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โรงเรียนไทรโยคนอ้ยวิทยา 
   แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยอิงมาตรฐาน 

 

รายวิชาแบดมินตนั        รหัสวิชา พ23103 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564 

  
  

 
 
 
 

ผู้จัดทำ นายพรพระกาฬ  ทองแกว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนไทรโยคนอ้ยวิทยา  อำเภอไทรโยค  จงัหวัดกาญจนบรุี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากาญจนบุร ี
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บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ที.่...............................  วันที่  14  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง ขออนุมติัใช้แผนการจัดการเรียนรู ้
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวทิยา  

ด้วยข้าพเจ้า นายพรพระกาฬ ทองแก้ว ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพล
ศึกษา ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2564  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ตามคำสั่งโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  ที่ 78/2564  ลงวันที่ 
14  พฤษภาคม   2564      รายวิชา  แบดมินตัน  รหัสวิชา  พ23103    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การเตรียมสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล 
รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการพิเศษต่าง ๆ  เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียน
ปลอดขยะฯ ในการวางแผน การจัดกิจกรรม และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเรียบร้อยแล้ว  

ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ดังกล่าว เพ่ือนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ       

ลงชื่อ  
          ( นายพรพระกาฬ  ทองแกว้ ) 

                       17  / พ.ค. ./ 64 
 
ความเห็นของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู ้
        เหมาะสมกกับการนำไปใชใ้นการเรียนการสอน 

 

ลงชื่อ    
           (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ) 

                                         17 / พ. ค. / 64 
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ความเห็นของหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ทีส่ามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ได้  
อ่ืน  ๆ...................................................................................   

   ลงชื่อ................................................... 
                     (นางสาวณัฐกาญจน ์ แชม่ช้อย) 

                    หวัหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                        ................. /............................./..................... 
 
 
 
 
 
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน  
 เห็นตามเสนอของหัวหนา้งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 อ่ืน  ๆ......................................... 

 
   ลงชื่อ................................................... 

                   (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธญัโชค) 
             รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  

                                   ................. /............................./..................... 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน  
 อนุมัตติามเสนอ  
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก........................................................................  

 
   ลงชื่อ............................................................ 

                                                   (นายบุญเลิศ  แสวงทอง)  
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

                    ................. /............................./..................... 
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การนิเทศแผนการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อำเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบุร ี

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศกึษากาญจนบุร ี
************************************************** 

ผู้รับการนิเทศ นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว     กลุ่มสาระการเรยีนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา 
วิชา แบดมินตัน      รหสัวชิา พ23103           ระดับชั้นทีส่อน  ม. 3 
วัน/เดือน/ปีที่นิเทศ  ............./.............../.............      ผู้นิเทศ...................................................................................................... 
 

1. ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ( ใหน้ำจากหลักสูตรสถานศึกษา มาใส่เป็นรายข้อให้ชัดเจน) 
ตัวชี้วัดที ่ พ ๓.๑  ม ๓/๑-๓/๒  
ตัวชี้วัดที่พ ๓.๒ ม๓/ ๑ -๓/๕  
ตัวชี้วัดที่พ ๔.๑  ม ๔/๑  

 
                             
 รวมทั้งหมด    ๘  ตัวชี้วัด / ผลการเรยีนรู ้

 
หมายเหตุ :   เมื่อผู้นิเทศทำการนเิทศแผนการจดัการเรยีนรู้แลว้ ให้ทำสำเนาส่งฝ่ายวชิาการ รายวชิาละ 1 ชุด 
               เพ่ือเป็นองค์ประกอบในการนิเทศการจัดการรู้ในระยะต่อไป 
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2. ประเด็นการนิเทศ มีรายละเอียด ดังนี ้
 

รายการนเิทศ 

น้ำ
หน

ักค
ะแ

นน
 

   

คะ
แน

นท
ีไ่ด

 ้

หมายเหตุ(ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ) 

1. มีการวิเคราะห์หลักสูตร 5   
2. มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน 5   
3. แบ่งเวลาได้เหมาะสมกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้เนื้อหาและแบ่ง
เวลาได้ครบทุกกระบวนการเรียนรู้ 

5   

4. เลือกวิธีการสอนได้เหมาะสมกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้เนื้อหา
ผู้เรียนและทรัพยากรที่ม ี

5   

5. ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 5   
6. มีสื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เนื้อหา 
ผู้เรียน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ  

5   

7. มีการวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล 5   
8. ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
และครอบคลุมตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

5   

9. สอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรม / คุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

5   

10. ภาพรวมแผนการจัดการเรียนรู้สามารถนำไปใช้จัดการเรียน
การสอนได้ 

5   

รวม 50   
ค่าเฉลี่ย  (นำคะแนนทีไ่ด้รวมกัน หารด้วย สิบ) 

คำอธิบายระดับคะแนน  5  =  ดีมาก  4  =  ดี  3  =  ปานกลาง   2  = ควรปรับปรุง  1  =  ควรปรับปรุงอีกมาก 
เกณฑ์การสรุปการนิเทศ  ดีมาก  (4.50 – 5.00) , ดี(3.50 – 4.49) , ปานกลาง (2.50 – 3.49) , 

ควรปรบัปรงุ  (1.50 – 2.49) ,ควรปรับปรุงอีกมาก  (1.00 – 1.49) 
 
       ลงชื่อ................................................................. ผู้นเิทศ 
                (................................................................) 
                     ตำแหน่ง................................................................... 
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3. การอนุมัติใช้แผนจัดการเรียนรู้ 
 
ความเห็นของหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้
        เหมาะสมกับการนำไปใช้ในการเรียนการสอน 

                                                                             ลงชื่อ.    หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้
                   (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม) 

 
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                  ลงชื่อ...................................................................................รองผู้อำนวยการโรงเรียน    
                                                     (นางวลีรัตน ์ศิโรรัตน์ธัญโชค) 
 
 
 
ผลการพิจารณาอนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

  อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ.................................................................................................. 
 

                                               ลงชื่อ.........................................................  
                                                            (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
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แผนการจดัการเรียนรู ้เลม่นี้ประกอบดว้ย 
1. คำอธิบายรายวิชา 
2. โครงสร้างรายวิชา  
3. แผนการจัดการเรยีนรู้รายหน่วยการเรียนรู ้
4. แผนการจัดการเรยีนรู้รายชั่วโมง 

- ใบความรู ้

- ใบงาน 

- ใบกิจกรรม 

- สื่อ/นวัตกรรม 

- แบบประเมิน. 

- แบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 

- ฯลฯ 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ23103   ชื่อวิชา แบดมนิตัน  กลุม่สาระสขุศึกษาและพลศกึษา 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่3   จำนวน 0.5 หน่วยกติ       เวลา 1 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

              ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหารการออกำลังกายด้วยกิจกรรมแบดมินตัน    ศึกษาในเรื่อง 
ประวัติความเป็นมา  การทรงตัว การเคลื่อนที่ การจับไม้  การตีลูกหน้ามือ  การตีลูกหลังมือ การเล่นลูกงัด ลูกโยน การ
หยอด การตบ การเล่นทีม  การแข่งขันและการตัดสินอย่างถูกต้อง  มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเคลื่อนไหวอย่าง
สร้างสรรค์ของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย  กิจกรรมทางกายและกีฬา  การประยุกต์ใช้  การเคลื่อนไหวในการทำงานแบบ
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน  หลักการและรูปแบบของการเล่น กีฬา  ทักษะ  วิธีการเล่น  กลวิธีการเล่น  กฎ  กติกาการ
แข่งขัน  วิธีการออกกำลังกายและเลือกเล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจ  วิถีชีวิตที่มีความสุขจากการออกกำลังกาย
และเล่นกีฬา  การเล่นกีฬาให้ปลอดภัย สนุกสนานและมีความสุข  การทำงานเป็นทีม  การเล่นกีฬาตามสมัยนิยมเชิ ง
สร้างสรรค์และสนุกสนาน  การมีน้ำใจเป็นนักกีฬาต่อการปฏิบัติงานการดำเนินชีวิตและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตัวชี้วัด   พ ๓.๑  ม ๓/๑-๓/๒ พ ๓.๒ ม๓/ ๑ -๓/๕ พ ๔.๑  ม ๔/๑  
 รวม ๘ ตัวชีว้ัด 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 

รหัสวิชา  พ ๒๓๑๐๓ รายวิชา   แบดมินตันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

จำนวนเวลา  ๒๐ ชั่วโมง/ภาค  ๐.๕ หน่วยกิต   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อเรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ประวัติกีฬาแบดมินตัน พ 3.1  ม.3/1   ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/1   ม.3/2 
           ม.3/3   ม.3/4  

1. เข้าใจประวัติความเป็นมา
ของกีฬาแบดมินตัน (K) 
2. สามารถระบุท่ีมาของกีฬา
แบดมินตันได้ (P) 
3. เห็นความสำคัญของกีฬา
แบดมินตันและการออกำลัง
กาย (A) 
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2 ประวัติกีฬาแบดมินตัน พ 3.1  ม.3/1   ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/1   ม.3/2 
           ม.3/3   ม.3/4 

1. เข้าใจประวัติความเป็นมา
ของกีฬาแบดมินตัน (K) 
2. สามารถระบุท่ีมาของกีฬา
แบดมินตันได้ (P) 
3. เห็นความสำคัญของกีฬา
แบดมินตันและการออกำลัง
กาย (A) 
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3 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 
(ลูกโยน) 

พ 3.1  ม.3/1   ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/1   ม.3/2 
           ม.3/3   ม.3/4 

1. เข้าใจทักษะของกีฬา
แบดมนิตัน (K) 
2. สามารถปฏิบัติทักษะกีฬา
แบดมินตันได้ (P) 
3. เห็นความสำคัญของกีฬา
แบดมินตันและการออกำลัง
กาย (A) 

 
 

 
5 

4 ทักษะกีฬาแบดมินตัน (ตี
โต้ผนัง) 

พ 3.1  ม.3/1   ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/1   ม.3/2 
           ม.3/3   ม.3/4 

1. เข้าใจทักษะของกีฬา
แบดมินตัน (K) 
2. สามารถปฏิบัติทักษะกีฬา
แบดมินตันได้ (P) 
3. เห็นความสำคัญของกีฬา
แบดมินตันและการออกำลัง
กาย (A) 

 
 

 
5 
 



10 

5 ทักษะกีฬาแบดมินตัน (ตี
โต้คู่) 

พ 3.1  ม.3/1   ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/1   ม.3/2 
           ม.3/3   ม.3/4 

1. เข้าใจทักษะของกีฬา
แบดมินตัน (K) 
2. สามารถปฏิบัติทักษะกีฬา
แบดมินตันได้ (P) 
3. เห็นความสำคัญของกีฬา
แบดมินตันและการออกำลัง
กาย (A) 
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6 ทักษะกีฬาแบดมินตัน  
(ตีโต้คู่) 

พ 3.1  ม.3/1   ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/1   ม.3/2 
           ม.3/3   ม.3/4 

1. เข้าใจทักษะของกีฬา
แบดมินตัน (K) 
2. สามารถปฏิบัติทักษะกีฬา
แบดมินตันได้ (P) 
3. เห็นความสำคัญของกีฬา
แบดมินตันและการออกำลัง
กาย (A) 

 
 

 
1 
 

7 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 
(การเก็บลูกกลางอากาศ) 

พ 3.1  ม.3/1   ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/1   ม.3/2 
           ม.3/3   ม.3/4 

1. เข้าใจทักษะของกีฬา
แบดมินตัน (K) 
2. สามารถปฏิบัติทักษะกีฬา
แบดมินตันได้ (P) 
3. เห็นความสำคัญของกีฬา
แบดมินตันและการออกำลัง
กาย (A) 

 
 

 
2.5 

8 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 
(การเก็บลูกกับพื้น) 

พ 3.1  ม.3/1   ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/1   ม.3/2 
           ม.3/3   ม.3/4 

1. เข้าใจทักษะของกีฬา
แบดมินตัน (K) 
2. สามารถปฏิบัติทักษะกีฬา
แบดมินตันได้ (P) 
3. เห็นความสำคัญของกีฬา
แบดมนิตันและการออกำลัง
กาย (A) 

 
 

 
2.5 

9 (สอบททักษะการเล่น
แบดมินตันทุกทักษะ) 

พ 3.1  ม.3/1   ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/1   ม.3/2 
           ม.3/3   ม.3/4 

1. เข้าใจทักษะของกีฬา
แบดมินตัน (K) 
2. สามารถปฏิบัติทักษะกีฬา
แบดมินตันได้ (P) 
3. เห็นความสำคัญของกีฬา
แบดมินตันและการออกำลงั
กาย (A) 

 
 

 
1 



11 

10 (สอบททักษะการเล่น
แบดมินตันทุกทักษะ) 

พ 3.1  ม.3/1   ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/1   ม.3/2 
           ม.3/3   ม.3/4 

1. เข้าใจทักษะของกีฬา
แบดมินตัน (K) 
2. สามารถปฏิบัติทักษะกีฬา
แบดมินตันได้ (P) 
3. เห็นความสำคัญของกีฬา
แบดมินตันและการออกำลัง
กาย (A) 

