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ค าน า 

 สารสนเทศกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศชนิดกีฬายูโด  ประจ าปีการศึกษา  2563  กลุ่มสาระการเรียนรู้       
สุขศึกษาและพลศึกษา  ฉบับนี้  จัดท าขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากีฬายูโด  โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ส่งเสริมให้นักกีฬามีความเป็นเลิศทางด้านกีฬายูโด  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และรายงานผลสัมฤทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา โดยน าปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียน
การสอน  การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแต่ละรายงาน  มาปรับปรุง  แก้ไข และหาแนวทางการพัฒนานักกีฬายูโด  
ให้มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังต่อไป 

 

 ขอขอบคุณคณะบริหาร  ผู้ฝึกสอนกีฬาและนักกีฬา  ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมเอกสาร
ข้อมูลหลักฐานต่างๆ ท าให้สารสนเทศกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศชนิดกีฬายูโด  ประจ าปีการศึกษา  2563  
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารสนเทศฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อครู  นักเรียน และผู้ที่สนใจ
ทุกทา่น 
 
 
 

            
              ผู้ฝึกสอนกีฬายูโด 
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ท ำเนียบผู้ฝึกสอนกีฬำยโูด 
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นายปฐม  จันทะพา 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬายูโด 

นายศรราม  เจ้งฮ้อ 

ผู้เชี่ยวชาญกีฬาในประเทศ 

นางสาวสุกัญญา  หล าโส๊ะ 

ผู้ฝึกสอนกีฬายูโด 
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ข้อมูลผูฝ้ึกสอนกีฬายูโด 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา 
วิชาเอก 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
1 นายปฐม  จันทะพา ครูช านาญการ   พลศึกษา/บริหาร 

2 นายศรราม  เจ้งฮ้อ ผู้เชี่ยวชาญกีฬาในประเทศ  - พลศึกษา 
3 นางสาวสุกัญญา  หล าโส๊ะ ผู้ฝึกสอน  - พลศึกษา 

ข้อมูลนักกีฬากีฬายูโด 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ระดับชั้น เพศ อายุ ศาสนา หมายเหตุ 

1. เด็กชายคฑาวุธ  เมฆเกิด ม.1 ชาย 13 อิสลาม  

2. เด็กชายพิพัฒน์  ชัยเพชร ม.1 ชาย 13 พุทธ  

3. เด็กชายวรายุทธ  ศรีประจัน ม.1 ชาย 13 พุทธ  

4. เด็กหญิงกีรัตยา  สาวินา ม.1 หญิง 13 พุทธ  
5. เด็กหญิงณัฐกุล  วิจารณ์ ม.1 หญิง 13 พุทธ  

6. เด็กหญิงระดารัตน์  อ่อนแก้ว ม.1 หญิง 13 พุทธ  

7. เด็กหญิงวิลาสินี  เกี่ยวภัคย์ ม.1 หญิง 13 พุทธ  

8. เด็กชายธีรวัต  ชูสังข์ ม.1 ชาย 13 อิสลาม  

9. เด็กหญิงภวิกา  โชติรัตน ์ ม.1 หญิง 13 พุทธ  
10. เด็กหญิงมัตติรัตน์  หอยสกุล ม.1 หญิง 13 พุทธ  
11. เด็กชายนิติธร  แก้วแจ่มแจ้ง ม.2 ชาย 14 พุทธ  
12. เด็กชายภูมิพัฒน์  คงค าแก้ว ม.2 ชาย 14 พุทธ  
13. เด็กหญิงณัฐวดี  อินทรีย์  ม.2 หญิง 14 พุทธ  
14. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์แก้ว ม.2 หญิง 14 พุทธ  
15. เด็กหญิงนาดาว  วาโละ ม.2 หญิง 14 อิสลาม  
16. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ศรีเพชร ม.2 หญิง 14 พุทธ  
17. เด็กหญิงอริสรา  ศิริพันธ์ ม.2 หญิง 14 พุทธ  
18. เด็กชายกฤติพงศ์ พิลาดี ม.3 ชาย 15 พุทธ  
19. เด็กชายธนะบดี  รุ่งเรือง ม.3 ชาย 15 พุทธ  
20. เด็กชายสุธน  จุ้งลก ม.3 ชาย 15 พุทธ  
21. เด็กชายอภิลักษณ์  ทิพย์ไข่ ม.3 ชาย 15 พุทธ  
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น เพศ อายุ ศาสนา หมายเหตุ 

22. เด็กชายทวีศักดิ์  เสนจาง ม.3 ชาย 15 อิสลาม  
23. เด็กหญิงภูษิตา  เหมนแก้ว ม.3 หญิง 15 พุทธ  
24. เด็กหญิงนิภาวรรณ  บุญรุย ม.3 หญิง 15 พุทธ  
25. เด็กหญิงวิภวานี  พันธ์เพ็ชร ม.3 หญิง 15 พุทธ  
26. เด็กชายณัฐวัตร  แก้วกาญจน์ ม.4 ชาย 15 พุทธ  
27. นายธนกฤต  กายโรจน์ ม.4 ชาย 16 อิสลาม  
28. นายอัฟฟาน  โต๊ะหล๊ะ ม.4 ชาย 16 อิสลาม  
29. นายปฏิภาณ  สิร ิ ม.4 ชาย 16 พุทธ  
30. นางสาวฐิติพร  ปิต ิ  ม.4 หญิง 16 พุทธ  
31. นางสาวอภิญญา  ทิพย์ไข่ ม.4 หญิง 16 พุทธ  
32. นางสาวอุดมลักษณ์  นพมิตร ม.4 หญิง 16 พุทธ  
33. นางสาวภัทรวดี  แคล้วคลาด ม.4 หญิง 16 พุทธ  
34. นายอชิระ  วาราช ม.5 ชาย 16 อิสลาม  
35. นางสาวพิรญาภรณ์  กิจการนา ม.5 หญิง 16 พุทธ  

36. นางสาวอริสรา  ย่องชา ม.5 หญิง 16 พุทธ  

37. นางสาวนัสรีน  มาวรรณ  ม.5 หญิง 16 อิสลาม  

38. นางสาวรมิดา  จะมะลี ม.5 หญิง 16 พุทธ  
39.. นายภูศิริ  อาจหาญ ม.6 ชาย 18 อิสลาม  
40. นายศุภชัย  ทองมาก ม.6 ชาย 18 พุทธ  
41. นายธนาธิป  เลี้ยงหล  า ม.6 ชาย 18 พุทธ  
42. นางสาวกุลนัส  สีนวน ม.6 หญิง 18 พุทธ  

รวม 42 คน  
 

เพศ ศาสนา 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง พุทธ อิสลาม 
19 23 33 9  
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ปฏิทินการแข่งขันประจ าปีการศึกษา 2563  

ล าดับที่ รายการ วันที่ หมายเหตุ 
1. การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้ง

ที่ 24 ประจ าปี 2563 จังหวดันครปฐม 
18 – 22 พฤศจิกายน ๒๕๖3  

2. การแข่งขันกีฬายูโดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้าง
ขาวเกมส์” ณ จังหวัดตราด 

- เลื่อนการ
แข่งขัน 

3. การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือก) 
ภาค 4 จังหวัดระนอง 

- เลื่อนการ
แข่งขัน 

4. การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้ง
ที่ 25 ประจ าปี 2565 จังหวดัพะเยาว์ 

- 
 

เลื่อนการ
แข่งขัน 

5. การแข่งขันเพ่ือคัดเลือกตัวนักกีฬายูโดทีมชาติไทย เพ่ือส่งเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคม
นยิมเวียดนาม 

วันที่ 4 เมษายน 2564  

 

 

