
 

 
 
 

แผนการสอนระยะยาว 
รายวชิาพลศึกษา ๓ รหัสวชิา พ๒๒๑๐๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรยีนที่ ๒ ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
เวลาเรยีน  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห ์

รวม ๒๐ ชั่วโมง   ๐.๕  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 

นายศรัทธา  เสาะแสวง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวดัปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาพลศึกษา (พ๒๒๑๐๔) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/
ปี 

เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

๑ ๑ – ๕ 
พ.ย. ๖๔ 

ปฐมนิเทศชี้แจง
แนะนำเก่ียวกับ
การเรียนการสอน 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 
https://www.canva.com/design/DAEuNo๓cwXs/
๑๗๓LZW-๙QbXBur-Hid๐
WtA/watch?utm_content=DAEuNo๓
cwXs&utm_campaign=designshare&utm_medi
um=link&utm_source=sharebutton 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 
๒.ตอบคำถาม 
๓.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๔.แบบบันทึกการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 
 

๒ ๘ – ๑๒ 
พ.ย. ๖๔ 

๑.ประวัติหมากรุก
ไทย และพ้ืนฐาน
เบื้องต้น 
๒. คุณค่าและ
ประโยชน์ของการ
เล่นหมากรุก 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand  
https://www.silpa-mag.com/history/article_
๕๔๐๑ 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom  
๒.ตอบคำถาม 
๓.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๔.แบบบันทึกการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

๓ ๑๕ – ๑๙ 
พ.ย. ๖๔ 

๓.กฎ กติกา 
มารยาท ในการ
เล่นหมากรุก 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 
https://www.zonadeajedrez.com/courtesy-of-
players-to-watch/ 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom  
๒.ตอบคำถาม 
๓.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๔.แบบบันทึกการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

๔ ๒๒ – ๒๖ 
พ.ย. ๖๔ 

การแข่งขัน 
หมากรุก 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 
https://www.facebook.com/ThailandChessAss
ociation/ 
https://youtu.be/aDSWhCSecvc 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 
 ๒.ตอบคำถาม 
๓.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๔.ทดสอบแข่งขันหมากรุก 

๕ ๒๙ – ๓ 
พ.ย.- ธ.ค. 

๖๔ 

๑. ประวัติความ
เป็นมาของกระบี่ 
๒. คุณค่าและ
ประโยชน์ของการ
เล่นกระบี่ 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 
 
 
 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 
๒.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๓.แบบบันทึกการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

https://www.facebook.com/ThailandChessAssociation/
https://www.facebook.com/ThailandChessAssociation/


 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/
ปี 

เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

๖ ๗ – ๙ 
ธ.ค. ๖๔ 

๓. มารยาท ความ
ปลอดภัย ของการ
เล่นกระบี่ 
๔. การดูแลรักษา
อุปกรณ์   
การถวายบังคม 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom  
๒.ตอบคำถาม 
๓.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๔.แบบบันทึกการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

 

๗ ๑๓ – ๑๗ 
ธ.ค. ๖๔ 

กีฬากระบี่  
  พรหมน่ัง 
 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom  
๒.ตอบคำถาม 
๓.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๔.แบบบันทึกการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 
๕.สอบพรหมน่ัง 

 

๘ ๒๐ – ๒๔ 
ธ.ค. ๖๔ 

กีฬากระบ ี
   ทักษะไม้รำ         

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom  
๒.ตอบคำถาม 
๓.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๔.แบบบันทึกการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

๙ ๒๗ – ๓๐ 
ธ.ค. ๖๔ 

กีฬากระบี  
  ทักษะไม้ตี ๑ - 
๖ 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom  
๒.ตอบคำถาม 
๓.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๔.แบบบันทึกการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

