่ฝา่ยรบั 

 

สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 

1.ความสามารถในการสือ่สาร  

2.ความสามารถในการคดิ  

3.ความสามารถในการใช้

ทกัษะชวีติ 

 

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

1. มวีนิยั   5. มจีิตสาธารณะ 

2. ใฝเ่รยีนรู ้

3. อยู่อยา่งพอเพยีง 

4.มุง่มัน่ในการท างาน 

 

ภาระงาน/ชิน้งาน 

การฝกึปฏบิตัทิา่ทางการยนื และ

การเคลือ่นทีแ่บบตา่งๆ 



แผน่ที ่2 ผงัภาพการออกแบบการเรยีนรูแ้บบยอ้นกลบั (Backward Design) 

กลุม่สาระการเรยีนรู ้สขุศกึษาและพลศกึษา 

แผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง การยนืเตรยีมพรอ้มและการเคลือ่นทีเ่ลน่บาสเกตบอล  

ระดับชัน้ มธัยมศกึษาปทีี ่3  เวลา  2  ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เปา้หมายการเรยีนรู ้

มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั 

  พ. ๓.๑ ม.๓/๑  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลได้

อย่างละ ๑ ชนิดโดยใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับตนเองและ

ทีม    

พ. ๓.๑ ม.๓/๒   น าหลักการ ความรู้และทักษะในการ

เคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่น

กีฬา ไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ  

สาระส าคญั 

  เห็นถึงความส าคัญของการเล่นกีฬาเพราะคนส่วน

ใหญ่ไม่เห็นความส าคัญของการเล่นกีฬา  

จดุประสงค ์

1.นักเรียนสามารถอธิบายเน้ือหาจากเรื่องท่ีเรียน

ได ้(K) 

2.นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะจากเรื่องท่ีเรียนได้ 

(P) 

3.นักเรียนสามารถเห็นถึงความส าคัญของการเล่น

กีฬา (A) 

สาระการเรยีนรู ้

1.  การยืนเตรียมพร้อมในการเล่นบาสเกตบอล 

2.  การเคลื่อนท่ีแบบสไลด์ 

3.  การเคลื่อนท่ีแบบวิ่ง 

4.  การหยุดและการหมุนตัว 

สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 

1.ความสามารถในการส่ือสาร 

2.ความสามารถในการคิด 

3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

1.มีวินัย    4.มุ่งมั่นในการท างาน 

2.ใฝ่เรียนรู้   5. มีจิตสาธารณะ 

3.อยู่อย่างพอเพียง 

 

2. หลกัฐานการเรยีนรู ้

ภาระงาน/ชิ้นงาน  

   การฝึกปฏิบัติท่าทางการยืน และการเคลื่อนท่ี

แบบต่างๆ 

การวดัประเมนิผล : 
 

ประเดน็ วธิกีาร เครือ่งมอื 

เกณฑ์

การ

ประเมนิ 

ด้าน K 

ให้

นักเรียน

เคลื่อนท่ี

ในท่าทาง

ต่างๆ 

ดูจากความ

คล่องตัวของ

นักเรียน 

ร้อยละ 

80 

ด้าน P 
สังเกต

พฤติกรรม 

แบบประเมิน

พฤติกรรมการ

ปฏิบัติเป็นราย

บุคล 

ร้อยละ 

70 

ด้าน A สังเกต 
แบบประเมิน

พฤติกรรม 

ร้อยละ 

80 

 

3. กจิกรรมการเรยีนรู ้

กจิกรรมการเรยีนรู ้ 

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการ

เรียนการสอน 

2. อธิบายและสาธิตวิธีการยืนและเคลื่อนท่ีท่ี

ถูกต้อง 

สือ่เรยีนรู/้แหลง่เรยีนรู ้ 

   1.โรงยิมเนเซียม       2. ลูกบาสเกตบอล 

เวลา  

   2 ชั่วโมง 

 

1 

2 

3 

 