รางวัลเกียรติยศของผูฝ้ึกสอน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ สถานที่/หน่วยงาน 
1 นายปฐม  จันทะพา ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูประถัมภ์ 
2 นายศรราม  เจ้งฮ้อ ผู้ฝึกสอนพัฒนาดีเด่นประจ าปี 63 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

 

รางวัลเกียรติยศของนักกีฬา 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์แก้ว ม. 2 นักกีฬายอดเยี่ยม 
สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูประถัมภ์ 
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การพัฒนาตนเองของผู้ฝึกสอน 

ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล รายการ 
สถานที่/
หน่วยงาน 

1. 21 – 23 ส.ค. 2563 นางสาวสุกัญญา  หล าโส๊ะ - การพัฒนาบุคคลากรทางการ
กีฬาระดับชาติ ด้านผู้ตัดสินยูโด 
ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน 
ประจ าปี 2563 

จังหวัดนครปฐม 

16 – 18 ก.ย. 2563 - การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าค าอธิบายรายวิชาตาม
โครงการสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ (2563) 

จังหวัดชลบุร ี

2. 16 – 18 ก.ย. 2563 นายศรราม  เจ้งฮ้อ - อบรมการผลิตนวัตกรรมเพ่ือ
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

22 – 26 มี.ค. 2564 - การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าค าอธิบายรายวิชาตาม
โครงการสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ (2563) 

จังหวัดชลบุร ี

ผลงานการผลิตสื่อ นวตักรรมการเรียนรู้ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง/ผลงาน ระดับชั้นที่ใช้สื่อ 
1. นายปฐม  จันทะพา แบบฝึกทักษะกีฬายูโด เล่ม 1-5 1-6 
2. นายศรราม  เจ้งฮ้อ แบบฝึกทักษะกีฬายูโด เรื่อง การเคลื่อนไหว

ในนักกีฬายูโด 
ม.1 

3. นางสาวสุกัญญา  หล าโส๊ะ เครื่องกระโดดประสาทสัมผัส เพื่อเสริม
ทักษะความคล่องแคล่วในด้านร่างกาย 

ม.1-6 

ผลงานวิจัยในช้ันเรียน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง/ผลงาน ระดับชั้นที่ใชส้ื่อ 
1. นายศรราม  เจ้งฮ้อ ปัญหาการฝึกซ้อมกีฬายูโด ในโรงเรียนกีฬา

จังหวัดตรัง 
 

2. นางสาวสุกัญญา  หล าโส๊ะ การพัฒนาการความคล่องแคล่วด้านร่างกาย โดย
ใช้เครื่องกระโดดประสาทสัมผัสส าหรับนักเรียน 
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การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อแหล่งเรียนรู้ เรื่องท่ีศึกษา 
ระดับ
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครั้ง
ที่ใช้ 

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการ
กีฬา 

การเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความ
แข็งแรงของร่างกาย 

1-6 44 96 ครั้ง/ป ี

2. โรงยิมส์อเนกประสงค์ การฝึกซ้อมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 1-6 44 288 วัน/ป ี
3. สนามฟุตบอล การวิ่ง-เดิน ในสนามหญ้าเพ่ือการ

ผ่อนคลาย ความตึงเครียดของ
กล้ามเนื้อ 

1-6 44 48 วัน/ป ี

4. ขั้นบันไดต่างๆ ฝึกความทนทาน เสริมความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อขา โดยใช้แบบฝึกที่มี
ความสูงต่างระดับ 

1-6 44 48 วัน/ป ี

5. ห้องอัจฉริยะ ดู VDO การแข่งขัน เพ่ือหา
ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของการเล่นยูโด 

1-6 44 12 ครั้ง/ปี 

การใช้แหล่งเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อแหล่งเรียนรู้ เรื่องท่ีศึกษา ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครั้งที่
ใช้ 

1. สระว่ายน้ า มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 

ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จากการ
ฝึกซ้อม 

1-6 44 48 วัน/ป ี

2. วิ่งออกทางไกล ระยะทางจาก
โรงเรียน – บริเวณทุ่งกระบือ 

ฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อ 
และระบบหายใจ 

1-6 44 48 วัน/ป ี
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สารสนเทศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศชนิดกีฬายูโด 10 

 
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาพลศึกษา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  ชนิดกีฬายูโด 

 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

ระดับ
ชั้น 

รายวิชา 
จ านวน 

นร. 
ทั้งหมด 

จ านวน 
นร. 

ที่มีผล ร 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 

3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 ยูโด  10 - - - - - - 1 7 2 10 100.00 

ม.2 ยูโด  7 - - - - - - - 4 3 7 100.00 

ม.3 ยูโด 5 8 - - - - - - - 5 3 8 100.00 

ม.4 ยูโด  8 - - - - - - 1 1 6 8 100.00 

ม.5 ยูโด  5 - - - - - - 2 3 - 5 100.00 

ม.6 ยูโด 5 4 - - - - - - 2 - 2 4 100.00 

รวม 42 - - - - - - 6 20 16 42 100.00 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับ
ชั้น 

รายวิชา 
จ านวน 

นร. 
ทั้งหมด 

จ านวน 
นร. 

ที่มีผล ร 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 

3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 ยูโด  10 - - - - - - 1 8 1 10 100.00 
ม.2 ยูโด  7 - - - - - - - 4 3 7 100.00 
ม.3 ยูโด 6  8 - - - - - - 1 2 5 8 90.00 
ม.4 ยูโด  8 - - - - - - - 3 5 8 100.00 
ม.5 ยูโด  5 - - - - - - 2 1 2 5 100.00 
ม.6 ยูโด 6 4 - - - - - - 2 - 2 4 100.00 

รวม 42 - - - - - - 6 18 18 42 97.82 
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สารสนเทศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศชนิดกีฬายูโด 11 

 
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

คะแนน เกรด คะแนน เกรด 
1. เด็กชายคฑาวุธ  เมฆเกิด 70 3 70 3 
2. เด็กชายพิพัฒน์  ชัยเพชร 75 3.5 75 3.5 
3. เด็กชายวรายุทธ  ศรีประจัน 80 4 76 3.5 
4. เด็กหญิงกีรัตยา  สาวินา 75 3.5 76 3.5 
5. เด็กหญิงณัฐกุล  วิจารณ์ 75 3.5 76 3.5 
6. เด็กหญิงระดารัตน์  อ่อนแก้ว 76 3.5 77 3.5 
7. เด็กหญิงวิลาสินี  เกี่ยวภัคย์ 76 3.5 77 3.5 
8. เด็กชายธีรวัต  ชูสังข์ 81 4 85 4 
9. เด็กหญิงภวิกา  โชติรัตน ์ 75 3.5 75 3.5 

10. เด็กหญิงมัตติรัตน์  หอยสกุล 75 3.5 75 3.5 

ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

คะแนน เกรด คะแนน เกรด 
1. เด็กชายนิติธร  แก้วแจ่มแจ้ง 82 4 83 4 
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  คงค าแก้ว 82 4 83 4 
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์แก้ว  81 4 83 4 
4. เด็กหญิงณัฐวดี  อินทรีย์  76 3.5 77 3.5 
5. เด็กหญิงนาดาว  วาโละ 75 3.5 75 3.5 
6. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ศรีเพชร 76 3.5 76 3.5 
7. เด็กหญิงอริสรา  ศิริพันธ์ 75 3.5 76 3.5 
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สารสนเทศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศชนิดกีฬายูโด 12 

 
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

คะแนน เกรด คะแนน เกรด 
1. เด็กชายกฤติพงศ์  พิลาดี 75 3.5 70 3 
2. เด็กชายธนะบดี  รุ่งเรือง  77 3.5 77 3.5 
3. เด็กหญงิ ภูษิตา  เหมนแก้ว  82 4 81 4 
4. เด็กชายทวีศักดิ์  เสนจาง 82 4 80 4 
5. เด็กชายสุธน  จุ้งลก 80 4 88 4 
6. เด็กชายอภิลักษณ์  ทิพย์ไข่ 75 3.5 83 4 
7. เด็กหญงิ นิภาวรรณ  บุญรุย 75 3.5 76 3.5 
8. เด็กหญิง วิภวาน ี พันธ์เพ็ชร 75 3.5 82 4 

ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

คะแนน เกรด คะแนน เกรด 
1. เด็กหญิง ฐิติพร ปิต ิ 85 4 75 3.5 
2. เด็กชายณัฐวัตร  แก้วกาญจน์ 87 4 88 4 
3. เด็กชายธนกฤต กายโรจน์  85 4 87 4 
4. เด็กหญิง อภิญญา ทิพย์ไข่ 90 4 91 4 
5. เด็กชายอัฟฟาน โต๊ะหล๊ะ 86 4 86 4 
6. เด็กชายปฏิภาณ สิริ 86 4 87 4 
7. เด็กหญิง ภัทรวดี แคล้วคลาด 75 3.5 75 3.5 
8. เด็กหญิง อุดมลักษณ์  นพมิตร 70 3 75 3.5 
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สารสนเทศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศชนิดกีฬายูโด 13 

 
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

คะแนน เกรด คะแนน เกรด 
1. นางสาวพิรญาภรณ์  กิจการนา 76 3.5 84 4 
2. เด็กชายอชิระ  วาราช 77 3.5 86 4 
3. เด็กหญิง อริสรา  ย่องชา 70 3 70 3 
4. เด็กหญิง นัสรีน มาวรรณ 75 3.5 75 3.5 
5. เด็กหญิง รมิดา  จะมะลี 70 3 70 3 

ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

คะแนน เกรด คะแนน เกรด 
1. นางสาวกุลนัส สีนวน 70 3 70 3 
2. นายภูศิริ  อาจหาญ 95 4 90 4 
3. นายศุภชัย  ทองมาก 96 4 95 4 
4. นายธนาธิป  เลี้ยงหล่ า 70 3 70 3 
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สารสนเทศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศชนิดกีฬายูโด 14 

 
รายงานผลสัมฤทธิ์การแข่งขันกีฬา 

 

1. ผลการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2563 
ระหว่างวันที่ 18 -  22 พฤศจิกายน 2563  ณ  จังหวัดนครปฐม  
 - นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 40 คน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ระดับ
ชั้น 

อายุ ประเภท ผลการแข่งขัน 

1. เด็กหญิงกีรัตยา  สาวินา ม.1 13 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 40 กก. เหรียญทองแดง 
2. เด็กหญิงระรารัตน์  อ่อนแก้ว ม.1 13 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 36 กก. เหรียญทอง 

3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์แก้ว ม.2 14 
รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 48 กก. เหรียญทอง 

รางวัลถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม 
4. เด็กหญิงนาดาว  วาโละ ม.2 14 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 70 กก. เหรียญทอง 
5. เด็กหญิงอริสรา  ศิริพันธ์  ม.2 15 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 44 กก. เหรียญทองแดง 
6. เด็กหญิงภูษิตา  เหมนแก้ว ม.3 15 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 48 กก. เหรียญทองแดง 
7. เด็กชายธนะบดี  รุ่งเรือง ม.3 15 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 60 กก. เหรียญเงิน 
8. เด็กชายสุธน  จุ้งลก ม.3 15 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 50 กก. เหรียญทอง 
9. เด็กชายอภิลักษณ์  ทิพย์ไข่ ม.3 15 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 55 กก เหรียญเงิน 

10. เด็กหญิงวิภวานี  พันธ์เพ็ชร ม.3 15 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 70 กก. เหรียญทอง 
11. นายณัฐวัตร  แก้วกาญจน์ ม.4 16 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 73 กก. เหรียญทอง 
12. นายธนกฤต  กายโรจน์ ม.4 16 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 66 กก. เหรียญทอง 
13. นางสาวอภิญญา  ทิพย์ไข่ ม.4 16 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 52 กก. เหรียญทองแดง 
14. นายอัฟฟาน  โต๊ะหล๊ะ  ม.4 16 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 81 กก. เหรียญทอง 
15. นายปฏิภาณ  สิร ิ ม.4 16 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 60 กก. เหรียญทอง 
16. นางสาวภัทรวดี  แคล้วคลาด ม.4 16 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 63 กก. เหรียญทองแดง 
17. นางสาวพิรญาภรณ์  กิจการนา ม.5 17 รุ่นน้ าหนักมากกว่า 70 กก. ขึ้นไป เหรียญทอง 
18. นายอชิระ  วาราช ม.5 17 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 55 กก. เหรียญทองแดง 
19. นางสาวนัสรีน  มาวรรณ ม.5 17 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 63 กก. เหรียญทองแดง 
20. นายภูศิริ  อาจหาญ ม.6 18 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 73 กก. เหรียญทองแดง 
21. นายศุภชัย  ทองมาก ม.6 18 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 81 กก. เหรียญทอง 

22. นายปฐม  จันทะพา ผู้ฝึกสอน 46 รางวัลถ้วยผู้ฝกึสอนยอดเยี่ยม 
รางวัลถ้วยคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับ 1 2 ถ้วยรางวัล 

 

สรุปผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมการแข่งขัน 
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง นักกีฬาที่ไม่ได้รับรางวัล นักกีฬา/ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 

11 3 7 19 3 
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สารสนเทศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศชนิดกีฬายูโด 15 

 
รายละเอียดการแข่งขันกีฬาของเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 

ราการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2563  ณ  จังหวัดนครปฐม 
 

ระหว่างวันที่ ๑8 - ๒2 พฤศจิกายน 2563 

ชนิดกีฬายูโด  เป็นรายการแข่งขัน     ระดับชาติ         ระดับนานาชาติ 

ข้อมูลเจ้าหน้าท่ีทีม 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียนกีฬา 
เจ้าหน้าท่ีทีม (ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน/ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน/

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ฯลฯ) 
หมายเหตุ 

1 นายปฐม  จันทะพา ผู้ฝึกสอนกีฬายูโด ตรัง หัวหน้าผู้ฝึกสอน  

2 นายศรราม  เจ้งฮ้อ ผู้ฝึกสอนกีฬายูโด ตรัง ผู้ฝึกสอน  

3 นางสาวสุกัญญา  หล าโสะ๊ ผู้ฝึกสอนกีฬายูโด ตรัง ผู้ฝึกสอน  

ข้อมูลนักกีฬา 

ที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น 

สถานะนักกีฬา 

ประเภทการแข่งขัน 

ผลการแข่งขัน 

รวม
(เหรียญ) 

เอกสารประกอบ 
อยู่ในความ
ดูแลของ

ผู้เชี่ยวชาญ
กีฬา 

ไม่อยู่ในความ
ดูแลของ

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา 
ทอง เงิน ทองแดง 

1 เด็กชายพิพัฒน์  ชัยเพชร ม.1    - รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 46 กก.    - ค าสั่งกีฬาโรงเรียนกีฬา 
2 เด็กชายวรายุทธ  ศรีประจนั ม.1    - รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 46 กก.    - ค าสั่งกีฬาโรงเรียนกีฬา 
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สารสนเทศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศชนิดกีฬายูโด 16 

 
รายละเอียดการแข่งขันกีฬาของเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 

ราการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2563  ณ  จังหวัดนครปฐม 
 

ระหว่างวันที่ ๑8 - ๒2 พฤศจิกายน 2563 

ชนิดกีฬายูโด  เป็นรายการแข่งขัน     ระดับชาติ         ระดับนานาชาติ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น 

สถานะนักกีฬา 

ประเภทการแข่งขัน 

ผลการแข่งขัน 

รวม
(เหรียญ) 

