
 

 

แผนการจัดการเรยีนรู้ระยะยาว 
รายวชิาพลศึกษา 3 รหัสวชิา พ22104 

ระดับมธัยมศึกษาปีที่ 2/1 - 2/9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์ 

รวม 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกติ 
 
 
     

 
 

นายศรัทธา  เสาะแสวง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา 

 
 
 

  
 

       
 
 

  โรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทมุธานี 
 อำเภอลำลูกกา    จังหวัดปทุมธานี 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษาปทุมธาน ี
 

  



แผนการจัดการเรยีนรู้ระยะยาวรายวชิาพลศึกษา 3 (พ22104) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2565 
สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

1 25 - 28  
ต.ค. 65 

ปฐมนิเทศชี้แจงแนะนำ 
เก่ียวกับการเรียนการ
สอน 

onsite  
https://www.canva.com/design/DAFQmC-
Mi1E/7W0a2BEXAuW2ry3wN6488g/watch?
utm_content=DAFQmC-
Mi1E&utm_campaign=designshare&utm_
medium=link&utm_source=publishsharel
ink 

1.การเข้าร่วมกิจกรรม 
2. สื่อแนะนำเน้ือหา
รายวิชา 

 

2 30 ต.ค. 65 
 –  

4 พ.ย. 65 

หมากรุกไทย 

1.ประวัติหมากรุกไทย 
และพ้ืนฐานเบื้องต้น 
2.คุณค่าและประโยชน์
หมากรุก 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://www.canva.com/design/DAEudVc0
qRY/TwNikVDg1JiOT3L_ICi8rw/watch?utm
_content=DAEudVc0qRY&utm_campaign
=designshare&utm_medium=link&utm_s
ource=publishsharelink 

การเข้าร่วมกิจกรรม 
1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกทักษะการ
ปฏิบัติ 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

30 

3 7 – 11 
 พ.ย. 65 

หมากรุกไทย 

กฎ กติกา มารยาทใน
การเล่นหมากรุก 

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

1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกทักษะการ
ปฏิบัติ 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

4 14 – 18 
พ.ย. 65 

หมากรุกไทย 

การแข่งขันหมากรุก 
 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
 

1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกทักษะการ
ปฏิบัติ 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

https://youtu.be/oUUz_Ky_frE


สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

5 21 – 25 
พ.ย. 65 

ประวัติกระบี่และทักษะ
กีฬากระบี่ 
ประวัติความเป็นมากีฬา
กระบี่ คุณค่าและ
ประโยชน์ของการเล่น
กระบี่ 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://www.canva.com/design/DAEudV
c0qRY/TwNikVDg1JiOT3L_ICi8rw/watch?
utm_content=DAEudVc0qRY&utm_camp
aign=designshare&utm_medium=link&ut
m_source=publishsharelink 

1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกทักษะการ
ปฏิบัติ 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

6 28 พ.ย. 65 
- 

2 ธ.ค. 65 

ประวัติกระบี่และทักษะ
กีฬากระบี่ 
มารยาท ความปลอดภัย 
ของการเล่นกีฬากระบี่ 
การดูแลรักษา อุปกรณ์ 
การถวายบังคม 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
onsite  
 onhand  
ondemand  
 

1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกทักษะการ
ปฏิบัติ 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

7 6 – 9  
ธ.ค. 65 

ประวัติกระบี่และทักษะ
กีฬากระบี่ 
พรหมน่ัง 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
 

1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
แบบทดสอบ 
*google classroom 
*โรงเรียน 
*google from 
2.แบบฝึกหัด 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

8 12 – 16 
ธ.ค. 65 

ประวัติกระบี่และทักษะ
กีฬากระบี่ 
ทักษะไม้ตี 1 - 6 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
 

1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกทักษะการ
ปฏิบัติ 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 



สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

9 19 – 23 
ธ.ค. 65 สัปดาห์การวัดและประเมินผลกลางภาค 20 

10 26 – 30 
ธ.ค. 65 

ประวัติกระบี่และทักษะ
กีฬากระบี่ 
ทักษะไม้รำ 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/vIoZh9O7hEs 