 
 

 
1 

11 แบบทดสอบก่อนเรียน 
(การเสิร์ฟ) 

พ 3.1  ม.3/1   ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/1   ม.3/2 
           ม.3/3   ม.3/4 

1. เข้าใจทักษะของกีฬา
แบดมินตัน (K) 
2. สามารถปฏิบัติทักษะกีฬา
แบดมินตันได้ (P) 
3. เห็นความสำคัญของกีฬา
แบดมินตันและการออกำลัง
กาย (A) 

 
 

 
5 

12 แบบทดสอบก่อนเรียน 
(การเสิร์ฟ) 

พ 3.1  ม.3/1   ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/1   ม.3/2 
           ม.3/3   ม.3/4 

1. เข้าใจทักษะของกีฬา
แบดมินตัน (K) 
2. สามารถปฏิบัติทักษะกีฬา
แบดมินตันได้ (P) 
3. เห็นความสำคัญของกีฬา
แบดมินตันและการออกำลัง
กาย (A) 

 
 

 
1 

13 (การเสิร์ฟแบคแฮนด์
และโฟร์แฮนด์) 

พ 3.1  ม.3/1   ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/1   ม.3/2 
           ม.3/3   ม.3/4 

1. เข้าใจทักษะของกีฬา
แบดมินตัน (K) 
2. สามารถปฏิบัติทักษะกีฬา
แบดมินตันได้ (P) 
3. เห็นความสำคัญของกีฬา
แบดมินตันและการออกำลัง
กาย (A) 

 
 

 
1 

14 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 
(การเล่นประเภทเดี่ยว) 

พ 3.1  ม.3/1   ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/1   ม.3/2 
           ม.3/3   ม.3/4 

1. เข้าใจทักษะของกีฬา
แบดมินตัน (K) 
2. สามารถปฏิบัติทักษะกีฬา
แบดมินตันได้ (P) 
3. เห็นความสำคัญของกีฬา
แบดมินตันและการออกำลัง
กาย (A) 

 
 

 
1 
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15 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 
(การเล่นประเภทคู่) 

พ 3.1  ม.3/1   ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/1   ม.3/2 
           ม.3/3   ม.3/4 

1. เข้าใจทักษะของกีฬา
แบดมินตัน (K) 
2. สามารถปฏิบัติทักษะกีฬา
แบดมินตันได้ (P) 
3. เห็นความสำคัญของกีฬา
แบดมินตันและการออกำลัง
กาย (A) 

 
 

 
1 

16 แบบทดสอบหลังเรียน 
(การเสิร์ฟ) 

พ 3.1  ม.3/1   ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/1   ม.3/2 
           ม.3/3   ม.3/4 

1. เข้าใจทักษะของกีฬา
แบดมินตัน (K) 
2. สามารถปฏิบัติทักษะกีฬา
แบดมินตันได้ (P) 
3. เห็นความสำคัญของกีฬา
แบดมินตันและการออกำลัง
กาย (A) 

 
 

 
10 

17 แบบทดสอบหลังเรียน 
(การเสิร์ฟ) 

พ 3.1  ม.3/1   ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/1   ม.3/2 
           ม.3/3   ม.3/4 

1. เข้าใจทักษะของกีฬา
แบดมินตัน (K) 
2. สามารถปฏิบัติทักษะกีฬา
แบดมินตันได้ (P) 
3. เห็นความสำคัญของกีฬา
แบดมินตันและการออกำลัง
กาย (A) 

 
 

 
1 

18 สอบ (การเล่นประเภทคู่) พ 3.1  ม.3/1   ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/1   ม.3/2 
           ม.3/3   ม.3/4 

1. เข้าใจทักษะของกีฬา
แบดมินตัน (K) 
2. สามารถปฏิบัติทักษะกีฬา
แบดมินตันได้ (P) 
3. เห็นความสำคัญของกีฬา
แบดมินตันและการออกำลัง
กาย (A) 

 
 

 
10 

19 สอบ (การเล่นประเภทคู่) พ 3.1  ม.3/1   ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/1   ม.3/2 
           ม.3/3   ม.3/4 

1. เข้าใจทักษะของกีฬา
แบดมินตัน (K) 
2. สามารถปฏิบัติทักษะกีฬา
แบดมินตันได้ (P) 
3. เห็นความสำคัญของกีฬา
แบดมินตันและการออกำลัง
กาย (A) 

 
 

 
1 
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20 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 
(สอบทักษะต่างๆ) 

พ 3.1  ม.3/1   ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/1   ม.3/2 
           ม.3/3   ม.3/4 

1. เข้าใจทักษะของกีฬา
แบดมินตัน (K) 
2. สามารถปฏิบัติทักษะกีฬา
แบดมนิตันได้ (P) 
3. เห็นความสำคัญของกีฬา
แบดมินตันและการออกำลัง
กาย (A) 

 
 

 
1 

สอบกลางภาค  10 
สอบปลายภาค  10 

รวม  100 



 
 

 

 
การประเมินตนเองประจำหน่วยการเรียนการรู้ 

คำชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของครู เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับสิ่งทีท่่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

5  =  มากที่สุด      4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย     1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 
ส่ิงทีท่่านปฏิบัติ 5 4 3 2 1 

ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ครผูู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการ

วัดผล วิชานี ้
     

2. ครผูู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน      
3. เตรียมการสอนล่วงหนา้ทั้งเนื้อหาและวิธีการ      
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย      
5. ครูผู้สอนเข้าสอนสม่ำเสมอและตรงเวลา      
6. ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ      
7. ครูผู้สอนมีปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน      
8. ครูผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรยีนค้นคว้าเพิ่มเติม      
9. ครผูู้สอนสอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน      
10. ครูผู้สอนมีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้      
ส่วนที ่2  ประเมินผลการสอน      
1. ครูผู้สอนมีจดุมุง่หมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน      
2. ครูผู้สอนมีเนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน      
3. เป็นวิชาที่ทำความเข้าใจได้      
4. ครูผู้สอนกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม      
5. ครูผู้สอนอธิบายหรือบรรยายไดแ้จ่มแจ้ง      
6. ครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม      
7. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม      
8. ครผูู้สอนตอบปัญหาหรือชี้แจงได้กระจ่าง      
9. ครูผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการนำไปใช้      
10. ครูผู้สอนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน      
11. ครูผู้สอนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา      
12. ครูผู้สอนมีปริมาณงานท่ีกำหนดให้ผู้เรียนทำหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม      
13. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการทำงาน      
14. ครผูู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน      
15. ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน      
16. ครผูู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน      
17. ครูผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน      



 
 

 

ส่ิงทีท่่านปฏิบัติ 5 4 3 2 1 
18. ครูผู้สอนจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง      
19. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอคำแนะนำนอกเวลาเรียน      
20. ครูผู้สอนจัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้      
21. ครผูู้สอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
22. ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/อ่ืนๆ.........      
23. ครูผู้สอนส่งเสริมประชาธิปไตย(Democracy)      
24. ครูผู้สอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย(Decency)      
25. ครูผู้สอนส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Drug - Free)      

รวมคะแนน  
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (คะแนน/35)  

 
สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
  ( 4.50 – 5.00 )      ระดับ   ดีเยี่ยม 

(3.50 – 4.49)    ระดบั    ดีมาก   
(2.50 – 3.49)    ระดับ   ดี 

  (1.50 – 2.49)    ระดับ   พอใช ้
  (1.00 – 1.49)    ระดับ   ควรปรับปรุง 

  
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
( นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว) 

ผู้ประเมนิ 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นายบัณฑิต  ดอกเข็ม) 

หัวหนา้กลุม่สาระการเรยีนรู ้…  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นางวลีรตัน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคนอ้ยวิทยา 
          
 

 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวทิยา 



 
 

 

แบบประเมินการใชแ้ผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยที่   …………………..   เรื่อง    ………………………………………………………………… 

ข้อที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

1 หน่วยการเรยีนรูม้ีความสมบรูณ์ เหมาะสมและมรีายละเอียดทีส่อดคล้องสมัพันธ์กัน      
2 แผนการจดัการเรยีนรูส้อดคล้องสมัพันธ์กับหน่วยการเรยีนรู้ที่กำหนดไว้      
3 แผนการจดัการเรยีนรู้มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วนร้อยรัดสัมพันธก์ัน      
4 การเขียนสาระสำคัญในแผนถูกต้อง      
5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
6 จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรยีนด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคต ิ      
7 จุดประสงค์การเรียนรูเ้รียงลำดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก      
8 กำหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา      
9 กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องกบัจุดประสงคแ์ละเนื้อหาสาระ      
10 กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องกับจุดประสงคแ์ละระดับชั้นของนักเรียน      
11 กิจกรรมการเรยีนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง      
12 กิจกรรมการเรยีนรู้เปน็กิจกรรมทีส่่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน      
13 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรยีนรูจ้ากการปฏิบัติจริง      
14 กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องแทรกคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม      
15 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรูม้ีความหลากหลาย      
16 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      
17 นักเรียนได้ใช้สื่อและแหล่งเรยีนรูด้ว้ยตนเอง      
18 นักเรียนทำชิ้นงานท่ีได้ใช้ความรู้ ความคิดมากกว่าการทำตามท่ีครูกำหนดหรือการทำแบบฝึกหัดท่ัวไป      
19 มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรยีนรู ้      
20 นักเรียนได้มีส่วนรว่มในการวัดและประเมินผล      

        ระดับคุณภาพของผลงาน 
         5 หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก      4   หมายถึง      คุณภาพในระดับดี          3 หมายถึง คุณภาพในระดับดีพอใช้ 
         2   หมายถึง คุณภาพในระดับดีควรปรับปรุง           1    หมายถึง  คุณภาพในระดับดีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
          รวมคะแนน...............................คะแนน (เต็ม  100  คะแนน)     คิดเป็นคะแนนจริง................คะแนน (เตม็ 25 คะแนน) 

                                                                                               ลงชื่อ...............................................................ผูป้ระเมิน 
                                  (นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว) 

                  ............./................/.............. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1    

หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ประวัติกีฬาแบดมินตัน 
รหัสวิชา พ23103   รายวิชา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ภาคเรียนรู้ที่ 1    ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ชั่วโมง    ผู้สอน นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ กฎ 

กตกิา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชอบในสุนทรียภาพของการกีฬา 
   ตัวชี้วัด 

ม.3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 
ม.3/2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ม.3/1 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา 
ม.3/2 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภูมิใจ 
ม.3/3 ปฏิบัติตนนามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาใน

สังคม 
ม.3/4 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและการใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม

ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
2. สาระสำคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรยีนรู ้) 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตนคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกบัการสร้างเสริม และพัฒนาการเคลื่อนไหว
แบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนาน และปลอดภัย 
ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรกุ การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการ
เล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบตนเองใน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง 
เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. สาระการเรยีนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

ประวัติกีฬาแบดมินตัน 
 3.1..2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ทักษะกระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
 

 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดทีเ่กิดใน

หน่วยการเรียนรู้    
1.มีวินัย     
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการทำงาน 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
   ซื่อสัตย์สุจริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ความรู้ 
   อยู่อย่างพอเพียง 
   มุ่งม่ันในการทำงาน 
       รักความเป็นไทย 
   มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ความสามารถในการสื่อสาร 
    ความสามารถในการคิด 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่านออก 
   Writing: เขียนได้ 
   Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
   Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ใหค้วามร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เทา่ทนัเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 



 
 

 

4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิน้งาน) 
  4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ำ 
ให้อธิบาย สังเกต ความถูกตอ้งของเนื้อหา 

ปฏิบัติกิจกรรม แบบประเมินกจิกรรม ระดับคณุภาพ 3 ผา่นเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานของผู้เรียน ระดับคณุภาพ 5 ผ่านเกณฑ ์

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 

   1.หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 
  2.ใบความรู้   

กิจกรรม วิธีสอน สื่อ/อุปกรณ์ การประเมินผล 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูทกัทายนักเรียนและแนะนำตัวเองให้
นักเรียนรู้จัก และพูดคุยกับนักเรียน 
2.ให้นกัเรียนนั่งที่ให้เรียบร้อยเช็คชื่อรายบุคคล 
3.อธิบายและทำข้อตกลงกับนักเรียนเรื่องการ
เรียน และกฎกติกาการเรียน 

 
-ถาม- ตอบ 
(กลุ่ม) 

 
- คำถาม 

 
- สังเกตพฤติกรรม 

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของกีฬาแบดมินตัน 
3.ให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของกีฬาแบดมินตัน(K) (P) 

 
-อธิบาย 
-ถาม- ตอบ 
(กลุ่ม) 

 
-เอกสาร
ประกอบการสอนใบ
ความรู้ 

 
 
 