เอกสารประกอบ 
อยู่ในความ
ดูแลของ

ผู้เชี่ยวชาญ
กีฬา 

ไม่อยู่ในความ
ดูแลของ

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา 
ทอง เงิน ทองแดง 

3 เด็กชายอภิสิทธิ์  หมิ นหลัง ม.1    - รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 46 กก.    - ค าสั่งกีฬาโรงเรียนกีฬา 

4 เด็กหญิงกีรัตยา  สาวินา ม.1    - รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 40 กก.    1 เกียรติบตัร 

5 เด็กหญิงณัฐกุล  วิจารณ์ ม.1   - รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 52 กก.    - ค าสั่งกีฬาโรงเรียนกีฬา 

6 เด็กหญิงระดารัตน์  อ่อนแก้ว ม.1    - รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 36 กก    1 เกียรติบตัร 

7 เด็กหญิงวิลาสินี  เกี่ยวภัคย์ ม.1    - รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 57 กก.    - ค าสั่งกีฬาโรงเรียนกีฬา 
8 เด็กชายธีรวัต  ชูสังข์ ม.1    - รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๔5 กก.    - ค าสั่งกีฬาโรงเรียนกีฬา 
9 เด็กหญิงภวิกา  โชติรัตน ์ ม.1    - รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 57 กก.     - ค าสั่งกีฬาโรงเรียนกีฬา 
10 เด็กหญิงมัตติรัตน์  หอยสกุล ม.1    - รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 52 กก.     - ค าสั่งกีฬาโรงเรียนกีฬา 
11 เด็กชายนิติธร  แก้วแจ่มแจ้ง ม.2   - รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 50 กก.    - ค าสั่งกีฬาโรงเรียนกีฬา 
12 เด็กชายภูมิพัฒน์  คงค าแก้ว ม.2   - รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 50 กก.    - ค าสั่งกีฬาโรงเรียนกีฬา 

13 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์แก้ว ม.2   - รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 48 กก. 


  1 
เกียรติบตัร 

นักกีฬายอดเยี่ยม 
14 เด็กหญิงณัฐวดี  อินทรีย์  ม.2    - รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 57 กก.     - ค าสั่งกีฬาโรงเรียนกีฬา 
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สารสนเทศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศชนิดกีฬายูโด 17 

 
รายละเอียดการแข่งขันกีฬาของเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 

ราการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2563  ณ  จังหวัดนครปฐม 
 

ระหว่างวันที่ ๑8 - ๒2 พฤศจิกายน 2563 

ชนิดกีฬายูโด  เป็นรายการแข่งขัน     ระดับชาติ         ระดับนานาชาติ-  

ที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น 

สถานะนักกีฬา 

ประเภทการแข่งขัน 

ผลการแข่งขัน 

รวม
(เหรียญ) 

เอกสารประกอบ 
อยู่ในความ
ดูแลของ

ผู้เชี่ยวชาญ
กีฬา 

ไม่อยู่ในความ
ดูแลของ

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา 
ทอง เงิน ทองแดง 

15 เด็กหญิงนาดาว  วาโละ ม.2    รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 7๐ กก.     1 เกียรติบตัร 
16 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ศรีเพชร ม.2    รุ่นน้ าหนกัไม่เกิน 44 กก.     - ค าสั่งกีฬาโรงเรียนกีฬา 
17 เด็กหญิงอริสรา  ศิริพันธ์ ม.2    รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 44 กก.     1 เกียรติบตัร 
18 เด็กชายกฤติพงศ์  พิลาดี ม.3    รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 55 กก.     - ค าสั่งกีฬาโรงเรียนกีฬา 
19 เด็กชายธนะบดี  รุ่งเรือง  ม.3    รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 60 กก.     1 เกียรติบตัร 
20 เด็กหญิง ภูษิตา  เหมนแก้ว ม.3    รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 48 กก.     1 เกียรติบตัร 
21 เด็กชายทวีศักดิ์  เสนจาง ม.3   รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕0 กก.    - ค าสั่งกีฬาโรงเรียนกีฬา 
22 เด็กชายสุธน  จุ้งลก ม.3    รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 50 กก.       1 เกียรติบตัร 
23 เด็กชายอภิลักษณ์  ทิพย์ไข่ ม.3    รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 55 กก.       1 เกียรติบตัร 
24 เด็กหญิง นิภาวรรณ  บุญรุย ม.3    รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 57 กก.       - ค าสั่งกีฬาโรงเรียนกีฬา 
25 เด็กหญิง วิภวาน ี พันธ์เพ็ชร ม.3    รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 70 กก.       1 เกียรติบตัร 
26 เด็กหญิง ฐิติพร ปิต ิ ม.4    รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 63 กก.       - ค าสั่งกีฬาโรงเรียนกีฬา 
27 เด็กชายณัฐวัตร  แก้วกาญจน์ ม.4   รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 73 กก.       1 ผู้ฝึกสอนดีเด่น 
28 นายธนกฤต  กายโรจน์ ม.4    รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 66 กก.     1 เกียรติบตัร 
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สารสนเทศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศชนิดกีฬายูโด 18 

 
รายละเอียดการแข่งขันกีฬาของเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 

ราการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2563  ณ  จังหวัดนครปฐม 
 

ระหว่างวันที่ ๑8 - ๒2 พฤศจิกายน 2562 

ชนิดกีฬายูโด  เป็นรายการแข่งขัน     ระดับชาติ         ระดับนานาชาติ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น 

สถานะนักกีฬา 

ประเภทการแข่งขัน 

ผลการแข่งขัน 

รวม
(เหรียญ) 

เอกสารประกอบ 
อยู่ในความ
ดูแลของ

ผู้เชี่ยวชาญ
กีฬา 

ไม่อยู่ในความ
ดูแลของ

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา 
ทอง เงิน ทองแดง 

29 นางสาวอภิญญา ทิพย์ไข่ ม.4    -รุ่นน้ าหนักไมเ่กิน ๕2 กก.     1 เกียรติบตัร 
30 นายอัฟฟาน  โต๊ะหล๊ะ ม.4    -รุ่นน้ าหนักไมเ่กิน 81 กก.     1 เกียรติบตัร 
31 นายปฏิภาณ  สิร ิ ม.4    -รุ่นน้ าหนักไมเ่กิน 60 กก.     1 เกียรติบตัร 
32 นางสาวภัทรวดี แคล้วคลาด ม.4    -รุ่นน้ าหนักไมเ่กิน 63 กก.     1 เกียรติบตัร 
33 นางสาวอุดมลักษณ์  นพมิตร ม.4    -รุ่นน้ าหนักไมเ่กิน 57 กก.     - ค าสั่งกีฬาโรงเรียนกีฬา 
34 นางสาวพิรญาภรณ์  กิจการนา ม.5   - รุ่นน้ าหนักมากกว่า 7๐ กก.ข้ึนไป    1 เกียรติบตัร 
35 นายอชิระ  วาราช ม.5    -รุ่นน้ าหนักไมเ่กิน ๕5 กก.       - ค าสั่งกีฬาโรงเรียนกีฬา 
36 นางสาวอริสรา  ย่องชา ม.5    -รุ่นน้ าหนักไมเ่กิน ๔8 กก.       - ค าสั่งกีฬาโรงเรียนกีฬา 
37 นางสาวนัสรีน มาวรรณ ม.5    -รุ่นน้ าหนกัไมเ่กิน 63 กก.       1 ค าสั่งกีฬาโรงเรียนกีฬา 
38 นายภูศิริ  อาจหาญ ม.6   -รุ่นน้ าหนักไมเ่กิน 73 กก.       1 เกียรติบตัร 
39 นายศุภชัย  ทองมาก ม.6   -รุ่นน้ าหนักไมเ่กิน 81 กก.    1 เกียรติบตัร 
40 นายธนาธิป  เลี้ยงหล่ า ม.6   -รุ่นน้ าหนักไมเ่กิน 6๐ กก.    - ค าสั่งกีฬาโรงเรียนกีฬา 
41 นายปฐม  จันทะพา ผู้ฝึกสอน        ผู้ฝึกสอนดีเด่น 