1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกทักษะการ
ปฏิบัติ 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

30 

11 3 – 6  
ม.ค. 66 

ประวัติและทักษะกีฬา
ฟุตบอล 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
กีฬาฟุตบอล /ประวัติ
กีฬาฟุตบอลต่างประเทศ 
และในประเทศ 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/Z1jkANiRFrY 
https://www.nanitalk.com/interesting-
story/15087 

การเข้าร่วมกิจกรรม
เรียน 
1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกทักษะการ
ปฏิบัติ 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

12 9 – 13  
ม.ค. 66 

ประวัติและทักษะกีฬา
ฟุตบอล 
มารยาทผู้เล่น และผู้ชม
กีฬาฟุตบอล/ ความ
ปลอดภัย /ทักษะการ
เคลื่อนไหว 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/ew25a1MKN3Q 

https://youtu.be/xPguVhv-gFw 

https://youtu.be/9ljOwqrVnsI 

การเข้าร่วมกิจกรรม
เรียน 
1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกทักษะการ
ปฏิบัติ 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

13 17 – 20 
ม.ค. 66 

ประวัติและทักษะกีฬา
ฟุตบอล 
ทักษะการรับ – ส่ง
ทักษะการเลี้ยง 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  

1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกทักษะการ
ปฏิบัติ 

https://youtu.be/ew25a1MKN3Q
https://youtu.be/xPguVhv-gFw


สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

https://youtu.be/ew25a1MKN3Q 3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

14 23 – 27  
ม.ค. 66 

ประวัติและทักษะกีฬา
ฟุตบอล 
ทักษะการยิงประตู 
ทักษะการเป็นผู้รักษา
ประตู 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/Tj22V1cdxVM 

https://youtu.be/Sv6IEmRZEwA 

https://youtu.be/HVzLBVYX01E 

https://youtu.be/20gCmzbKT9g 

https://youtu.be/uze6NvJJYwA 

1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกทักษะการ
ปฏิบัติ 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

15 30 – 31 
ม.ค. 66 

- 
1 – 3  

ก.พ. 66 

ประวัติและทักษะกีฬา
ฟุตบอล 
กติกา การแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/Ckq3ubhZ7Xs 
https://youtu.be/ID3ko2vb5Bc 

1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกทักษะการ
ปฏิบัติ 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

16 6 – 10  
ก.พ. 66 

ประวัติและทักษะกีฬา
ฟุตบอล 
การวางแผนการแข่งขัน 
และการฝึกซ้อมกีฬา
ฟุตบอล 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/R793gB5IMQM  

https://youtu.be/qHJDCWwO9hM 

https://youtu.be/xttApLD7za8 

1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกทักษะการ
ปฏิบัติ 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

https://youtu.be/Tj22V1cdxVM
https://youtu.be/Sv6IEmRZEwA
https://youtu.be/HVzLBVYX01E
https://youtu.be/20gCmzbKT9g
https://youtu.be/Ckq3ubhZ7Xs
https://youtu.be/qHJDCWwO9hM


สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

17 13 – 14 
ก.พ. 66 

ทบทวน ทักษะกีฬาและ
ติดตามคะแนน 
โภชนาการและจิตวิทยา
การกีฬา 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/2cJxNN4HRNc 

https://youtu.be/-Xc37GtuSbA 

https://youtu.be/Uc8PUYTOWA4 

https://youtu.be/kH2-24P01W8 

1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกทักษะการ
ปฏิบัติ 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

17 - 18 15 – 17  
ก.พ. 66 
20 – 21  
ก.พ. 66 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาค 
 

20 

 

อัตราส่วนส่วนให้คะแนนการเรียนคอื 

คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 60 : 20 : 20  

https://youtu.be/2cJxNN4HRNc
https://youtu.be/-Xc37GtuSbA
https://youtu.be/Uc8PUYTOWA4