 
-สังเกตการสนใจเรียน
และฟังครูอธิบาย 
-สังเกตการปฏิบัติของ
นักเรียน 

ขั้นสรุป 
1.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง
ประวัติความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน 
2.ให้นักเรียนกลับไปเขียนรายงานประวัติความ
เป็นมาของกีฬาแบดมินตัน 
3.ให้นักเรียนเตรียมไม้แร็คเกตไว้แล้วครูจะสั่ง
ให้เอามาอีกที 
4..เห็นความสำคัญในการเรียนเรื่องประวัติ
ความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน(A) 
 

 
-อภิปราย 

  
-สังเกตพฤติกรรม 



 
 

 

 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
     - 
8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................................................................................
......................................................................... ...................................................................................................................
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
...................................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ ...
.................................................................................................................................................................................. ..........
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
...................................................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
..................................................................................................... ....................................................................................... 
.......................................................................................................................... .................................................................. 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................... .................................................................................................. 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
.................................................................................... ......................................................................................... 
..................................................................................................................................................... ........................ 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2    

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติกีฬาแบดมินตัน 
รหัสวิชา พ23103   รายวิชา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ภาคเรียนรู้ที่ 1    ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ชั่วโมง    ผู้สอน นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ กฎ 

กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชอบในสุนทรียภาพของการกีฬา 
   ตัวชี้วัด 

ม.3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 
ม.3/2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ม.3/1 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา 
ม.3/2 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภูมิใจ 
ม.3/3 ปฏิบัติตนนามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาใน

สังคม 
ม.3/4 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและการใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม

ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
2. สาระสำคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู ้) 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตนคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม และพัฒนาการเคลื่อนไหว
แบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนาน และปลอดภัย 
ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรุก การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการ
เล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบตนเองใน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง 
เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. สาระการเรยีนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

ประวัติกีฬาแบดมินตัน 
 3.1..2  สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ทักษะกระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดใน

หน่วยการเรียนรู้    
1.มีวินัย     
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการทำงาน 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   รกัชาติศาสน์ กษัตริย์ 
   ซื่อสัตย์สุจริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ความรู้ 
   อยู่อย่างพอเพียง 
   มุ่งม่ันในการทำงาน 
       รักความเป็นไทย 
   มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ความสามารถในการสื่อสาร 
    ความสามารถในการคิด 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่านออก 
   Writing: เขียนได้ 
   Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
   Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ใหค้วามร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เทา่ทันเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 



 
 

 

4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิน้งาน) 
  4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ำ 
ให้อธิบาย สังเกต ความถูกตอ้งของเนื้อหา 

ปฏิบัติกิจกรรม แบบประเมินกจิกรรม ระดับคณุภาพ 3 ผา่นเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานของผู้เรียน ระดับคณุภาพ 5 ผ่านเกณฑ ์

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 

   1.หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 
  2.ใบความรู้   

กิจกรรม วิธีสอน สื่อ/อุปกรณ์ การประเมินผล 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูทักทายนักเรียนและแนะนำตัวเองให้
นักเรียนรู้จัก และพูดคุยกับนักเรียน 
2.ให้นักเรียนนั่งที่ให้เรียบร้อยเช็คชื่อ
รายบุคคล 
3.อธิบายและทำข้อตกลงกับนักเรียนเรื่องการ
เรียน และกฎกติกาการเรียน 

 
-ถาม- ตอบ (กลุ่ม) 

 
- คำถาม 

 
- สังเกตพฤติกรรม 

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกีย่วกับประวัติ
ความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน 
3.ให้นักเรียนตอบคำถามเก่ียวกับประวัติ
ความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน(K) (P) 

 
-อธิบาย 
-ถาม- ตอบ (กลุ่ม) 

 
-เอกสาร
ประกอบการสอนใบ
ความรู้ 

 
 
 

 
-สังเกตการสนใจเรียน
และฟังครูอธิบาย 
-สังเกตการปฏิบัติของ
นักเรียน 

ขั้นสรุป 
1.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง
ประวัติความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน 
2.ให้นักเรียนกลับไปเขียนรายงานประวัติ
ความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน 
3.ให้นักเรียนเตรียมไม้แร็คเกตไว้แล้วครูจะสั่ง
ให้เอามาอีกที 
4..เห็นความสำคัญในการเรียนเรื่องประวัติ
ความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน(A) 

 
-อภิปราย 

  
-สังเกตพฤติกรรม 



 
 

 

 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
     - 
8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
....................................................................... ..................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................................................................................
........................................................ ....................................................................................................................................
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
...................................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ ...
.................................................................................................................................................................................. ..........
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
...................................................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
..................................................................................................... ....................................................................................... 
.......................................................................................................................... .................................................................. 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................... .................................................................................................. 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
.................................................................................... ......................................................................................... 
..................................................................................................................................................... ........................ 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว ) 

วันที ่......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 

รหัสวิชา พ23103   รายวิชา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนรู้ที่ 1    ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ชั่วโมง    ผู้สอน นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ กฎ 

กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชอบในสุนทรียภาพของการกีฬา 
   ตัวชี้วัด 

ม.3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 
ม.3/2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ม.3/1 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา 
ม.3/2 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภูมิใจ 
ม.3/3 ปฏิบัติตนนามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาใน

สังคม 
ม.3/4 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและการใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม

ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
2. สาระสำคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู ้) 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตนคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม และพัฒนาการเคลื่อนไหว
แบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนาน และปลอดภัย 
ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรุก การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการ
เล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบตนเองใน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง 
เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. สาระการเรยีนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

ทักษะกีฬาแบดมินตัน 
 3.1..2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 



 
 

 

3.2 ทักษะกระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดใน
หน่วยการเรียนรู้    

1.มีวินัย     
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการทำงาน 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
   ซื่อสัตย์สุจริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ความรู้ 
   อยู่อย่างพอเพียง 
   มุ่งม่ันในการทำงาน 
       รักความเป็นไทย 
   มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ความสามารถในการสื่อสาร 
    ความสามารถในการคิด 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่านออก 
   Writing: เขียนได้ 
   Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
   Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ใหค้วามร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เทา่ทันเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 



 
 

 

3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิน้งาน) 
  4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ให้อธิบาย สังเกต ความถูกต้องของเนื้อหา 
ปฏิบัติกิจกรรม 
 

แบบประเมินกิจกรรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน
ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 5 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
กิจกรรม วิธีสอน สื่อ/อุปกรณ์ การประเมนิผล 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูทักทายนักเรียนและแนะนำตัวเองให้
นักเรียนรู้จัก และพูดคุยกับนักเรียน 
2.ให้นักเรียนนั่งที่ให้เรียบร้อยเช็คชื่อ
รายบุคคล 
3.อธิบายและทำข้อตกลงกับนักเรียนเรื่องการ
เรียน และกฎกติกาการเรียน 

 
-ถาม- ตอบ (กลุ่ม) 

 
- คำถาม 

 
- สังเกตพฤติกรรม 

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน 
3.ให้นักเรียนตอบคำถามเก่ียวกับประวัติ
ความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน(K) (P) 

 
-อธิบาย 
-ถาม- ตอบ (กลุ่ม) 

 
-เอกสาร
ประกอบการสอนใบ
ความรู้ 

 
 
 

 
-สังเกตการสนใจ
เรียนและฟังครู
อธิบาย 
-สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 

ขั้นสรุป 
1.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง
ประวัติความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน 
2.ใหน้ักเรียนกลับไปเขียนรายงานประวัติ
ความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน 
3.ให้นักเรียนเตรียมไม้แร็คเกตไว้แล้วครูจะสั่ง

 
-อภิปราย 

  
-สังเกตพฤติกรรม 



 
 

 

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทกุแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 

   1.หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 
  2.ใบความรู้   
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
     - 
8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................................................................................
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
...................................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ ...
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
...................................................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................................................................................  

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
..................................................................................................... ....................................................................................... 
.......................................................................................................................... .................................................................. 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................... .................................................................................................. 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
.................................................................................... ......................................................................................... 
..................................................................................................................................................... ........................ 
 

ให้เอามาอีกที 
4..เห็นความสำคัญในการเรียนเรื่องประวัติ
ความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน(A) 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ) 

วันที ่......................................................................... 



 
 

 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 

รหัสวิชา พ23103   รายวิชา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนรู้ที่ 1    ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ชั่วโมง    ผู้สอน นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ กฎ 

กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชอบในสุนทรียภาพของการกีฬา 
   ตัวชี้วัด 

ม.3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 
ม.3/2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ม.3/1 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา 
ม.3/2 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภูมิใจ 
ม.3/3 ปฏิบัติตนนามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาใน

สังคม 
ม.3/4 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและการใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม

ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
2. สาระสำคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู ้) 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตนคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม และพัฒนาการเคลื่อนไหว
แบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนาน และปลอดภัย 
ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรุก การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการ
เล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความรว่มมือ ความรับผิดชอบตนเองใน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง 
เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. สาระการเรยีนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

ทักษะกฬีาแบดมนิตัน (ตีโต้ผนงั)    
 3.1..2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.2 ทักษะกระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 
 

 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดใน

หน่วยการเรียนรู้    
1.มีวินัย     
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการทำงาน 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
   ซื่อสัตย์สุจริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ความรู้ 
   อยู่อย่างพอเพียง 
   มุ่งม่ันในการทำงาน 
       รักความเป็นไทย 
   มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ความสามารถในการสื่อสาร 
    ความสามารถในการคิด 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่านออก 
   Writing: เขียนได้ 
   Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
   Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ใหค้วามร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เทา่ทันเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทกัษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 



 
 

 

4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิน้งาน) 
  4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ให้อธิบาย สังเกต ความถูกต้องของเนื้อหา 

ปฏิบัติกิจกรรม 
 

แบบประเมินกิจกรรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน
ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 5 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
กิจกรรม วิธีสอน สื่อ/อุปกรณ์ การประเมินผล 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูทักทายนักเรียนและแนะนำตัวเองให้
นักเรียนรู้จัก และพูดคุยกับนักเรียน 
2.ให้นักเรียนนั่งที่ให้เรียบร้อยเช็คชื่อ
รายบุคคล 
3.อธิบายและทำข้อตกลงกับนักเรียนเรื่องการ
เรียน และกฎกติกาการเรียน 

 
-ถาม- ตอบ (กลุ่ม) 

 
- คำถาม 

 
- สังเกตพฤติกรรม 

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน 
3.ให้นักเรียนตอบคำถามเก่ียวกับประวัติ
ความเป็นมาของกฬีาแบดมินตัน(K) (P) 

 
-อธิบาย 
-ถาม- ตอบ (กลุ่ม) 

 
-เอกสาร
ประกอบการสอนใบ
ความรู้ 

 
 
 

 
-สังเกตการสนใจ
เรียนและฟังครู
อธิบาย 
-สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 

ขั้นสรุป 
1.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง
ประวัติความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน 
2.ให้นักเรียนกลับไปเขียนรายงานประวัติ
ความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน 
3.ให้นักเรียนเตรียมไม้แร็คเกตไว้แล้วครูจะสั่ง
ให้เอามาอีกที 
4..เห็นความสำคัญในการเรียนเรื่องประวัติ
ความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน(A) 

 
-อภิปราย 

  
-สังเกตพฤติกรรม 



 
 

 

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 

   1.หนงัสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 
  2.นกหวีด   
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
     - 
8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
................................................................................ ............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................................................................................
......................................................................... ...................................................................................................................
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
...................................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ ...
.................................................................................................................................................................................. ..........
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
...................................................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
..................................................................................................... ....................................................................................... 
.......................................................................................................................... .................................................................. 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................... .................................................................................................. 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
.................................................................................... ......................................................................................... 
..................................................................................................................................................... ........................ 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 

รหัสวิชา พ23103   รายวิชา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนรู้ที่ 1    ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ชั่วโมง    ผู้สอน นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ กฎ 

กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชอบในสุนทรียภาพของการกีฬา 
   ตัวชี้วัด 

ม.3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 
ม.3/2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ม.3/1 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกฬีา 
ม.3/2 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภูมิใจ 
ม.3/3 ปฏิบัติตนนามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาใน

สังคม 
ม.3/4 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและการใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม

ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
2. สาระสำคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู ้) 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตนคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม และพัฒนาการเคลื่อนไหว
แบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนาน และปลอดภัย 
ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรุก การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการ
เล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบตนเองใน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง 
เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. สาระการเรยีนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

ทักษะกฬีาแบดมนิตัน (ตีโต้คู)่   
 3.1..2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.2 ทักษะกระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดใน

หน่วยการเรียนรู้    
1.มีวินัย     
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการทำงาน 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
   ซื่อสัตย์สุจริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ความรู้ 
   อยู่อย่างพอเพียง 
   มุ่งม่ันในการทำงาน 
       รักความเป็นไทย 
   มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ความสามารถในการสื่อสาร 
    ความสามารถในการคิด 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่านออก 
   Writing: เขียนได้ 
   Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
   Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ใหค้วามร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเปน็พื้นฐานสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบรูณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 



 
 

 