รวม 11 3 7 21 รวม 
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สารสนเทศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศชนิดกีฬายูโด 19 

 
2. ผลการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬายูโดตัวแทนทีมชาติไทย ณ สนามซ้อมและแข่งขัน สมาคมยูโดแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ในวันที่ 4 เมษายน 2564  ณ กรุงเทพมหานคร 
 

- นักกีฬาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด  4  คน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ระดับ
ชั้น 

อายุ ประเภท ผลการแข่งขัน 

1. เด็กหญงิ ภูษิตา  เหมนแก้ว ม.3 15 -รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  48  กก. เข้าร่วมการแข่งขัน 
2. นายอชิระ  วาราช ม.5 16 -รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  55  กก. เข้าร่วมการแข่งขัน 
3. นายปฏิภาณ  สิร ิ ม.4 16 -รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  60  กก. เข้าร่วมการแข่งขัน 

4. นายธนกฤต  กายโรจน์ ม.4 16 -รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  66  กก. เข้าร่วมการแข่งขัน 
 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมการแข่งขัน 
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง นักกีฬาที่ไม่ได้รับรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยม 

- - - - - 
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สารสนเทศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศชนิดกีฬายูโด 20 

 

 

รายละเอียดการแข่งขันกีฬาของเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าเดือนเมษายน 2564 
รายการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬายูโดตัวแทนทีมชาติไทย  

ณ สนามซ้อมและแข่งขัน สมาคมยูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในวันที ่ 4  เมษายน   2564 

ชนิดกีฬายูโด  เป็นรายการแข่งขัน       ระดับชาติ        ระดับนานาชาติ  

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ทีม 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียนกีฬา 
เจ้าหน้าท่ีทีม (ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน/ผู้ช่วยผู้

ฝึกสอน/นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ฯลฯ) 
หมายเหตุ 

1 นายปฐม  จันทะพา ผู้ฝึกสอนกีฬายูโด ตรัง หัวหน้าผู้ฝึกสอน  

2 นางสาวสุกัญญา  หล าโสะ๊ ผู้ฝึกสอนกีฬายูโด ตรัง ผู้ฝึกสอน  

ข้อมูลนักกีฬา 

ที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น 

สถานะนักกีฬา 

ประเภทการแข่งขัน 

ผลการแข่งขัน 

รวม
(เหรียญ) 

เอกสารประกอบ 
อยู่ในความ
ดูแลของ

ผู้เชี่ยวชาญ
กีฬา 

ไม่อยู่ในความ
ดูแลของ

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา 
ทอง เงิน ทองแดง 

1. เด็กหญิง ภูษิตา  เหมนแก้ว ม.3    -รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  48  กก.        - เข้าร่วมการแข่งขัน 
2. นายอชิระ  วาราช ม.5    -รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  55  กก.        - เข้าร่วมการแข่งขัน 
3. นายปฏิภาณ  สิร ิ ม.4   -รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  60  กก.    - เข้าร่วมการแข่งขัน 
4. นายธนกฤต  กายโรจน์ ม.4    -รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  66  กก.        - เข้าร่วมการแข่งขัน 

รวม       -   
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สารสนเทศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศชนิดกีฬายูโด 21 

 
โครงสร้างเวลาเรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมวิชากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

รายวิชายูโด 

ระดับชั้น ภาคเรียนที ่ รหัสวิชา รายวิชา 
จ านวนชั่วโมง/หน่วยกิต 

สัปดาห์ ภาคเรียน หน่วยกิต 

ม.๑ 
๑ พ21243 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬายูโด  ๒๐ 2๐๐ ๕ 

๒ พ21244 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬายูโด  ๒๐ 2๐๐ ๕ 

ม.๒ 
๑ พ22243 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬายูโด  ๒๐ 2๐๐ ๕ 

๒ พ22244 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬายูโด  ๒๐ 2๐๐ ๕ 

ม.๓ 
๑ พ23243 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬายูโด ๕ ๒๐ 2๐๐ ๕ 

๒ พ23244 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬายูโด ๖ ๒๐ 2๐๐ ๕ 

ม.๔ 
๑ พ31243 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬายูโด  ๒๐ 2๐๐ ๕ 

๒ พ31244 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬายูโด  ๒๐ 2๐๐ ๕ 

ม.๕ 
๑ พ32243 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬายูโด  ๒๐ 2๐๐ ๕ 

๒ พ32243 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬายูโด  ๒๐ 2๐๐ ๕ 

ม.๖ 
๑ พ33243 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬายูโด 5 ๒๐ 2๐๐ ๕ 

๒ พ33242 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬายูโด 6 ๒๐ 2๐๐ ๕ 
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โครงสร้างทักษะกีฬา 

ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ส าหรับโรงเรียนกีฬา 
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมวิชากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

รายวิชายูโด 
 

ระดับชั้น 
ภาค
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
ทักษะกีฬายูโด 

เทคนิค /กลยุทธ์ เทคนิค /กลยุทธ์ เทคนิค /กล
ยุทธ์ 

เทคนิค /กลยุทธ์ 

ม.๑ 
๑ พ21243 ยูโด  OSOTO-GARI SEOI-NAGE O-GOSHI KESA-GATAME 

๒ พ21244 ยูโด  
IPPON-SEOI-

NAGE 
OUCHI-GARI KOUCHI-GARI KATA-GATAME 

ม.๒ 
๑ พ22243 ยูโด  YAMA-ARASHI HARAI-GOSHI DE-ASHI-HARAI KAMI-SHIHO-GATAME 

๒ พ22244 ยูโด  SODE-TSURIKOMI-GOSHI TAI-O-TOSHI HIZA-GURUMA YOKO-SHIHO-GATAME 

ม.๓ 
๑ พ23243 ยูโด ๕ TOMOE-NAGE KATA-GURUMA UCHI-MATA JUJI-GATAME 

๒ พ23244 ยูโด ๖ HANE-GOSHI OKURI-ASHI-HARAI SUMI-GAESHI OKURI-ERI-JIME 

ม.๔ 
๑ พ31243 ยูโด  เทคนิคการเชื่อมท่าต่อเนื่อง การป้องกันการทุ่ม 
๒ พ31244 ยูโด  เทคนิคการเชื่อมท่าทุ่มกับทา่พืน้ การตอบโต้การทุ่ม 

ม.๕ 
๑ พ32243 ยูโด  เทคนิคการชิงจังหวะการทุ่ม การ รุก-รับ ในการแข่งขัน 
๒ พ32243 ยูโด  เทคนิคการเชื่อมท่าพื้น NE-WAZA การป้องกันการจับล็อค 

ม.๖ 
๑ พ33243 ยูโด 5 เทคนิคการจับให้ได้เปรียบ  การตอบโต้ท่าจับล็อค 
๒ พ33242 ยูโด 6 เทคนิคการต่อสู้และแก้ไขปัญหา การป้องกันท่ารัดคอและหักแขน 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
รายวิชา ยูโด    รหัสวิชา พ21243       ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ภาคเรียนที่ ๑     จ านวน ๕  หน่วยกิต     2๐๐ ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
การแยกแยะ ข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ กติกา กีฬายูโดการแสดงพัฒนาการของทักษะ

การเล่นกีฬายูโดของตนเองเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน (Basic Movement) ของยูโดประกอบด้วย ๑. 
การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ (non-locomotor movement) ยืน การเหวี่ยง การบิด (หลักวิทยาศาสตร์=
เสถียรภาพ body mass การจัดระเบียบร่างกาย ) การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ (locomotor movement) เดิน 
วิ่ง สไลด์ กระโดดซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง-เฉียง (หลักวิทยาศาสตร์=เสถียรภาพ body mass แนวการจัดระเบียบ
ร่างกาย การออกแรง) การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน (combination movement) แบบอยู่กับที่ และแบบ
เคลื่อนที่ (หลักวิทยาศาสตร์=เสถียรภาพ body mass แนวการจัดระเบียบร่างกาย การออกแรง) การ
เคลื่อนไหวเป็นจังหวะ (rhythmical movement) การเดิน และสไลด์ในกีฬายูโด การเคลื่อนไหว เพ่ือให้คู่ต่อสู้
เสียการทรงตัว ๒.ทักษะกีฬายูโดพ้ืนฐาน (Basic Skills) ประกอบด้วย การล้มตัวการทุ่มท่า OSOTO - GARI 
ท่า SEOI – NAGE ท่า O - GOSHI การจับล็อคท่าKESA - GATAME การป้องกันการบาดเจ็บ การประเมิน
ความสามารถทางทักษะกีฬายูโด ของตนเองเกี่ยวกับความรู้ในหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวที่น ามาใช้ : 
หลักการทรงตัว หลักการ FITT หลักการออกแรง/ใช้แรง แรงเสียดทาน วิธีการประเมินความสามารถทาง
ทักษะกีฬายูโดของตนเองประกอบด้วย การสังเกตตนเองการจดบันทึกผลการฝึกซ้อมการจดบันทึกผลการ
แข่งขัน (เขียนความเรียง กราฟ ตาราง) การท าแฟ้มสะสมงาน (port folio) การน าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการเล่นกีฬาไปใช้ในการฝึกซ้อมกีฬายูโด ปัจจัยที่มีอิทธิพลประกอบด้วย ปัจจัยที่มีผลโดยตรง
คือ ทักษะ สมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางจิต ปัจจัยที่มีผลทางอ้อมคือ สภาพแวดล้อม (แสง สนามแข่งขัน เสียง
รบกวน กลิ่น ควัน ฯลฯ) สภาพภูมิอากาศ ความสูงเหนือระดับน้ าทะเล เสียงเชียร์ ปัจจัยเสริม คือ อาหารและ
โภชนาการ การนอนหลับ พักผ่อน ความรู้ การรู้จักและเข้าใจตนเอง วัฒนธรรม ประเพณี สังคม การน าปัจจัยไป
ใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาประกอบด้วย การแสดงตนขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน การปรับตัวต่อสถานการณ์การ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของนักกีฬาที่ดีประกอบด้วย มีระเบียบ วินัย เคารพ และปฏิบัติตามกฎ 
กติกาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ให้อภัยเพ่ือนและผู้อื่น ทั้งในการท างานและการเล่นกีฬาร่วมกันปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายจนงานส าเร็จเรียบร้อย ให้ความร่วมมือกับเพ่ือน พ่ีน้อง ครู พ่อแม่ และผู้อ่ืนจนงานประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายและเสร็จทันเวลาที่ก าหนด ควบคุมอารมณ์ได้ ทั้งในขณะท างานกลุ่มและการเล่น
กีฬา เสียสละ กล้าหาญ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามยอมรับผลการเรียนรู้ การเล่น และการแข่งขัน
อย่างหน้าชื่นตาบาน เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน ไม่เห็นแก่ตัว ยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของเพ่ือนและ
ผู้อ่ืน เคารพสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน การแสดงตนเป็นนักกีฬายูโดที่ดีอย่างสม่ าเสมอทั้งในขณะ
ฝึกซ้อม (การแต่งกาย มารยาท การปฏิบัติตามระเบียบ การฝึกตามโปรแกรม) ขณะเล่น/แข่งขัน (การปฏิบัติตาม
กติกาการแข่งขัน การเชื่อฟังผู้ฝึกสอน การเคารพค าตัดสินของกรรมการ) กิจวัตรประจ าวัน (การปฏิบัติตนตาม 
๑๐ ประการ) 
 สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพประกอบด้วย ความหมายและความส าคัญของสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ การ
จ าแนกองค์ประกอบและความหมายของสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ (๕ องค์ประกอบ) คือ ความแข็งแรงของ
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กล้ามเนื้อ (Muscular Strength) ความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance)ความอดทนของระบบ
ไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ (Cardiovascular Endurance) ความอ่อนตัว (Flexibility) องค์ประกอบ
ของร่างกาย (Body Composition) สมรรถภาพทางกลไกประกอบด้วย ความหมายและความส าคัญของ
สมรรถภาพทางกลไกการจ าแนกองค์ประกอบและความหมายของสมรรถภาพทางกลไก (๖ องค์ประกอบ) 
น ามาใช้ในการเล่นกีฬายูโด คือ ความคล่องตัว (Agility) การทรงตัว (Balance) การประสานสัมพันธ์ (Co-
ordination) พลังกล้ามเนื้อ (Power) เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Time) ความเร็ว (Speed) ระดับ/
เกณฑ์สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ (เปรียบเทียบกับเกณฑ์ของโรงเรียนกีฬา) ระดับ/เกณฑ์สมรรถภาพทางกลไก
ส าหรับกีฬายูโด (เปรียบเทียบกับเกณฑ์ของโรงเรียนกีฬา) การทดสอบสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ ส าหรับกีฬา
ยูโดประกอบด้วยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscular Strength) ใช้แบบทดสอบดึงข้องอแขน ความ
อดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance) ใช้แบบทดสอบลุกนั่งเข่างอ ๖๐ วินาที ความอดทนของระบบ
ไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ (Cardiovascular Endurance) ใช้แบบทดสอบวิ่ง ๙ นาที หรือ ๑๒ นาที ความ
อ่อนตัว (Flexibility) ใช้แบบทดสอบนั่งงอตัวเข่าเหยียด องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition) 
สูตร BMI=น้ าหนักตัว (กก.) หารด้วยส่วนสูง (เมตร) ยกก าลังสอง การทดสอบสมรรถภาพทางกลไกส าหรับ
กีฬายูโด ประกอบด้วย ความคล่องตัว (Agility) ใช้แบบทดสอบการวิ่งเก็บของ การทรงตัว (Balance) ใช้
แบบทดสอบการยืนสองเท้าบนกระดานทรงตัว การประสานสัมพันธ์ (Co-ordination) ใช้แบบทดสอบการ
โยนบอล พลังกล้ามเนื้อ (Power) ใช้แบบทดสอบยืนกระโดดไกล เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Time) 
ใช้แบบทดสอบการกระตุ้นด้วยแสงและเสียงความเร็ว (Speed) ใช้แบบทดสอบการวิ่ง ๕๐ เมตร การฝึกสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกายควบคู่สมรรถภาพทางกลไกส าหรับกีฬายูโดโดยการท าโปรแกรมการฝึกซ้อมเพ่ือ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก การบันทึกผลการทดสอบเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน 
รายภาคเรียน รายปีความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทางกลไกและสมรรถภาพทาง
จิตการฝึกสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายควบคู่สมรรถภาพทางจิตการท าโปรแกรมการฝึกซ้อมเพ่ือสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายควบคู่สมรรถภาพทางจิตกลวิธีฝึกสมรรถภาพทางจิตในกีฬายูโด ประกอบด้วยการจดจ่อ 
การมุ่งมั่นการทุ่มเท (concentration) การท าสมาธิ (meditation) การจินตภาพ (imagery, imagination) 
การผ่อนคลายความเครียด (relaxation) 
 