การยืนเตรียมพร้อมและการ

เคลื่อนที่เล่นบาสเกตบอล 



แผ่นที ่3 กจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสรา้งคณุลกัษณะอยูอ่ยา่งพอเพยีง 

กลุม่สาระการเรยีนรู ้สขุศกึษาและพลศกึษา 

แผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง การยนืเตรยีมพรอ้มและการเคลือ่นทีเ่ลน่บาสเกตบอล  

ระดบัชัน้  มธัยมศกึษาปทีี ่3    เวลา   2   ชัว่โมง 

 

ขั้นที ่1 

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียนชี้แจงเกี่ยวกบัการเรียนการสอน 

2. ให้นักเรียนบอกความหมายของการยืนเตรียมพร้อมและการเคลื่อนท่ีเล่นบาสเกตบอล โดยให้

นักเรียนตอบเป็นรายบุคคล   

3. ให้นักศึกษายกตัวอย่างการประโยชน์ของการยืนเตรียมพร้อมและการเคลื่อนท่ีเล่นบาสเกตบอล

ได้ 

4. อธิบายถึงลักษณะของการยืนเตรียมพร้อมและการเคลื่อนท่ีเล่นบาสเกตบอล ให้นักเรียนซักถาม 

และตอบค าถามนักเรียน 

ขั้นที ่2  

5. อธิบาย ความหมายและประโยชน์การยืนเตรียมพร้อมและการเคลื่อนท่ีเล่นบาสเกตบอลพร้อม

สาธิต 

6. สรุปทักษะการยืนเตรียมพร้อมและการเคลือ่นท่ีเล่นบาสเกตบอล 

7. ให้นักเรียนซักถาม และตอบค าถามของนักเรียน 

8. ก าหนดให้นักเรียนแบ่งกลุ่มปฏิบัติตามแบบฝึกการเคลื่อนท่ีเล่นบาสเกตบอลและการยืน

เตรียมพร้อม 

ขั้นที3่ 

9. สรุปสาระส าคัญของความหมาย ประโยชน์ ของการยืนเตรียมพร้อมและการเคลื่อนท่ีเล่น

บาสเกตบอลแบบท่ีนักเรียนสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลในชีวิตประจ าวัน

ได้ 

10.  แนะน าหนังสืออ่านเพิ่มเติม หรือแหล่งเรียนรู้อื่นท่ีนักเรียนสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผน่ที่ 4 ชดุค าถามกระตุน้เพือ่ปลกูฝงัหลกัคดิพอเพยีง 

กลุม่สาระการเรยีนรู…้………………………………………………………. 

แผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง..........................…………………………… 

ระดบัชัน้……………………. เวลา……………………… ชั่วโมง 

วิเคราะหก์ารการยนืเตรยีมพรอ้มและการเคลือ่นทีเ่ลน่บาสเกตบอลตามหลกัคดิปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

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

ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรยีนวเิคราะหก์ารการยนืเตรยีมพรอ้มและการเคลือ่นทีเ่ลน่บาสเกตบอลตาม

หลกัคดิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงวา่ 

 นกัเรยีนไดน้ าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชอ้ยา่งไรบา้ง 

 

หลกัความพอประมาณ

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

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

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

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

หลกัความมเีหตผุล

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

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

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

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

หลกัความมภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ี 

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

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

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

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

 

 

 

 

เงือ่นไขความรู้

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



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

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

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

 

เงือ่นไขคณุธรรม

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผน่ที่ 4 ชดุค าถามกระตุน้เพือ่ปลกูฝงัหลกัคดิพอเพยีง 

กลุม่สาระการเรยีนรู ้สขุศกึษาและพลศกึษา 

แผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง การยนืเตรียมพรอ้มและการเคลือ่นทีเ่ลน่บาสเกตบอล  

ระดบัชัน้ มธัยมศกึษาปทีี ่3 เวลา 2 ชัว่โมง 

 

วิเคราะหก์ารการยนืเตรยีมพรอ้มและการเคลือ่นทีเ่ลน่บาสเกตบอลตามหลกัคดิปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