4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิน้งาน) 
  4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ให้อธิบาย สังเกต ความถูกต้องของเนื้อหา 
ปฏิบัติกิจกรรม 
 

แบบประเมินกิจกรรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน
ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 5 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
กิจกรรม วิธีสอน สื่อ/อุปกรณ์ 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูทักทายนักเรียนให้นักเรียนเข้าแถวเป็น
วงกลม 
 
 
2.ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

2. ขั้นสอน 
2.1 ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับทักษะ
การเล่นแบดมินตัน(ตีโต้คู่)มือล่าง 
2.2 นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน 
 
 
 
2.3 ครู อธิบายและสาธิ ตทั กษะการ เล่ น
แบดมินตัน(ตีโต้คู)่มือล่าง 

 
- อธิบาย 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

3. ขัน้สาธิต 
3.1 ครูเลือกนักเรยีนมาฝึกปฏิบัติ1 คน 
3.3 ครูอธิบายและสาธิตทักษะการเล่น
แบดมินตัน(ตีโต้คู่)มือล่าง 
-ให้นักเรียนปฏิบัติ 

 
   -ให้ผู้เรียนปฏิบัต ิ
   -คำสั่ง 

 
- นกหวีด 

4. ขั้นนำไปใช้ 
4.1 ให้นักเรียนมาสอบททักษะการเล่น
แบดมินตัน(ตีโต้ผนัง)หน้ามือและหลังมือ 
4.2 ให้นักเรียนฝึกเพ่ิมเติม โดยครูให้
คำแนะนำแก่นักเรียน(P) 

 
    - คำสั่ง 
    -นักเรียนลงมือปฏิบัติ 

 
- นกหวีด 



 
 

 

5.ขั้นสรุป 
5.1 จากนั้นครูถามนักเรียนด้วยประเด็น
คำถาม ดังนี้ (K) 
- การฝึกปฏิบัติทักษะการเล่นแบดมินตัน(ตี
โต้คู)่ มือล่างมีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไร 
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการฝึก
ทักษะการเล่นแบดมินตัน(ตีโต้คู่)มือล่าง 
5.3 ให้นักเรียนกลับไปฝึกแล้วมาสอบคาบ
หน้า 
5.4 มีความสนใจในการเรียนเรื่อง ทักษะ
การเล่นแบดมินตนั(ตีโต้คู่) มือล่าง(A) 
5.5นักเรียนร่วมกันคลายกล้ามเนื้อ 

 
   -อภิปรายร่วมกัน 
 

 

7. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 

   1.หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 
  2.นกหวีด   
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
     - 
8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................................................................................
......................................................................... ...................................................................................................................
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
...................................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ ...
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
...................................................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................................................................................  

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
................................................................................................... ......................................................................................... 
.......................................................................................................................... .................................................................. 
 



 
 

 

9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................ 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 

รหัสวิชา พ23103   รายวิชา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนรู้ที่ 1    ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ชั่วโมง    ผู้สอน นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ กฎ 

กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชอบในสุนทรียภาพของการกีฬา 
   ตัวชี้วัด 

ม.3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 
ม.3/2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ม.3/1 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา 
ม.3/2 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภูมิใจ 
ม.3/3 ปฏิบัติตนนามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาใน

สังคม 
ม.3/4 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและการใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม

ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
2. สาระสำคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู ้) 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตนคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม และพัฒนาการเคลื่อนไหว
แบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนาน และปลอดภัย 
ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรุก การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการ
เล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบตนเองใน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง 
เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. สาระการเรยีนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

ทักษะกีฬาแบดมินตัน 
 3.1..2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ทักษะกระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดใน

หน่วยการเรียนรู้    
1.มีวินัย     
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการทำงาน 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   รักชาติศาสน์ กษัตรยิ์ 
   ซื่อสัตย์สุจริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ความรู้ 
   อยู่อย่างพอเพียง 
   มุ่งม่ันในการทำงาน 
       รักความเป็นไทย 
   มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ความสามารถในการสื่อสาร 
    ความสามารถในการคิด 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่านออก 
   Writing: เขียนได้ 
   Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
   Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ใหค้วามร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เทา่ทันเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 



 
 

 

4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิน้งาน) 
  4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ให้อธิบาย สังเกต ความถูกต้องของเนื้อหา 
ปฏิบัติกิจกรรม 
 

แบบประเมินกิจกรรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน
ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 5 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
กิจกรรม วิธีสอน สื่อ/อุปกรณ์ การประเมินผล 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูทักทายนักเรียนให้นักเรียนเข้าแถว
เป็นวงกลม 
 
 
2.ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตพฤติกรรม 
ของนักเรียน 

2. ขั้นสอน 
2.1 ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับ
ทักษะการเล่นแบดมินตัน(ตีโต้คู่)มือ
บน 
2.2 นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน 
 
 
 
2.3 ครูอธิบายและสาธิตทักษะการเล่น
แบดมนิตัน(ตีโต้คู่)มือบน 

 
- อธิบาย 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการตั้งใจฟัง
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

3. ขั้นสาธิต 
3.1 ครูเลือกนักเรียนมาฝึกปฏิบัติ1 คน 
3.3 ครูอธิบายและสาธิตทักษะการเล่น
แบดมินตัน(ตีโต้คู่)มือบน 
-ให้นักเรียนปฏิบัติ 

 
   -ให้ผู้เรียนปฏิบัต ิ
   -คำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 

4. ขั้นนำไปใช้ 
4.1 ให้นักเรียนมาสอบททักษะการเล่น
แบดมินตัน(ตีโต้คู่)มือล่าง 
4.2 ให้นักเรียนฝึกเพ่ิมเติม โดยครูให้

 
    - คำสั่ง 
    -นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 



 
 

 

คำแนะนำแก่นักเรียน(P) 

5.ขั้นสรุป 
5.1 จากนั้นครูถามนักเรียนด้วย
ประเด็นคำถาม ดังนี้ (K) 
- การฝึกปฏิบัติทักษะการเล่น
แบดมินตัน(ตีโต้คู่) มือบน มีวิธีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไร 
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการ
ฝึกทักษะการเล่นแบดมินตัน(ตีโต้คู่)มือ
บน 
5.3 ให้นักเรียนกลับไปฝึกแล้วมาสอบ
คาบหน้า 
5.4 มีความสนใจในการเรียนเรื่อง 
ทักษะการเล่นแบดมินตัน(ตีโต้คู่) มือ
บน (A) 
5.5นักเรียนร่วมกันคลายกล้ามเนื้อ 

 
   -อภิปรายร่วมกัน 
 

  
สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 

   1.หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 
  2.นกหวีด   
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
     - 
8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
...................................................................................................................... ...................................................................... 
..................................................................................................... .................................................................................... ...
......................................................................................................................................................................... ...................
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
...................................................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................................................................................  
 



 
 

 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
..................................................................................................... ....................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................ 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ ............................................................. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 

รหัสวิชา พ23103   รายวิชา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนรู้ที่ 1    ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ชั่วโมง    ผู้สอน นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ กฎ 

กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชอบในสุนทรียภาพของการกีฬา 
   ตัวชี้วัด 

ม.3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 
ม.3/2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ม.3/1 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกฬีา 
ม.3/2 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภูมิใจ 
ม.3/3 ปฏิบัติตนนามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาใน

สังคม 
ม.3/4 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและการใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม

ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
2. สาระสำคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู ้) 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตนคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม และพัฒนาการเคลื่อนไหว
แบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนาน และปลอดภัย 
ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรุก การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการ
เล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบตนเองใน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง 
เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. สาระการเรยีนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

ประวัติกีฬาแบดมินตัน 
 3.1..2  สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 
 

 

3.2 ทักษะกระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดใน
หน่วยการเรียนรู้    

1.มีวินัย     
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการทำงาน 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
   ซื่อสัตย์สุจริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ความรู้ 
   อยู่อย่างพอเพียง 
   มุ่งม่ันในการทำงาน 
       รักความเป็นไทย 
   มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ความสามารถในการสื่อสาร 
    ความสามารถในการคิด 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่านออก 
   Writing: เขียนได้ 
   Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
   Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ใหค้วามร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เทา่ทันเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 



 
 

 

3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิน้งาน) 
  4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ให้อธิบาย สังเกต ความถูกต้องของเนื้อหา 
ปฏิบัติกิจกรรม 
 

แบบประเมินกิจกรรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน
ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 5 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
กิจกรรม วิธีสอน สื่อ/อุปกรณ์ การประเมินผล 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูทักทายนักเรียนให้นักเรียนเข้าแถว
เป็นวงกลม 
 
 
2.ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตพฤติกรรม 
ของนักเรียน 

2. ขั้นสอน 
2.1 ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับ
ทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเก็บลูก
กลางอากาศ) 
2.2 นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน 
 
 
 
2.3 ครูอธิบายและสาธิตทักษะการเล่น
แบดมินตัน(การเก็บลูกกลางอากาศ) 

 
- อธิบาย 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการตั้งใจฟัง
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

3. ขัน้สาธิต 
3.1 ครูเลือกนักเรียนมาฝึกปฏิบัติ1 คน 
3.3 ครูอธิบายและสาธิตทักษะการเล่น
แบดมินตัน(การเก็บลูกกลางอากาศ) 
-ให้นักเรียนปฏิบัติ 

 
   -ให้ผู้เรียนปฏิบัต ิ
   -คำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 



 
 

 

4. ขั้นนำไปใช ้
4.1 ให้นักเรียนมาสอบททักษะการเล่น
แบดมนิตัน(ตีโต้คู่)มือล่างและมือบน 
4.2 ให้นักเรียนฝึกเพ่ิมเติม โดยครูให้
คำแนะนำแก่นักเรียน(P) 

 
    - คำสั่ง 
    -นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 

5.ขั้นสรุป 
5.1 จากนั้นครูถามนักเรียนด้วย
ประเดน็คำถาม ดังนี้ (K) 
- การฝึกปฏิบัติทักษะการเล่น
แบดมินตัน(การเก็บลูกกลางอากาศ) มี
วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไร 
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการ
ฝึกทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเก็บ
ลูกกลางอากาศ) 
5.3 ให้นักเรียนกลับไปฝึกแล้วมาสอบ
คาบหน้า 
5.4 มีความสนใจในการเรียนเรื่อง 
ทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเกบ็ลูก
กลางอากาศ) (A) 
5.5นักเรียนร่วมกันคลายกล้ามเนื้อ 

 
   -อภิปรายร่วมกัน 
 

  
สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 

   1.หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 
  2.นกหวีด   
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
     - 
8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
................................................................................ ............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................................................................................
......................................................................... ...................................................................................................................
  
 
 



 
 

 

8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
...................................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ ...
.................................................................................................................................................................................. ..........
   

8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
...................................................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
..................................................................................................... ....................................................................................... 
.......................................................................................................................... .................................................................. 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................... .................................................................................................. 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
.................................................................................... ......................................................................................... 
..................................................................................................................................................... ........................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 

รหัสวิชา พ23103   รายวิชา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนรู้ที่ 1    ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ชั่วโมง    ผู้สอน นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ กฎ 

กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชอบในสุนทรียภาพของการกีฬา 
   ตัวชี้วัด 

ม.3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 
ม.3/2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ม.3/1 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกฬีา 
ม.3/2 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภูมิใจ 
ม.3/3 ปฏิบัติตนนามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาใน

สังคม 
ม.3/4 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและการใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม

ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
2. สาระสำคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู ้) 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตนคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม และพัฒนาการเคลื่อนไหว
แบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนาน และปลอดภัย 
ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรุก การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการ
เล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบตนเองใน เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง 
เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3.1 สาระการเรยีนรู้ 

3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
ทักษะกีฬาแบดมินตัน 

         3.1..2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ทักษะกระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดใน

หน่วยการเรียนรู้    
1.มีวินัย     
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการทำงาน 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   รักชาติศาสน์ กษัตรยิ์ 
   ซื่อสัตย์สุจริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ความรู้ 
   อยู่อย่างพอเพียง 
   มุ่งม่ันในการทำงาน 
       รักความเป็นไทย 
   มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ความสามารถในการสื่อสาร 
    ความสามารถในการคิด 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่านออก 
   Writing: เขียนได้ 
   Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
   Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ใหค้วามร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เทา่ทันเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 



 
 

 

4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิน้งาน) 
  4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ให้อธิบาย สังเกต ความถูกต้องของเนื้อหา 
ปฏิบัติกิจกรรม 
 

แบบประเมินกิจกรรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน
ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 5 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
กิจกรรม วิธีสอน สื่อ/อุปกรณ์ การประเมินผล 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูทักทายนักเรียนให้นักเรียนเข้าแถว
เป็นวงกลม 
 
 
2.ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตพฤติกรรม 
ของนักเรียน 

2. ขั้นสอน 
2.1 ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับ
ทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเก็บลูก
กับพ้ืน) 
2.2 นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน 
 
 
 
2.3 ครูอธิบายและสาธิตทักษะการเล่น
แบดมินตัน(การเก็บลูกกับพื้น) 

 
- อธิบาย 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการตั้งใจฟัง
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

3. ขัน้สาธิต 
3.1ครูอธิบายและสาธิตทักษะการเล่น
แบดมินตัน(การเก็บลูกกับพ้ืน) 
-ให้นักเรียนปฏิบัติ 

 
   -ให้ผู้เรียนปฏิบัต ิ
   -คำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 

4. ขั้นนำไปใช้ 
4.1 ให้นักเรียนมาสอบททักษะการเล่น
แบดมินตัน(การเก็บลูกกลางอากาศ) 
4.2 ให้นักเรยีนฝึกเพ่ิมเติม โดยครูให้
คำแนะนำแก่นักเรียน(P) 

 
    - คำสั่ง 
    -นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 



 
 

 

5.ขั้นสรุป 
5.1 จากนั้นครูถามนักเรยีนด้วย
ประเด็นคำถาม ดังนี้ (K) 
- การฝึกปฏิบัติทักษะการเล่น
แบดมินตนั(การเก็บลูกกับพ้ืน) มี
วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไร 
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการ
ฝึกทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเก็ย
ลูกกับพ้ืน) 
5.3 ให้นักเรียนกลับไปฝึกแล้วมาสอบ
คาบหน้า 
5.4 มีความสนใจในการเรียนเรื่อง 
ทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเก็บลูก
กับพ้ืน) (A) 
5.5นักเรียนร่วมกันคลายกล้ามเนื้อ 

 
   -อภิปรายร่วมกัน 
 

  
สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 

   1.หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 
  2.นกหวีด   
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
     - 
8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
................................................................................ ............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................................................................................
......................................................................... ...................................................................................................................
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
...................................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ ...
.................................................................................................................................................................................. ..........
   