จ านวนมาตรฐานและตัวชี้วัด    มาตรฐาน พ ๖.๑ ม.๑/๑   พ ๖.๑ ม.๑/๒ พ ๖.๑ ม.๑/๓ พ ๖.๑ ม.๑/๔                
           มาตรฐาน พ ๖.๒ ม.๑/๑  พ ๖.๒ ม.๑/๒    
           มาตรฐาน พ ๖.๓ม.๑/๑   พ ๖.๓ ม.๑/๒  พ ๖.๓ ม.๑/๓ 
 รวม ๙ ตัวชี้วัดต่อภาคเรียนและต่อปี 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
รายวิชา ยูโด     รหัสวิชา พ21244       ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ภาคเรียนที่ ๒     จ านวน ๕ หน่วยกิต    2๐๐ ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
การแยกแยะ ข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ กติกา กีฬายูโด การแสดงพัฒนาการของทักษะ

การเล่นกีฬายูโดของตนเองเก่ียวกับทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน (Basic Movement) ของยูโด ประกอบด้วย 
๑.การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่(non-locomotor movement) ยืน การเหวี่ยง การบิด (หลักวิทยาศาสตร์=
เสถียรภาพ body mass การจัดระเบียบร่างกาย ) การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่(locomotor movement) 
เดิน วิ่ง สไลด์ กระโดดซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง-เฉียง (หลักวิทยาศาสตร์=เสถียรภาพ body mass แนวการจัด
ระเบียบร่างกาย การออกแรง) การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน(combination movement) แบบอยู่กับที่และ
แบบเคลื่อนที่ (หลักวิทยาศาสตร์=เสถียรภาพ body mass แนวการจัดระเบียบร่างกาย การออกแรง ) การ
เคลื่อนไหวเป็นจังหวะ (rhythmical movement) การเดิน และสไลด์ในกีฬายูโด การเคลื่อนไหว เพ่ือให้คู่ต่อสู้
เสียการทรงตัว  ๒.ทักษะกีฬายูโดพ้ืนฐาน (Basic Skills) ประกอบด้วยการทุ่มท่า IPPON - SEOI – NAGE 
ท่า OUCHI - GARI ท่า KOUCHI - GARI การจับล็อคท่า KATA-GATAME และทักษะการต่อสู้ (RANDORI) 
การประเมินความสามารถทางทักษะกีฬายูโดของตนเองเกี่ยวกับความรู้ในหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวที่
น ามาใช้ : หลักการทรงตัว หลักการ FITT หลักการออกแรง/ใช้แรง แรงเสียดทานวิธีการประเมิน
ความสามารถทางทักษะกีฬายูโด ของตนเองประกอบด้วย การสังเกตตนเอง การจดบันทึกผล  การฝึกซ้อม 
การจดบันทึกผลการแข่งขัน (เขียนความเรียง กราฟ ตาราง) การท าแฟ้มสะสมงาน (port folio) การน า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเล่นกีฬาไปใช้ในการฝึกซ้อมกีฬายูโด  ปัจจัยที่มีอิทธิพลประกอบด้วย 
ปัจจัยที่มีผลโดยตรง คือ ทักษะ สมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางจิ ตปัจจัยที่มีผลทางอ้อม คือ 
สภาพแวดล้อม (แสง สนามแข่งขัน เสียงรบกวน กลิ่น ควัน ฯลฯ) สภาพภูมิอากาศ ความสูงเหนือ
ระดับน้ าทะเลเสียงเชียร์ ปัจจัยเสริม คือ อาหารและโภชนาการ การนอนหลับ พักผ่อน ความรู้ การรู้จักและ
เข้าใจตนเอง วัฒนธรรม ประเพณี สังคม การน าปัจจัยไปใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาประกอบด้วย การแสดงตน
ขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน การปรับตัวต่อสถานการณ์ การฝึกซ้อมและแข่งขัน 
 การวิเคราะห์คุณลักษณะของนักกีฬาที่ดีประกอบด้วย มีระเบียบ วินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ  
กติกา โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ให้อภัยเพ่ือนและผู้อ่ืน ทั้งในการท างานและการเล่นกีฬาร่วมกันปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนงานส าเร็จเรียบร้อยให้ความร่วมมือกับเพ่ือน พ่ีน้อง ครู พ่อแม่ และผู้อ่ืนจนงาน
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและเสร็จทันเวลาที่ก าหนด ควบคุมอารมณ์ได้ ทั้งในขณะท างานกลุ่มและ
การเล่นกีฬา เสียสละ กล้าหาญ กล้าแสดงออกในสิ่ งที่ถูกต้องดีงามยอมรับผลการเรียนรู้ การเล่น และการ
แข่งขันอย่างหน้าชื่นตาบาน  เอื้ออาทรต่อผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัวยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของเพ่ือน
และผู้อ่ืน เคารพสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน การแสดงตนเป็นนักกีฬายูโดที่ดีอย่างสม่ าเสมอทั้ง
ในขณะฝึกซ้อม (การแต่งกาย มารยาท การปฏิบัติตามระเบียบ การฝึกตามโปรแกรม) ขณะเล่น/แข่งขัน (การ
ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน การเชื่อฟังผู้ฝึกสอน การเคารพค าตัดสินของกรรมการ)กิจวัตรประจ าวัน (การ
ปฏิบัติตนตาม ๑๐ประการ) 
 สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพประกอบด้วย ความหมายและความส าคัญของสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ การ
จ าแนกองค์ประกอบและความหมายของสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ (๕ องค์ประกอบ) คือ ความแข็งแรงของ
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กล้ามเนื้อ (Muscular Strength) ความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance)ความอดทนของระบบ
ไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ (Cardiovascular Endurance) ความอ่อนตัว (Flexibility) องค์ประกอบ
ของร่างกาย (Body Composition) สมรรถภาพทางกลไกประกอบด้วย ความหมายและความส าคัญของ
สมรรถภาพทางกลไกการจ าแนกองค์ประกอบและความหมายของสมรรถภาพทางกลไก (๖ องค์ประกอบ) 
น ามาใช้ในการเล่นกีฬายูโด คือ ความคล่องตัว (Agility) การทรงตัว (Balance) การประสานสัมพันธ์ (Co-
ordination) พลังกล้ามเนื้อ (Power) เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Time) ความเร็ว (Speed) ระดับ/
เกณฑ์สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ (เปรียบเทียบกับเกณฑ์ของโรงเรียนกีฬา) ระดับ/เกณฑ์สมรรถภาพทางกลไก
ส าหรับกีฬายูโด (เปรียบเทียบกับเกณฑ์ของโรงเรียนกีฬา) การทดสอบสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ ส าหรับกีฬา
ยูโดประกอบด้วยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscular Strength) ใช้แบบทดสอบดึงข้องอแขนความ
อดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance) ใช้แบบทดสอบลุกนั่งงอเข่า ๖๐ วินาที ความอดทนของระบบ
ไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ (Cardiovascular Endurance) ใช้แบบทดสอบวิ่ง ๙ นาที หรือ ๑๒ นาทีความ
อ่อนตัว (Flexibility) ใช้แบบทดสอบ นั่งงอตัวเข่าเหยียด องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition)
สูตร BMI=น้ าหนักตัว (กก.) หารด้วยส่วนสูง (เมตร) ยกก าลังสองการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก ส าหรับ
กีฬายูโด ประกอบด้วยความคล่องตัว (Agility) ใช้แบบทดสอบ วิ่งเก็บของ การทรงตัว (Balance) ใช้
แบบทดสอบ การยืนสองเท้าบนกระดานทรงตัว การประสานสัมพันธ์ (Co-ordination)  ใช้แบบทดสอบการโยน
ลูกบอล พลังกล้ามเนื้อ (Power) ใช้แบบทดสอบ ยืนกระโดดไกล เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Time) 
ใช้แบบทดสอบ การกระตุ้นด้วยแสงและเสียง ความเร็ว (Speed) ใช้แบบทดสอบการวิ่ง ๕๐ เมตร การฝึก
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายควบคู่สมรรถภาพทางกลไกส าหรับกีฬายูโดโดยการท าโปรแกรมการฝึกซ้อม
เพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก การบันทึกผลการทดสอบเป็นรายสัปดาห์ ราย
เดือน รายภาคเรียน รายปีความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทางกลไกและ
สมรรถภาพทางจิต การฝึกสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายควบคู่สมรรถภาพทางจิต การท าโปรแกรมการ
ฝึกซ้อมเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายควบคู่สมรรถภาพทางจิต กลวิธีฝึกสมรรถภาพทางจิตในกีฬายูโด 
ประกอบด้วยการจดจ่อ การมุ่งมั่นการทุ่มเท (concentration) การท าสมาธิ (meditation) การจินตภาพ 
(imagery, imagination) การผ่อนคลายความเครียด (relaxation) 
 