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

ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรยีนวเิคราะหก์ารการยนืเตรยีมพรอ้มและการเคลือ่นทีเ่ลน่บาสเกตบอลตาม

หลกัคดิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงวา่ 

 นกัเรยีนไดน้ าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชอ้ยา่งไรบา้ง 

 

หลกัความพอประมาณ 

บอกถึงการศึกษาความหมาย ประโยชน์ ของการยืนเตรียมความพร้อมและการ

เคลื่อนท่ีในแบบต่างๆศึกษาจากหนังสือท่ีเรียน หรือศึกษาจากระบบ Internet   ถ้าจะศึกษา

จากสื่อประเภทต่าง ๆ ก็ได้ แต่อย่าให้เกินรายได้ของตัวเอง 

 

หลกัความมเีหตผุล 

บอกถึงสาเหตุท่ีต้องศึกษาความหมาย ประโยชน์ ของการยืนเตรียมความพร้อมและ

การเคลื่อนท่ีในแบบต่างๆเพื่อท่ีจะไดท้ราบและน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันในการเล่นกีฬา

บาสเกตบอล 

 

หลกัความมภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ี 

บอกได้ว่าเมือ่เข้าใจความหมาย ประโยชน์ของการการยืนเตรียมความพรอ้มและการ

เคลื่อนท่ีในแบบต่างๆได้ดีท่ีมีประสิทธิภาพก็จะเลน่กีฬาบาสเกตบอลได้อยา่งรู้กติกา และมี

ความสุขกับการเล่นกฬีาบาสเกตบอล 

 

เงือ่นไขความรู ้

น าความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนการทักษะการยืนเตรียมพรอ้มและการเคลือ่นท่ีไปปรับ

ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงน าไปเผยแพร่ให้บุคคลท่ัวไปรับทราบด้วย 

 

เงือ่นไขคณุธรรม   

                    เมื่อมีความรู้เกี่ยวกับความหมาย ประโยชน์ของการยืนเตรยีมพร้อมและการ

เคลื่อนท่ีท่ีดีแล้วนักศึกษาสามารถมกีารปรับตัวเข้ากับเพือ่นยอมรบัฟังความคิดเห็นและแสดง

ความคิดเหน็ของเพื่อนในช้ันเรียนไดด้ี 



 

แผน่ที่ 5 แนวทางทีค่รนู าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชจ้ดัการเรยีนรู้ 

กลุม่สาระการเรยีนรู ้ สขุศกึษาและพลศกึษา 

แผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง การยนืเตรียมพรอ้มและการเคลือ่นทีเ่ลน่บาสเกตบอล 

ระดบัชัน้ มธัยมศกึษาปทีี ่3  เวลา  2  ชั่วโมง 

 

ครูน าหลกัคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับการสอนวิชาพลศึกษา 

 

            หลัก

พอเพียง 

ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้นกนัท่ีดี 

เนื้อหา 

เนื้อหาเหมาะสม

กับวัยของนักเรียน 

ตรงตามมาตรฐาน

ตัวช้ีวัดและ

จุดประสงคก์าร

เรียนรู้ท่ีต้องการ

ให้เกิดกับผู้เรียน 

มีการจัดล าดับ

ข้ันตอนจากง่ายไป

หายาก 

เวลา 

ก าหนดเวลาให้

เหมาะสมกับ

เนื้อหาและ

กิจกรรมการเรียน

การสอน 

แบ่งระยะเวลาใน

การสอนตามความ

ยากง่ายของ

เนื้อหา กิจกรรม 

- มีอุปกรณ์การ

ตรวจดูเวลา

(นาฬิกา) 