 
 



 
 

 

8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
...................................................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
..................................................................................................... ....................................................................................... 
.......................................................................................................................... .................................................................. 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................... .................................................................................................. 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
.................................................................................... ......................................................................................... 
..................................................................................................................................................... ........................ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สอบทักษะกีฬาแบดมินตัน 

รหัสวิชา พ23103   รายวิชา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนรู้ที่ 1    ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ชั่วโมง    ผู้สอน นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ กฎ 

กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชอบในสุนทรียภาพของการกีฬา 
   ตัวชี้วัด 

ม.3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 
ม.3/2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ม.3/1 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา 
ม.3/2 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภูมิใจ 
ม.3/3 ปฏิบัติตนนามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาใน

สังคม 
ม.3/4 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและการใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม

ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
2. สาระสำคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู ้) 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตนคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม และพัฒนาการเคลื่อนไหว
แบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนาน และปลอดภัย 
ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรุก การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการ
เล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบตนเองใน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง 
เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. สาระการเรยีนรู้ 
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

ทักษะกีฬาแบดมินตัน 
  3.1..2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ทักษะกระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดใน

หน่วยการเรียนรู้    
1. มีวินยั     
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการทำงาน 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   รกัชาติศาสน์ กษัตริย์ 
   ซื่อสัตย์สุจริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ความรู้ 
   อยู่อย่างพอเพียง 
   มุ่งม่ันในการทำงาน 
       รักความเป็นไทย 
   มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ความสามารถในการสื่อสาร 
    ความสามารถในการคิด 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่านออก 
   Writing: เขียนได้ 
   Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
   Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ใหค้วามร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทกัษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เทา่ทันเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 



 
 

 

4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิน้งาน) 
  4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ให้อธิบาย สังเกต ความถูกต้องของเนื้อหา 
ปฏิบัติกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน

ของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 5 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
กิจกรรม วิธีสอน สื่อ/อุปกรณ์ การประเมินผล 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูทักทายนักเรียนให้นักเรียนเข้าแถว
เป็นวงกลม 
 
 
2.ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตพฤติกรรม 
ของนักเรียน 

2. ขัน้สอน 
2.1 ครอูธิบายให้นักเรียนฟังเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับทักษะการเล่นแบดมินตันทุก
ทักษะ 

 
- อธิบาย 
 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการตั้งใจฟัง
ของนักเรียน 
 

3. ขั้นสาธิต 
3.1ครูอธิบายและสาธิตทักษะการเล่น
แบดมินตันในทักษะที่สอนไป 

-อธิบาย 
-ให้ผู้เรียนปฏิบัติ 

 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 

4. ขั้นนำไปใช้ 
4.1 ให้นักเรียนมาสอบททักษะการเล่น
แบดมินตันทุกทักษะ 
4.2 ให้นักเรียนฝึกเพ่ิมเติม โดยครูให้
คำแนะนำแก่นักเรียน(P) 

 
    - คำสั่ง 
    -นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 



 
 

 

5.ขั้นสรุป 
5.1 จากนั้นครูถามนักเรียนด้วย
ประเด็นคำถาม ดังนี้ (K) 
- นักเรียนมีวิธีการเล่นแบดมินตันที่ดี
อย่างไร 
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการ
ฝึกทักษะการเล่นแบดมินตัน 
5.3 ให้นักเรียนกลับไปฝึกแล้วมาสอบ
คาบหน้าสำหรับคนที่สอบไม่ครบ 
5.4 มีความสนใจในการเรียนเรื่อง 
ทักษะการเล่นแบดมินตัน (A) 
5.5นักเรียนร่วมกันคลายกล้ามเนื้อ 

 
   -อภิปรายร่วมกัน 
 

  
สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 

   1.หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 
  2.นกหวีด   
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
     - 
8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
................................................................................ ............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................................................................................
......................................................................... ...................................................................................................................
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
...................................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ ...
.................................................................................................................................................................................. ..........
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
...................................................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................................................................................  

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................... ................................................................... 



 
 

 

9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................ 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ ............................................................. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สอบทักษะกีฬาแบดมินตัน 

รหัสวิชา พ23103   รายวิชา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนรู้ที่ 1    ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ชั่วโมง    ผู้สอน นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ กฎ 

กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชอบในสุนทรียภาพของการกีฬา 
   ตัวชี้วัด 

ม.3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 
ม.3/2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ม.3/1 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกฬีา 
ม.3/2 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภูมิใจ 
ม.3/3 ปฏิบัติตนนามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนำแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาใน

สังคม 
ม.3/4 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและการใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม

ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
2. สาระสำคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู ้) 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตนคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม และพัฒนาการเคลื่อนไหว
แบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนาน และปลอดภัย 
ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรุก การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการ
เล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบตนเองใน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง 
เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. สาระการเรยีนรู้ 
  3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

ทักษะกีฬาแบดมินตัน 
 3.1..2  สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ทักษะกระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดใน

หน่วยการเรียนรู้    
1.มีวินัย     
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการทำงาน 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   รกัชาติศาสน์ กษัตริย์ 
   ซื่อสัตย์สุจริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ความรู้ 
   อยู่อย่างพอเพียง 
   มุ่งม่ันในการทำงาน 
       รักความเป็นไทย 
   มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ความสามารถในการสื่อสาร 
    ความสามารถในการคิด 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่านออก 
   Writing: เขียนได้ 
   Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
   Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ใหค้วามร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เทา่ทันเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 



 
 

 

4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิน้งาน) 
  4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ให้อธิบาย สังเกต ความถูกต้องของเนื้อหา 
ปฏิบัติกิจกรรม 
 

แบบประเมินกิจกรรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน
ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 5 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
กิจกรรม วิธีสอน สื่อ/อุปกรณ์ การประเมินผล 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูทักทายนักเรียนให้นักเรียนเข้าแถว
เป็นวงกลม 
 
 
2.ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตพฤตกิรรม 
ของนักเรียน 

2. ขัน้สอน 
2.1 ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับทักษะการเล่นแบดมินตันทุก
ทักษะ 

 
- อธิบาย 
 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการตั้งใจฟัง
ของนักเรียน 
 

3. ขั้นสาธิต 
3.1ครูอธิบายและสาธิตทักษะการเล่น
แบดมินตันในทักษะที่สอนไป 

-อธิบาย 
-ให้ผู้เรียนปฏิบัติ 

 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 

4. ขั้นนำไปใช้ 
4.1 ให้นักเรียนมาสอบททักษะการเล่น
แบดมินตันทุกทักษะ 
4.2 ให้นักเรียนฝึกเพ่ิมเติม โดยครูให้
คำแนะนำแก่นักเรียน(P) 

 
    - คำสั่ง 
    -นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 



 
 

 

5.ขั้นสรุป 
5.1 จากนั้นครูถามนักเรียนด้วย
ประเด็นคำถาม ดังนี้ (K) 
- นักเรียนมีวิธีการเล่นแบดมินตันที่ดี
อย่างไร 
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการ
ฝึกทักษะการเล่นแบดมินตัน 
5.3 ให้นักเรียนกลับไปฝึกแล้วมาสอบ
คาบหน้าสำหรับคนที่สอบไม่ครบ 
5.4 มีความสนใจในการเรียนเรื่อง 
ทักษะการเล่นแบดมนิตัน (A) 
5.5นักเรียนร่วมกันคลายกล้ามเนื้อ 

 
   -อภิปรายร่วมกัน 
 

  
สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

7. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 

   1.หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 
  2.นกหวีด  
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
     - 
8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................................................................................
......................................................................... ...................................................................................................................
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................................................................................................................................. ..........
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
...................................................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
..................................................................................................... ....................................................................................... 
.......................................................................................................................... .................................................................. 



 
 

 

9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................... .................................................................................................. 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
.................................................................................... ......................................................................................... 
..................................................................................................................................................... ........................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 

รหัสวิชา พ23103   รายวิชา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนรู้ที่ 1    ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ชั่วโมง    ผู้สอน นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 3.1 เขา้ใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ กฎ 

กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชอบในสุนทรียภาพของการกีฬา 
   ตัวชี้วัด 

ม.3/1 เล่นกฬีาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 
ม.3/2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ม.3/1 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา 
ม.3/2 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภูมิใจ 
ม.3/3 ปฏิบัติตนนามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาใน

สังคม 
ม.3/4 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและการใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม

ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
2. สาระสำคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู ้) 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตนคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม และพัฒนาการเคลื่อนไหว
แบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนาน และปลอดภัย 
ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรุก การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการ
เล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบตนเองใน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง 
เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. สาระการเรยีนรู้ 

3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
ทักษะกีฬาแบดมินตัน 

     3.1..2  สาระการเรยีนรู้ท้องถ่ิน ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 ………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.2 ทักษะกระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดใน

หน่วยการเรียนรู้    
1.มีวินัย     
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการทำงาน 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
   ซื่อสัตย์สุจริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ความรู้ 
   อยู่อย่างพอเพียง 
   มุ่งม่ันในการทำงาน 
       รักความเป็นไทย 
   มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ความสามารถในการสื่อสาร 
    ความสามารถในการคิด 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่านออก 
   Writing: เขียนได้ 
   Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
   Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ใหค้วามร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เทา่ทันเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 



 
 

 

4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิน้งาน) 
  4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ให้อธิบาย สังเกต ความถูกต้องของเนื้อหา 
ปฏิบัติกิจกรรม 
 

แบบประเมินกิจกรรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน
ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 5 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
กิจกรรม วิธีสอน สื่อ/อุปกรณ์ การประเมินผล 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูทักทายนักเรียนให้นักเรียนเข้าแถว
เป็นวงกลม 
 
 
2.ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตพฤติกรรม 
ของนักเรียน 

2. ขั้นสอน 
2.1 ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน ทักษะการเล่น
แบดมินตัน(การเสิร์ฟแบคแฮนด์
และโฟร์แฮนด์) 
2.2 นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน 
 
 

 
- อธิบาย 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการตั้งใจฟัง
ของนักเรยีน 
 
 
 
 
 

3. ขั้นสาธิต 
3.1 ครูอธิบายและสาธิตทักษะการเล่น
แบดมินตัน(การเสิร์ฟแบคแฮนด์
และโฟร์แฮนด์) 
-ให้นักเรียนปฏิบัติ 

 
   -ให้ผู้เรียนปฏิบัต ิ
   -คำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 

4. ขั้นนำไปใช ้
4.1 ให้นักเรียนเลือกทักษะการเสิร์ฟ
มา 1 แบบ แล้วมาสอบ (แบบทดสอบ
ก่อนเรียน) 
4.2 ให้นักเรียนฝึกเพ่ิมเติม โดยครูให้
คำแนะนำแก่นักเรียน(P) 

 
    - คำสั่ง 
    -นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 



 
 

 

5.ขั้นสรุป 
5.1 จากนั้นครูถามนักเรียนด้วย
ประเด็นคำถาม ดังนี้ (K) 
- การฝึกปฏิบัติทักษะการเล่น
แบดมินตนั (การเสิร์ฟแบคแฮนด์
และโฟร์แฮนด์) มีวิธีการปฏิบัติที่
ถูกต้องอย่างไร 
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการ
ฝึกทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเสิร์ฟ
แบคแฮนด์และโฟร์แฮนด์) 
5.3 ให้นักเรียนกลับไปฝึกการเสิร์ฟมา 
1แบบแล้วมาสอบคาบหน้าสำหรับคน
ที่ยังไม่ได้สอบ 
5.4 มีความสนใจในการเรียนเรื่อง 
ทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเสิร์ฟ
แบคแฮนด์และโฟร์แฮนด์) (A) 
5.5นักเรียนร่วมกันคลายกล้ามเนื้อ
(cool-down) 

 
   -อภิปรายร่วมกัน 

  
สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 

   1.หนงัสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 
  2.นกหวีด   
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
     - 
8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
.............................................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
...................................................................................................................... ......................................................................
.................................................................... .................................................................................................................... .... 
 