๑๐ ๔ – ๗ 
ม.ค. ๖๕ 

๑.ความรู้ทั่วไป
เก่ียวกับกีฬาฟุต
ซอล 
๒.ประวัติกีฬาฟุต
ซอล 
๓.มารยาทการ
เล่นกีฬาฟุตซอล
และมารยาทของผู้
ดูที่ดี 
 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand https://youtu.be/CDBzwLAJ๖
RA 
 

1.การเข้าเรียน 
2. ใบงานที่/แบบทดสอบ 
3.สังเกตพฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 
4.สังเกตพฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 
5.การวัดและประเมินผล 
 กลางภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 

https://youtu.be/CDBzwLAJ๖RA
https://youtu.be/CDBzwLAJ๖RA


 

๑๑ ๑๐ – ๑๔ 
ม.ค. ๖๕ 

๔.ความปลอดภัย
ในการเล่นกีฬาฟุต
ซอล 
๕.การเคลื่อนไหว
ร่างกายใน
กิจกรรมการออก
กำลังกายและเล่น
กีฬา 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=MFBb๖
IKlIog&t=๑๕๗s 

1.การเข้าเรียน 
2. ใบงานที่/แบบทดสอบ 
3.สังเกตพฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 
4.สังเกตพฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 
5.การวัดและประเมินผล 
 กลางภาคเรียน 

 

๑๒ ๑๗ – ๒๑ 
ม.ค. ๖๕ 

๑.ทักษะฟุตซอล
(การรับ) 
๒.ทักษะฟุตซอล
(การเลี้ยง) 
 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand https://youtu.be/H๘EhI๑atU๙c 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom  
๒.ตอบคำถาม 
๓.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๔.แบบบันทึกการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 
๕.แบบทดสอบทักษะฟุต
ซอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 

๑๓ ๒๔ – ๒๘ 
ม.ค. ๖๕ 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand  
https://youtu.be/vgGgYe๕Wz๓Y 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom  
๒.ตอบคำถาม 
๓.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๔.แบบบันทึกการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 
๕.แบบทดสอบทักษะฟุต
ซอล 

๑๔ ๓๑ – ๔ 
ม.ค. - ก.พ.

๖๕ 

๓.ทักษะฟุตซอล
(การยิง) 
๔.ทักษะฟุตซอล
(การเป็นผู้รักษา
ประตู) 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand  
https://youtu.be/OmRfmXa๐๓dY 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom  
๒.ตอบคำถาม 
๓.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๔.แบบบันทึกการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 
๕.แบบทดสอบทักษะฟุต
ซอล 

๑๕ ๗ - ๑๑ 
ก.พ. ๖๕ 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=uhNo-wH
๘๔๖g 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom  
๒.ตอบคำถาม 
๓.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๔.แบบบันทึกการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 
๕.แบบทดสอบทักษะฟุต
ซอล 



 

 
 

๑๖ ๑๔ - ๑๘ 
ก.พ. ๖๕ 

๑. กติกาการ
แข่งขันกีฬาฟุต
ซอล 
๒. การวางแผนใน
การฝึกซ้อมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพ 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand https://digitalhub.fifa.com/m/
๖๙๖d๐a๓๙๘๖๗๐๐a๓๑/original/smrcs๒kmmsngmf
๕tf๑fi-pdf.pdf 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom  
๒.ตอบคำถาม 
๓.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๔.แบบบันทึกการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

 

๑๗ ๒๑ - ๒๒ 
ก.พ. ๖๕ 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=EflXkhoW
LJM 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom  
๒.ตอบคำถาม 
๓.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๔.แบบบันทึกการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 
๕.แบบทดสอบความรู้ความ
เข้าใจกีฬาฟุตซอล 

๑๗ ๒๓ - ๒๕ 
ก.พ. ๖๕ 

 
 
 
 
 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 

 
 
 
 

 
สอบวัดผล 

ทักษะ/ข้อเขียน 
 

 
 
 
 
 
 

๒๐ 
๑๘ ๒๘ - ๒ 

ก.พ.-มี.ค. ๖๕ 