- สอนตามข้ันตอน

ของเวลาท่ีระบุใน

แผนการจัดการ

เรียนรู้ 

สื่อ/อุปกรณ ์

- ใช้สื่ออุปกรณ์ได้

เหมาะสมกับ

จ านวนนักเรียน 

- ใช้โรง

ยิมเนเซียมใน

โรงเรียน 

ตรงตามเนื้อหาท่ี

สอน 

ครูเตรียมสถานท่ี

ให้มีความ

ปลอดภัยก่อนท า

การสอนมคีวาม

ตระหนัก 

รับผิดชอบดูแล

ความปลอดภัยของ

ผู้เรียน 

การแบ่งกลุ่ม 

แบ่งนักเรียนตาม

ศักยภาพของ

นักเรียน 

ท าให้นักเรียนรู้จัก

การท างานเปน็ทีม 

เรียนอย่างมี

ความสุข 

ครูเกิด

กระบวนการคิด

และมีการวางแผน

ล่วงหน้าอย่าง

รอบคอบ 

 



 

การวัดและ

ประเมินผล 

 

ก าหนดการวัดผล

ให้เหมาะสมกับ

ความ 

สามารถและ

ศักยภาพของ

ผู้เรียน 

 

ประเมินผล

มาตรฐานตัวช้ีวัด

และจุดประสงค์

การเรียนรู้ท่ี

ต้องการให้เกิดกบั

ผู้เรียน 

 

 สร้างแบบประเมนิ

ให้ครอบคลุม

เนื้อหาและมีความ

ยากง่ายเหมาะสม

กับศักยภาพของ

ผู้เรียน 

ความรู ้

ครูต้องมีความเข้าใจในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานพุทธศักราช 2551 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

ตามหลักคดิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสมกบั

นักเรียน วัดและประเมินผลผู้เรียน การเข้าใจผู้เรียนเป็น

รายบุคคล การเลือกใช้สื่อและอุปกรณ์ 

คุณธรรม 

ความรับผิดชอบในการท างาน ความเมตตากรุณาต่อศิษย์ 

ความซื่อสัตย์ในการประเมินผู้เรียน ตรงต่อเวลาในการสอน 

มีความอดทนและพยายามในการสอนให้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผน่ที่ 6 ผลทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีนจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

กลุม่สาระการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา 

แผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง การยนืเตรียมพรอ้มและการเคลือ่นทีเ่ลน่บาสเกตบอล  

ระดบัชัน้ มธัยมศกึษาปทีี ่3   เวลา 2  ชั่วโมง 

 

นกัเรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละฝกึปฏบิตัติามหลกัคดิ 3 หว่ง 2 เงือ่นไข ดงันี ้

 

หลัก 

พอเพียง 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกนัท่ีดี 

- การแบ่งหน้าท่ี

และภาระงานให้

สมาชิกภายใน

กลุ่มให้

เหมาะสมกับ

ศักยภาพ 

- การท างาน

ตามเวลาท่ีได้รับ

มอบหมาย 

- ด าเนิน

กิจกรรมตาม

เป้า 

ประสงค์การ

จัดการเรียนรู ้

- ปฏิบัติงาน

ตามหน้าท่ีของ

ตนเอง 

- มีการวางแผน

ในการท างาน 

ป้องกนัความ

ผิดพลาด 

- ท างานอย่าง

เต็ม

ความสามารถ

ของตนเอง 

ความรู ้

- หลักการและวิธีการยืนเตรียมพร้อมและการ

เคลื่อนท่ีเล่นบาสเกตบอล 

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเคลือ่นไหวทักษะกลไก

กับการเคลื่อนไหวในการเลน่กีฬา 

- กระบวนการกลุม่ 

คุณธรรม 

มวีนิยั ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ท ากิจกรรม

ต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ใฝเ่รียนรู้ แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรยีนรู้ต่างๆ มีการ

จดบันทึกความรู้อย่างเปน็ระบบ สรุปความรู้ได้อย่างมี

เหตุผล 

อยูอ่ยา่งพอเพยีง ปฏิบัติตนอย่างรอบคอบ ระมดัระวัง 

มีเหตุผลไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อนมุ่งมัน่ในการทางาน 

มีความเพียรพยายามทุ่มเทในภาระงานท่ีได้รับ

มอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงกอ่ให้เกิดความภาคภูมิใจ

ในผลงานของตนเอง 

 