 
 

 

  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
...................................................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
............................................................... ............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................... .................................................................. 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
................................................................................................................................................................... ......................... 
................................................................ ............................................................................................................................ 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ ................................. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นายพรพระกาฬ  ทองแกว้ ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 

รหัสวิชา พ23103   รายวิชา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนรู้ที่ 1    ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ชั่วโมง    ผู้สอน นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ กฎ 

กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชอบในสุนทรียภาพของการกีฬา 
   ตัวชี้วัด 

ม.3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 
ม.3/2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ม.3/1 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกฬีา 
ม.3/2 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภูมิใจ 
ม.3/3 ปฏิบัติตนนามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาใน

สังคม 
ม.3/4 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและการใช้ในการเล่นกฬีาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม

ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
2. สาระสำคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู ้) 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตนคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม และพัฒนาการเคลื่อนไหว
แบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนาน และปลอดภัย 
ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรุก การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการ
เล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบตนเองใน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง 
เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. สาระการเรยีนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

ทักษะกีฬาแบดมินตัน 
 3.1..2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.2 ทักษะกระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ดที่เกิดใน

หน่วยการเรียนรู้    
1.มีวินัย     
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการทำงาน 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
   ซ่ือสัตย์สุจริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ความรู้ 
   อยู่อย่างพอเพียง 
   มุ่งม่ันในการทำงาน 
       รักความเป็นไทย 
   มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ความสามารถในการสื่อสาร 
    ความสามารถในการคิด 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่านออก 
   Writing: เขียนได้ 
   Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
   Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค ์คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ใหค้วามร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เทา่ทันเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเปน็พื้นฐานสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 



 
 

 

4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิน้งาน) 
  4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครือ่งมือ เกณฑ์การประเมิน 
ให้อธิบาย สังเกต ความถูกต้องของเนื้อหา 
ปฏิบัติกิจกรรม 
 

แบบประเมินกิจกรรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน
ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 5 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
กิจกรรม วิธีสอน สื่อ/อุปกรณ์ การประเมินผล 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูทักทายนักเรียนให้นักเรียนเข้าแถว
เป็นวงกลม 
 
 
2.ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตพฤติกรรม 
ของนักเรียน 

2. ขั้นสอน 
2.1 ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน ทักษะการเล่น
แบดมินตัน(การเสิร์ฟแบคแฮนด์
และโฟรแ์ฮนด์) 
2.2 นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน 
 
 

 
- อธิบาย 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการตั้งใจฟัง
ของนักเรยีน 
 
 
 
 
 

3. ขั้นสาธิต 
3.1 ครูอธิบายและสาธิตทักษะการเล่น
แบดมินตัน(การเสิร์ฟแบคแฮนด์
และโฟร์แฮนด์) 
-ให้นักเรียนปฏิบัต ิ

 
   -ให้ผู้เรียนปฏิบัต ิ
   -คำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 

4. ขั้นนำไปใช้ 
4.1 ให้นักเรียนเลือกทักษะการเสิร์ฟ
มา 1 แบบ แล้วมาสอบ (แบบทดสอบ
ก่อนเรียน) สำหรับคนที่ยังไม่ได้สอบ 
4.2 ให้นักเรียนฝึกเพ่ิมเติม โดยครูให้
คำแนะนำแก่นักเรียน(P) 

 
    - คำสั่ง 
    -นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 



 
 

 

5.ขั้นสรุป 
5.1 จากนั้นครูถามนักเรียนด้วย
ประเด็นคำถาม ดังนี้ (K) 
- การฝึกปฏิบัติทักษะการเล่น
แบดมินตัน (การเสิร์ฟแบคแฮนด์
และโฟร์แฮนด์) มีวิธีการปฏิบัติที่
ถูกต้องอย่างไร 
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการ
ฝึกทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเสิร์ฟ
แบคแฮนด์และโฟร์แฮนด์) 
5.3 ให้นักเรียนกลับไปฝึกการเสิร์ฟ 
5.4 มีความสนใจในการเรียนเรื่อง 
ทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเสิร์ฟ
แบคแฮนด์และโฟร์แฮนด์) (A) 
5.5นักเรียนร่วมกันคลายกล้ามเนื้อ
(cool-down) 

 
  
  -อภิปรายร่วมกัน 

  
 
สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

7. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 

   1.หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 
  2.นกหวีด   
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
     - 
8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................ ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
............................................................................ ................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... .............................................
................................................................................................................................ ............................................................
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 



 
 

 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................... ................................................................... 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.......................................................................................................................................................... .................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................ ................................................. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นายพรพระกาฬ  ทองแกว้ ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 

รหัสวิชา พ23103   รายวิชา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนรู้ที่ 1    ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ชั่วโมง    ผู้สอน นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ กฎ 

กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชอบในสุนทรียภาพของการกีฬา 
   ตัวชี้วัด 

ม.3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 
ม.3/2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ม.3/1 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา 
ม.3/2 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภูมิใจ 
ม.3/3 ปฏิบัติตนนามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาใน

สังคม 
ม.3/4 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและการใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม

ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
2. สาระสำคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู ้) 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตนคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม และพัฒนาการเคลื่อนไหว
แบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนาน และปลอดภัย 
ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรุก การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการ
เล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบตนเองใน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง 
เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. สาระการเรยีนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

ทักษะกีฬาแบดมินตัน 
 3.1..2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.2 ทักษะกระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดใน

หน่วยการเรียนรู้    
1.มีวินัย     
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการทำงาน 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
   ซื่อสัตย์สุจริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ความรู้ 
   อยู่อย่างพอเพียง 
   มุ่งม่ันในการทำงาน 
       รักความเป็นไทย 
   มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ความสามารถในการสื่อสาร 
    ความสามารถในการคิด 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่านออก 
   Writing: เขียนได้ 
   Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
   Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ใหค้วามร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เทา่ทันเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 



 
 

 

4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิน้งาน) 
  4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ให้อธิบาย สังเกต ความถูกต้องของเนื้อหา 
ปฏิบัติกิจกรรม 
 

แบบประเมินกิจกรรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทำงานของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 5 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
กิจกรรม วิธีสอน สื่อ/อุปกรณ์ การประเมินผล 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูทักทายนักเรียนให้นักเรียนเข้าแถว
เป็นวงกลม 
 
 
2.ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตพฤติกรรม 
ของนักเรียน 

2. ขั้นสอน 
2.1 ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับ
ทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเสิร์ฟ
แบคแฮนด์และโฟร์แฮนด์) 
2.2 นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน 
 
 
 
2.3 ครูอธิบายและสาธิตทักษะการเล่น
แบดมินตัน(การเสิร์ฟแบคแฮนด์
และโฟร์แฮนด์) 

 
- อธิบาย 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการตั้งใจฟัง
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

3. ขั้นสาธิต 
3.1 ครูเลือกนักเรียนมาฝึกปฏิบัติ1 คน 
3.3 ครูอธิบายและสาธิตทักษะการเล่น
แบดมินตัน(การเสิร์ฟแบคแฮนด์
และโฟร์แฮนด์) 
-ให้นักเรียนปฏิบัติ 

 
   -ให้ผู้เรียนปฏิบัต ิ
   -คำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 

4. ขั้นนำไปใช้ 
4.1 ครูอธิบายทักษะการเล่นแบดมินตัน 

 
    - คำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ



 
 

 

(การเสิร์ฟแบคแฮนด์และโฟร์แฮนด์) 
ในการนำเอาไปใช้ในการแข่งขัน 
4.2 ให้นักเรียนฝึกเพ่ิมเติม โดยครูให้
คำแนะนำแก่นักเรียน(P) 

    -นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ 

ของนักเรียน 

5.ขั้นสรุป 
5.1 จากนั้นครูถามนักเรยีนด้วย
ประเด็นคำถาม ดังนี้ (K) 
- การฝึกปฏิบัติทักษะการเล่น
แบดมินตัน (การเสิร์ฟแบคแฮนด์
และโฟร์แฮนด์) มีวิธีการปฏิบัติที่
ถูกต้องอย่างไร 
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการ
ฝึกทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเสิร์ฟ
แบคแฮนด์และโฟร์แฮนด์) 
5.3 ให้นักเรียนกลับไปฝึกมา 
5.4 มีความสนใจในการเรียนเรื่อง 
ทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเสิร์ฟ
แบคแฮนด์และโฟร์แฮนด์)(A) 
5.5นักเรียนร่วมกันคลายกล้ามเนื้อ 

 
   -อภิปรายร่วมกัน 

  
สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทกุแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 

   1.หนงัสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.- 
  2.นกหวีด   
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
     - 
8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
...................................................................................................................... ...................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... ...
   
 



 
 

 

8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................... .................................................................................................. 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
.................................................................................... ......................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... ....... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 

รหัสวิชา พ23103   รายวิชา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรยีนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนรู้ที่ 1    ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ชั่วโมง    ผู้สอน นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ กฎ 

กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชอบในสุนทรียภาพของการกีฬา 
   ตัวชี้วัด 

ม.3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 
ม.3/2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ม.3/1 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา 
ม.3/2 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภูมิใจ 
ม.3/3 ปฏิบัติตนนามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาใน

สังคม 
ม.3/4 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกนัและการใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม

ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
2. สาระสำคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู ้) 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตนคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม และพัฒนาการเคลื่อนไหว
แบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนาน และปลอดภัย 
ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรุก การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการ
เล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบตนเองใน เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง 
เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. สาระการเรยีนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

ทักษะกีฬาแบดมินตัน 
 3.1..2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.2 ทักษะกระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ดที่เกิดใน

หน่วยการเรียนรู้    
1.มีวินัย     
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการทำงาน 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
   ซื่อสัตย์สุจริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ความรู้ 
   อยู่อย่างพอเพียง 
   มุ่งมั่นในการทำงาน 
       รักความเป็นไทย 
   มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ความสามารถในการสื่อสาร 
    ความสามารถในการคิด 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่านออก 
   Writing: เขยีนได้ 
   Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
   Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ใหค้วามร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เทา่ทันเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 



 
 

 

4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิน้งาน) 
  4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ให้อธิบาย สังเกต ความถูกต้องของเนื้อหา 
ปฏิบัติกิจกรรม 
 

แบบประเมินกิจกรรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน
ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 5 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
กิจกรรม วิธีสอน สื่อ/อุปกรณ์ การประเมินผล 

1. ขัน้นำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูทักทายนักเรียนให้นักเรียนเข้าแถว
เป็นวงกลม 
 
 
2.ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตพฤติกรรม 
ของนักเรียน 

2. ขั้นสอน 
2.1 ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับ
การสอบทักษะแบดมินตัน(การเล่น
ประเภทเดี่ยว) เกมรุกและเกมรับ 
2.2 นักเรียนเขา้แถวหน้ากระดาน 
 
 
 

 
- อธิบาย 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการตั้งใจฟัง
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 

3. ขั้นสาธิต 
3.1ครูอธิบายและสาธิตทักษะการ
แบดมินตัน (การเล่นประเภทเดี่ยว)
และการนับคะแนน 
-ให้นักเรียนปฏิบัติ 

 
   -ให้ผู้เรียนปฏิบัต ิ
   -คำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 

4. ขั้นนำไปใช้ 
4.1 ให้นักเรียนฝึกเพ่ิมเติม โดยครูให้
คำแนะนำแก่นักเรียน(P) 

 - คำสั่ง 
    -นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 

5.ขั้นสรุป 
5.1 จากนั้นครูถามนักเรียนด้วย
ประเด็นคำถาม ดังนี้ (K) 

 
   -อภิปรายร่วมกัน 

  
สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 



 
 

 

- การฝึกปฏิบัติทักษะการเล่น
แบดมินตัน(การเล่นประเภทเดี่ยว)
นักเรียนมีเทคนิคอย่างไรในการเล่น 
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการ
ฝึกทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเล่น
ประเภทเดี่ยว) 
5.3 ให้นักเรียนกลับไปฝึกเพ่ิมเติม 
5.4 มีความสนใจในการเรียนเรื่อง 
ทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเล่น
ประเภทเดี่ยว)(A) 
5.5นักเรียนร่วมกันคลายกล้ามเนื้อ
(cool-down) 
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 

   1.หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 
  2.นกหวีด   
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
     - 
8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................ ............................................................................................ 
................................................................................................................................................................... .........................
............................................................................................................................................................................................
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
.................................................................................. .......................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................................................................................
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
....................................................................................................... ..................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... ..................
............................................................................................................................................................................................ 

 
 



 
 

 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................ ............................................. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 

รหัสวิชา พ23103   รายวิชา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนรู้ที่ 1    ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ชั่วโมง    ผู้สอน นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ กฎ 

กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชอบในสุนทรียภาพของการกีฬา 
   ตัวชี้วัด 

ม.3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 
ม.3/2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ม.3/1 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา 
ม.3/2 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภูมิใจ 
ม.3/3 ปฏิบัติตนนามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาใน

สังคม 
ม.3/4 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและการใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม

ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
2. สาระสำคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู ้) 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตนคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม และพัฒนาการเคลื่อนไหว
แบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนาน และปลอดภัย 
ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรุก การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการ
เล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบตนเองใน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง 
เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. สาระการเรยีนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

ประวัติกีฬาแบดมินตัน 
 3.1..2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.2 ทักษะกระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดใน

หน่วยการเรียนรู้    
1.มีวินัย     
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการทำงาน 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
   ซื่อสัตย์สุจริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ความรู้ 
   อยู่อย่างพอเพียง 
   มุ่งม่ันในการทำงาน 
       รักความเป็นไทย 
   มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ความสามารถในการสื่อสาร 
    ความสามารถในการคิด 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่านออก 
   Writing: เขียนได้ 
   Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
   Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ใหค้วามร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เทา่ทนัเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเปน็พื้นฐานสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 



 
 

 

4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิน้งาน) 
  4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครือ่งมือ เกณฑ์การประเมิน 
ให้อธิบาย สังเกต ความถูกต้องของเนื้อหา 
ปฏิบัติกิจกรรม 
 

แบบประเมินกิจกรรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน
ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 5 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
กิจกรรม วิธีสอน ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมินผล 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูทักทายนักเรียนให้นักเรียนเข้าแถว
เป็นวงกลม 
 
 
2.ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตพฤติกรรม 
ของนักเรียน 

2. ขั้นสอน 
2.1 ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับ
การสอบทักษะแบดมินตัน(การเล่น
ประเภทคู่)เกมรุกและเกมรับ 
2.2 นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน 
 
 
 

 
- อธิบาย 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการตั้งใจฟัง
ของนักเรยีน 
 
 
 
 
 

3. ขั้นสาธิต 
3.1ครูอธิบายและสาธิตทักษะการ
แบดมินตัน (การเล่นประเภทคู่)และ
การนับคะแนน 
-ให้นักเรียนปฏิบัติ 

 
   -ให้ผู้เรียนปฏิบัต ิ
   -คำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 

4. ขั้นนำไปใช้ 
4.1 ให้นักเรียนฝึกเพ่ิมเติม โดยครูให้
คำแนะนำแก่นักเรียน(P) 

 - คำสั่ง 
    -นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 

5.ขั้นสรุป 
5.1 จากนั้นครูถามนักเรียนด้วย
ประเด็นคำถาม ดังนี้ (K) 

 
   -อภิปรายร่วมกัน 

  
สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 



 
 

 

- การฝึกปฏิบัติทักษะการเล่น
แบดมินตัน(การเล่นประเภทคู่)
นักเรียนมีเทคนิคอย่างไรในการเล่น 
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการ
ฝึกทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเล่น
ประเภทคู่) 
5.3 ให้นักเรียนกลับไปฝึกเพ่ิมเติม 
5.4 ให้นักเรียนกลับไปฝึกทักษะการ
เสิร์ฟแบดมนิตันแล้วคาบหน้ามาสอบ 
(หลังเรียน) 
5.5 มีความสนใจในการเรียนเรื่อง 
ทักษะการฝกึทักษะการเล่นแบดมินตัน
(การเล่นประเภทคู่) (A) 
5.5นักเรียนร่วมกันคลายกล้ามเนื้อ
(cool-down) 
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 

   1.หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 
  2.นกหวีด   
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
     - 
8. บันทึกหลงัการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
.............................................................................................. .............................................................................................. 
................................................................................................................................................................. ...........................
......................................................................... ...................................................................................................................
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................... .............................................................
  8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 



 
 

 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
.................................................................................... ......................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... ....... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 

รหัสวิชา พ23103   รายวิชา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนรู้ที่ 1    ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ชั่วโมง    ผู้สอน นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ กฎ 

กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชอบในสุนทรียภาพของการกีฬา 
   ตัวชี้วัด 

ม.3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 
ม.3/2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ม.3/1 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา 
ม.3/2 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภูมิใจ 
ม.3/3 ปฏิบัติตนนามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาใน

สังคม 
ม.3/4 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและการใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม

ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
2. สาระสำคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู ้) 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตนคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม และพัฒนาการเคลื่อนไหว
แบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนาน และปลอดภัย 
ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรุก การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการ
เล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบตนเองใน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง 
เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. สาระการเรยีนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

ทักษะกีฬาแบดมินตัน 
 3.1..2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.2 ทักษะกระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ดที่เกิดใน

หน่วยการเรียนรู้    
1.มีวินัย     
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการทำงาน 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
   ซื่อสัตย์สุจริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ความรู้ 
   อยู่อย่างพอเพียง 
   มุ่งม่ันในการทำงาน 
       รักความเป็นไทย 
   มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ความสามารถในการสื่อสาร 
    ความสามารถในการคิด 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่านออก 
   Writing: เขียนได้ 
   Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
   Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ใหค้วามร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เทา่ทันเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 



 
 

 

4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิน้งาน) 
  4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ให้อธิบาย สังเกต ความถูกต้องของเนื้อหา 
ปฏิบัติกิจกรรม 
 

แบบประเมินกิจกรรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน
ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 5 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
กิจกรรม วิธีสอน สื่อ/อุปกรณ์ การประเมนิผล 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูทักทายนักเรียนให้นักเรียนเข้าแถว
เป็นวงกลม 
 
 
2.ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตพฤติกรรม 
ของนักเรียน 

2. ขั้นสอน 
2.1 ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับ
แบบทดสอบหลังเรียน ทักษะการเล่น
แบดมินตัน(การเสิร์ฟแบคแฮนด์
และโฟร์แฮนด์) 
2.2 นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน 
 
 

 
- อธิบาย 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการตั้งใจฟัง
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 

3. ขั้นสาธิต 
3.1 ครูอธิบายและสาธิตทักษะการเล่น
แบดมินตัน(การเสิร์ฟแบคแฮนด์
และโฟร์แฮนด์) 
-ให้นักเรียนปฏิบัติ 

 
   -ให้ผู้เรียนปฏิบัต ิ
   -คำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 

4. ขั้นนำไปใช้ 
4.1 ให้นักเรียนเลือกทักษะการเสิร์ฟ
มา 1 แบบ แล้วมาสอบ 
(แบบทดสอบกหลังเรียน) 
4.2 ให้นักเรียนฝึกเพ่ิมเติม โดยครูให้
คำแนะนำแก่นักเรียน(P) 

 
    - คำสั่ง 
    -นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 



 
 

 

5.ขั้นสรุป 
5.1 จากนั้นครูถามนักเรียนด้วย
ประเด็นคำถาม ดังนี้ (K) 
- การฝึกปฏิบัติทักษะการเล่น
แบดมินตัน (การเสิร์ฟแบคแฮนด์
และโฟร์แฮนด์) หลังฝึกนักเรียนมี
ทักษะเพ่ิมข้ึนมากแค่ไหน 
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการ
ฝึกทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเสิร์ฟ
แบคแฮนด์และโฟร์แฮนด์) 
5.3 ให้นักเรียนกลับไปฝึกการเสิร์ฟ
สำหรับคนที่ยังไม่ได้สอบ และการเล่น
ประเภทคู่ (โดยครูจับคู่ให้) 
5.4 มีความสนใจในการเรียนเรื่อง 
ทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเสิร์ฟ
แบคแฮนด์และโฟร์แฮนด์) (A) 
5.5นักเรียนร่วมกันคลายกล้ามเนื้อ
(cool-down) 

 
   -อภิปรายร่วมกัน 

  
สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 

   1.หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 
  2.นกหวีด   
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
     - 
8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
................................................................................ ............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
...................................................................... ......................................................................................................................
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
...................................................................................................................... ...................................................................... 
...................................................................................................................... ................................................................... ...
.......................................................................................................................................................................................... ..
   



 
 

 

8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
..................................................................................................... ....................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................... .................................................................................................. 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
.................................................................................... ......................................................................................... 
................................................................................................... ................................................................... ....... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 

รหัสวิชา พ23103   รายวิชา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนรู้ที่ 1    ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ชั่วโมง    ผู้สอน นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ กฎ 

กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชอบในสุนทรียภาพของการกีฬา 
   ตัวชี้วัด 

ม.3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 
ม.3/2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ม.3/1 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา 
ม.3/2 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภูมิใจ 
ม.3/3 ปฏิบัติตนนามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาใน

สังคม 
ม.3/4 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและการใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม

ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
2. สาระสำคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู ้) 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตนคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสรมิ และพัฒนาการเคลื่อนไหว
แบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนาน และปลอดภัย 
ปฏิบัติไดต้ามกฎ กติกา หลักการรุก การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการ
เล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบตนเองใน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง 
เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. สาระการเรยีนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

ทักษกฬีาแบมินตัน 
 3.1..2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ทักษะกระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 
 

 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ดที่เกิดใน

หน่วยการเรียนรู้    
1.มีวินัย     
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการทำงาน 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
   ซื่อสัตย์สุจริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ความรู้ 
   อยู่อย่างพอเพียง 
   มุ่งม่ันในการทำงาน 
       รักความเป็นไทย 
   มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ความสามารถในการสื่อสาร 
    ความสามารถในการคิด 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่านออก 
   Writing: เขียนได้ 
   Arithmatic: มีทกัษะในการคำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
   Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค ์คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ใหค้วามร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เทา่ทันเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 



 
 

 

4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิน้งาน) 
  4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ให้อธิบาย สังเกต ความถูกต้องของเนื้อหา 
ปฏิบัติกิจกรรม 
 

แบบประเมินกิจกรรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน
ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 5 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
กิจกรรม วิธีสอน สื่อ/อุปกรณ์ การประเมินผล 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูทักทายนักเรียนให้นักเรียนเข้าแถว
เป็นวงกลม 
 
 
2.ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตพฤติกรรม 
ของนักเรียน 

2. ขั้นสอน 
2.1 ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับ
แบบทดสอบหลังเรียน ทักษะการเล่น
แบดมินตัน(การเสิร์ฟแบคแฮนด์
และโฟรแ์ฮนด์) 
2.2 นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน 
 
 

 
- อธิบาย 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการตั้งใจฟัง
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 

3. ขั้นสาธิต 
3.1 ครูอธิบายและสาธิตทักษะการเล่น
แบดมินตัน(การเสิร์ฟแบคแฮนด์
และโฟร์แฮนด์)และการเล่นประเภทคู่ 
-ให้นักเรียนปฏิบัติ 

 
   -ให้ผู้เรียนปฏิบัต ิ
   -คำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 

4. ขั้นนำไปใช้ 
4.1 ให้นักเรียนเลือกทักษะการเสิร์ฟ
มา 1 แบบ แล้วมาสอบ 
(แบบทดสอบกหลังเรียน) สำหรับคนที่
ยังไม่ได้สอบ 
4.2 ให้นักเรียนฝึกเพ่ิมเติม โดยครูให้

 
    - คำสั่ง 
    -นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 



 
 

 

คำแนะนำแก่นักเรียน(P) 
5.ขั้นสรุป 
5.1 จากนั้นครูถามนักเรียนด้วย
ประเด็นคำถาม ดังนี้ (K) 
- การฝึกปฏิบัติทักษะการเล่น
แบดมินตัน (การเล่นประเภทคู่) หลัง
ฝึกนักเรียนมีทักษะเพ่ิมข้ึนมากแค่ไหน 
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการ
ฝึกทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเสิร์ฟ
แบคแฮนด์และโฟร์แฮนด์)และ(การ
เล่นประเภทคู่) 
5.3 ให้นักเรียนกลับไปฝึก(การเล่น
ประเภทคู่)แล้วมาสอบคาบหน้า (โดย
ครูจับคู่ให้) 
5.4 มีความสนใจในการเรียนเรื่อง 
ทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเสิร์ฟ
แบคแฮนด์และโฟร์แฮนด์)และ(การ
เล่นประเภทคู่) (A) 
5.5นักเรียนร่วมกันคลายกล้ามเนื้อ 

 
   -อภิปรายร่วมกัน 

  
สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 

   1.หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 
  2.นกหวีด   
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
     - 
8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
.............................................................. .................................................................................................... .......................... 
................................................................................................................................. ...........................................................
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
.............................................................................................................. .............................................................................. 
.............................................................................................................. ................................................................... ...........
.................................................................................................................................................................................. ..........
   



 
 

 

8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................... ............................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. ..........................
............................................................................................................................................................................................ 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
..................................................................................................... ....................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................ 
................................................................................. ........................................................................................................... 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
........................................................................... .................................................................................................. 
........................................................................................... .................................................................. ................ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นายพรพระกาฬ  ทองแกว้ ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 

รหัสวิชา พ23103   รายวิชา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนรู้ที่ 1    ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ชั่วโมง    ผู้สอน นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ กฎ 

กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชอบในสุนทรียภาพของการกีฬา 
   ตัวชี้วัด 

ม.3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิด โดยใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับตนเองและทีม 
ม.3/2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ม.3/1 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกฬีา 
ม.3/2 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภูมิใจ 
ม.3/3 ปฏิบัติตนนามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาใน

สังคม 
ม.3/4 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและการใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม

ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
2. สาระสำคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู ้) 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตนคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม และพัฒนาการเคลื่อนไหว
แบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนาน และปลอดภัย 
ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรุก การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการ
เล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบตนเองใน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง 
เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. สาระการเรยีนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

ทักษะกีฬาแบมินตัน 
 3.1..2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ทักษะกระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 
 

 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดใน

หน่วยการเรียนรู้    
1.มีวินัย     
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการทำงาน 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
   ซ่ือสัตย์สุจริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ความรู้ 
   อยู่อย่างพอเพียง 
   มุ่งม่ันในการทำงาน 
       รักความเป็นไทย 
   มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ความสามารถในการสื่อสาร 
    ความสามารถในการคิด 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่านออก 
   Writing: เขียนได้ 
   Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
   Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ใหค้วามร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เทา่ทันเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 



 
 

 

4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิน้งาน) 
  4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ให้อธิบาย สังเกต ความถูกต้องของเนื้อหา 
ปฏิบัติกิจกรรม 
 

แบบประเมินกิจกรรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน
ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 5 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
กิจกรรม วิธีสอน สื่อ/อุปกรณ์ การประเมินผล 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูทักทายนักเรียนให้นักเรียนเข้าแถว
เป็นวงกลม 
 
 
2.ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตพฤติกรรม 
ของนักเรียน 

2. ขั้นสอน 
2.1 ครอูธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับ
การสอบหลังเรียน ทักษะการเล่น
ประเภทคู่ 
2.2 นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน 
 
 

 
- อธิบาย 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการตั้งใจฟัง
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 

3. ขั้นสาธิต 
3.1 ครูอธิบายและให้เพ่ือนในห้องสาธิต
ทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเล่น
ประเภทคู่) 
-ให้นักเรียนปฏิบัติ 

 
   -ให้ผู้เรียนปฏิบัต ิ
   -คำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 

4. ขั้นนำไปใช้ 
4.1 ให้นักเรียนมาสอบ (การเล่น
ประเภทคู่) และให้เพ่ือนในห้องช่วยครู
ตัดสิน 
4.2 ให้นักเรียนฝึกเพ่ิมเติม โดยครูให้
คำแนะนำแก่นักเรียน(P) 

 
    - คำสั่ง 
    -นักเรยีนลงมือ
ปฏิบัติ 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 



 
 

 

5.ขั้นสรุป 
5.1 จากนั้นครูถามนักเรียนด้วย
ประเด็นคำถาม ดังนี้ (K) 
- การฝึกปฏิบัติทักษะการเล่น
แบดมินตัน (การเล่นประเภทคู่) หลัง
ฝึกนักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์
อย่างไร 
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการ
ฝึกทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเล่น
ประเภทคู่) 
5.3 ให้นักเรียนกลับไปฝึก(การเล่น
ประเภทคู)่แล้วมาสอบคาบหน้า
สำหรับคนที่ยังไม่ได้สอบ 
5.4 มีความสนใจในการเรียนเรื่อง 
ทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเสิร์ฟ
แบคแฮนด์และโฟร์แฮนด์)และ(การ
เล่นประเภทคู่) (A) 
5.5นักเรียนร่วมกันคลายกล้ามเนื้อ 

 
   
 -อภิปรายร่วมกัน 

  
 
สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 

   1.หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 
  2.นกหวีด   
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
     - 
8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
................................................................................ ............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
.................................................................................................................................................................................... ........ 
............................................................................................................................................................................................
........................................................... .................................................................................................................................
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
...................................................................................................................... ...................................................................... 
........................................................................................................... .............................................................................. ...
............................................................................................................................................................................... .............
   



 
 

 

8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
..................................................................................................... ....................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................... .................................................................................................. 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
.................................................................................... ......................................................................................... 
........................................................................................ .............................................................................. ....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 

รหัสวิชา พ23103   รายวิชา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนรู้ที่ 1    ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ชั่วโมง    ผู้สอน นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ กฎ 

กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชอบในสุนทรียภาพของการกีฬา 
   ตัวชี้วัด 

ม.3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิด โดยใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับตนเองและทีม 
ม.3/2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ม.3/1 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา 
ม.3/2 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภูมิใจ 
ม.3/3 ปฏิบัติตนนามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาใน

สังคม 
ม.3/4 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและการใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม

ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
2. สาระสำคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู ้) 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตนคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม และพัฒนาการเคลื่อนไหว
แบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนาน และปลอดภัย 
ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรุก การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการ
เล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบตนเองใน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง 
เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. สาระการเรยีนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

ทักษะกีฬาแบมินตัน 
 3.1..2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ทักษะกระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดใน

หน่วยการเรียนรู้    
1.มีวินัย     
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการทำงาน 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
   ซื่อสัตย์สุจริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ความรู้ 
   อยู่อย่างพอเพียง 
   มุ่งม่ันในการทำงาน 
       รักความเป็นไทย 
   มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ความสามารถในการสื่อสาร 
    ความสามารถในการคิด 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่านออก 
   Writing: เขียนได้ 
   Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
   Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ใหค้วามร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เทา่ทันเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 



 
 

 

4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิน้งาน) 
  4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ให้อธิบาย สังเกต ความถูกต้องของเนื้อหา 
ปฏิบัติกิจกรรม 
 

แบบประเมินกิจกรรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน
ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 5 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
กิจกรรม วิธีสอน สื่อ/อุปกรณ์ การประเมนิผล 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูทักทายนักเรียนให้นักเรียนเข้าแถว
เป็นวงกลม 
 
 
2.ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตพฤติกรรม 
ของนักเรียน 

2. ขั้นสอน 
2.1 ครอูธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับ
การสอบหลังเรียน ทักษะการเล่น
ประเภทคู่ 
2.2 นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน 
 
 

 
- อธิบาย 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการตั้งใจฟัง
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 

3. ขั้นสาธิต 
3.1 ครูอธิบายและให้เพ่ือนในห้องสาธิต
ทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเล่น
ประเภทคู่) 
-ให้นักเรียนปฏิบัติ 

 
   -ให้ผู้เรียนปฏิบัต ิ
   -คำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 

4. ขั้นนำไปใช้ 
4.1 ให้นักเรียนมาสอบ (การเล่น
ประเภทคู่) และให้เพ่ือนในห้องช่วยครู
ตัดสิน 
4.2 ให้นักเรียนฝึกเพ่ิมเติม โดยครูให้
คำแนะนำแก่นักเรียน(P) 

 
    - คำสั่ง 
    -นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 



 
 

 

5.ขั้นสรุป 
5.1 จากนั้นครูถามนักเรียนด้วย
ประเด็นคำถาม ดังนี้ (K) 
- การฝึกปฏิบัติทักษะการเล่น
แบดมินตัน (การเล่นประเภทคู่) หลัง
ฝึกนักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์
อย่างไร 
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการ
ฝึกทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเล่น
ประเภทคู่) 
5.3 ให้นักเรียนกลับไปฝึก(การเล่น
ประเภทคู)่แล้วมาสอบคาบหน้า
สำหรับคนที่ยังไม่ได้สอบ 
5.4 มีความสนใจในการเรียนเรื่อง 
ทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเสิร์ฟ
แบคแฮนด์และโฟร์แฮนด์)และ(การ
เล่นประเภทคู่) (A) 
5.5นักเรียนร่วมกันคลายกล้ามเนื้อ 

 
   
 -อภิปรายร่วมกัน 

  
 
สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 

   1.หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 
  2.นกหวีด   
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
     - 
8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
...................................................................................................................... ...................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................................................................................
   



 
 

 

8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................... .................................................................................................. 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
.................................................................................... ......................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... ....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ) 

วันที่ ......................................................................... 



 
 

 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 

รหัสวิชา พ23103   รายวิชา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนรู้ที่ 1    ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ชั่วโมง    ผู้สอน นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพ กฎ 

กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชอบในสุนทรียภาพของการกีฬา 
   ตัวชี้วัด 

ม.3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิด โดยใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับตนเองและทีม 
ม.3/2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ม.3/1 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา 
ม.3/2 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภูมิใจ 
ม.3/3 ปฏิบัติตนนามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาใน

สังคม 
ม.3/4 จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและการใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม

ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
2. สาระสำคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู ้) 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตนคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริม และพัฒนาการเคลื่อนไหว
แบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนาน และปลอดภัย 
ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรกุ การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการ
เล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบตนเองใน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง 
เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. สาระการเรยีนรู้ 
3.1.1 สาระการเรียนรู้ ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

ทักษะกีฬาแบมินตัน 
 3.1..2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ทักษะกระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดใน

หน่วยการเรียนรู้    
1.มีวินัย     
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการทำงาน 
3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
   ซื่อสัตย์สุจริต 
   มีวินัย 
   ใฝ่ความรู้ 
   อยู่อย่างพอเพียง 
   มุ่งม่ันในการทำงาน 
       รกัความเป็นไทย 
   มีจิตสาธารณะ 
3.4 สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน(ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ความสามารถในการสื่อสาร 
    ความสามารถในการคิด 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ทีเ่กิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่านออก 
   Writing: เขียนได้ 
   Arithmatic: มีทักษะในการคำนวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
   Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ใหค้วามร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ 
   Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เทา่ทันเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มเีมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ทีเ่กิดในหน่วยการเรยีนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
   บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 



 
 

 

4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิน้งาน) 
  4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ให้อธิบาย สังเกต ความถูกต้องของเนื้อหา 
ปฏิบัติกิจกรรม 
 

แบบประเมินกิจกรรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน
ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 5 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
กิจกรรม วิธีสอน สื่อ/อุปกรณ์ การประเมินผล 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูทักทายนักเรียนให้นักเรียนเข้าแถว
เป็นวงกลม 
 
 
2.ให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตพฤติกรรม 
ของนักเรียน 

2. ขั้นสอน 
2.1 ครอูธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับ
การสอบหลังเรียน ทักษะการเล่น
ประเภทคู่ 
2.2 นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน 
 
 

 
- อธิบาย 
- สาธิต 
- ออกคำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการตั้งใจฟัง
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 

3. ขั้นสาธิต 
3.1 ครูอธิบายและให้เพ่ือนในห้องสาธิต
ทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเล่น
ประเภทคู่) 
-ให้นักเรียนปฏิบัติ 

 
   -ให้ผู้เรียนปฏิบัต ิ
   -คำสั่ง 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 

4. ขั้นนำไปใช ้
4.1 ให้นักเรียนมาสอบ (การเล่น
ประเภทคู่) และให้เพ่ือนในห้องช่วยครู
ตัดสิน 
4.2 ให้นักเรียนฝึกเพ่ิมเติม โดยครูให้
คำแนะนำแก่นักเรียน(P) 

 
    - คำสั่ง 
    -นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ 

 
- นกหวีด 

 
สังเกตการปฏิบัติ
ของนักเรียน 



 
 

 

5.ขั้นสรุป 
5.1 จากนั้นครูถามนักเรียนด้วย
ประเด็นคำถาม ดังนี้ (K) 
- การฝึกปฏิบัติทักษะการเล่น
แบดมินตัน (การเล่นประเภทคู่) หลัง
ฝึกนักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์
อย่างไร 
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการ
ฝึกทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเล่น
ประเภทคู่) 
5.3 ให้นักเรียนกลับไปฝึก(การเล่น
ประเภทคู)่แล้วมาสอบคาบหน้า
สำหรับคนที่ยังไม่ได้สอบ 
5.4 มีความสนใจในการเรียนเรื่อง 
ทักษะการเล่นแบดมินตัน(การเสิร์ฟ
แบคแฮนด์และโฟร์แฮนด์)และ(การ
เล่นประเภทคู่) (A) 
5.5นักเรียนร่วมกันคลายกล้ามเนื้อ 

 
   
 -อภิปรายร่วมกัน 

  
 
สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 

   1.หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 
  2.นกหวีด   
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
     - 
8. บันทึกหลังการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................. ........... 
............................................................................................................................................................................................
........................................................ ....................................................................................................................................
 8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจำหน่วยการเรียนรู้) 
............................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................................................................ ................
   



 
 

 

8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

8.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
................................................................................................. ........................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
       
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................... ......................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (  นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ) 

วันที่ ......................................................................... 

    
 



 
 

 

 
 