จ านวนมาตรฐานและตัวชี้วัด มาตรฐาน พ ๖.๑ ม.๑/๑   พ ๖.๑ ม.๑/๒   พ ๖.๑ ม.๑/๓  พ ๖.๑ ม.๑/๔ 

มาตรฐาน พ ๖.๒ ม.๑/๑   พ ๖.๒ ม.๑/๒ 
มาตรฐาน พ ๖.๓ ม.๑/๑   พ ๖.๓ ม.๑/๒  พ ๖.๓ ม.๑/๓ 

 รวม ๙ ตัวชี้วัดต่อภาคเรียนและต่อปี 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
รายวิชา   ยูโด         รหัสวิชา    พ22243       ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 

ภาคเรียนที่  ๑  จ านวน  ๕   หน่วยกิต   2๐๐  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การวิเคราะห์เทคนิคยูโดขณะฝึกซ้อมและขณะแข่งขัน โดยมีการบันทึกและสรุปผลการฝึกซ้อมและ
แข่งขันโดยยึดหลัก การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน (combination movement) แบบอยู่กับที่และแบบ
เคลื่อนที่(หลักวิทยาศาสตร์=เสถียรภาพ  body mass  แนวการจัดระเบียบร่างกาย การออกแรง )การ
เคลื่อนไหวเป็นจังหวะ (rhythmical movement) การเดินและสไลด์ในกีฬายูโด ทักษะกีฬา ยูโด พ้ืนฐาน 
(Basic Skills) ประกอบด้วยการทุ่มท่า YAMA – ARASHI  ท่า HARAI – GOSHIท่า DE-ASHI-HARAI การ
จับล็อคท่า  KAMI-SHIHO-GATAME การวางแผนการเล่นและการแข่งขันกีฬาให้เหมาะสมกับตนเองโดย 
การวางแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขันส าหรับนักกีฬายูโดสู่ความเป็นเลิศ โดยท าโปรแกรมการฝึกซ้อมแบบ
ผสมผสานสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต การฝึกทักษะกีฬายูโด การฝึกจับล็อค การฝึกโดยใช้
อุปกรณ์การฝึกโดยใช้เกมส์ การวางแผนก่อน-ระหว่าง-หลังส าหรับกีฬายูโด  การวางแผนการฝึกซ้อมราย
ภาค โดยน าเอาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเล่นกีฬาไปใช้ในการวางแผนการฝึกซ้อมกีฬายูโด 
การเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเล่นกีฬาไปใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน เลือกปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสามารถในการเล่นกีฬายูโดไปใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันยูโดได้ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล
ประกอบด้วย ปัจจัยที่มีผลโดยตรงคือ ทักษะ สมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางจิตปัจจัยที่มีผลทางอ้อม 
คือสภาพแวดล้อม (แสง สนามแข่งขัน เสียงรบกวน กลิ่น ควัน ฯลฯ) สภาพภูมิอากาศ ความสูงเหนือ
ระดับน้ าทะเล เสียงเชียร์ ปัจจัยเสริม คือ อาหารและโภชนาการ การนอนหลับ พักผ่อนความรู้การรู้จักและเข้าใจ
ตนเอง วัฒนธรรม ประเพณี สังคม การน าปัจจัยไปใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาประกอบด้วย การแสดงตนขณะ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน การปรับตัวต่อสถานการณ์ การฝึกซ้อมและแข่งขัน 

การสังเคราะห์คุณลักษณะของนักกีฬาที่ดี ประกอบด้วย การรู้จักการเล่นของตนเอง (ตามความถนัด
เฉพาะบุคคล) รู้จักวิธีปรับปรุงการเล่นของตนเองให้ดีขึ้น ศึกษาการเล่นของคู่ต่อสู้ มีระเบียบ วินัย เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎกติกาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ให้อภัยเพ่ือนและผู้อ่ืน ทั้งในการท างานและการเล่นกีฬาร่วมกัน 
ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนงานส าเร็จเรียบร้อย  ให้ความร่วมมือกับเพ่ือน พ่ีน้อง ครู พ่อแม่ และ
ผู้อื่นจนงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและเสร็จทันเวลาที่ก าหนด ควบคุมอารมณ์ได้ ทั้งในขณะท างาน
กลุ่มและการเล่นกีฬา เสียสละ กล้าหาญ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ยอมรับผลการเรียนรู้ การเล่น 
และการแข่งขันอย่างหน้าชื่นตาบาน  เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน ไม่เห็นแก่ตัว ยอมรับความคิดเห็นและความสามารถ
ของเพ่ือนและผู้อ่ืน เคารพสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน โดยการน าคุณลักษณะของนักกีฬาที่ดีมาใช้ใน
การแข่งขันกีฬายูโด ประกอบด้วย การเคารพกฎกติกากีฬายูโด มีน้ าใจนักกีฬา คือ การยอมรับการตัดสินใจ
ของกรรมการ การแสดงความเคารพก่อนและหลังการแข่งขันตามวัฒนธรรมไทย  การแสดงกิริยาสุภาพ  
เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาส่อเสียด เย้ยหยันคู่ต่อสู้ในระหว่างการแข่งขัน การแสดงความยินดีกับผู้ชนะ การแสดง
การให้ก าลังใจกับผู้แพ้ การให้ความช่วยเหลือกับผู้แข่งขัน เมื่อได้รับบาดเจ็บการไม่โกงอายุ  น้ าหนักการไม่ใช้
ยาและสารต่างๆ เพ่ือสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงกว่าคู่แข่งขัน การตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้รับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงตนเอง มีการพูดคุยเมื่อมีข้อขัดแย้งให้เกิด
ความเข้าใจ 
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อธิบายความหมายและความส าคัญของแต่ละองค์ประกอบของสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพความหมาย

และความส าคัญของสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพการที่ระบบต่างๆ ของร่างกายท าหน้าที่ได้ดี ส่งผลให้คนเรามี
สุขภาพดีช่วยป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดจากการไม่ออกก าลังกายหรือออกก าลังกายน้อยเกินไป การจ าแนก
องค์ประกอบและความหมายของสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ (๕ องค์ประกอบ) ประกอบด้วย  ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ (Muscular  Strength) ความสามารถในการท างานของระบบไหลเวียนเลือด (หัวใจ หลอดเลือด) 
และระบบหายใจในการล าเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์กล้ามเนื้อ ท าให้ร่างกายสามารถยืนหยัดที่จะท างานหรือ
ออกก าลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นระยะเวลานานติดต่อกันความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular 
Endurance) ปริมาณสูงสุดของแรงที่กล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุ่มกล้ามเนื้อสามารถออกแรงต้านได้ ความ
อดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ (Cardiovascular  Endurance) ความสามารถของ
กล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุ่มกล้ามเนื้อในการหดตัวซ้ าๆ เพ่ือต้านแรงได้เป็นระยะเวลานาน ความอ่อนตัว 
(Flexibility) พิสัยของการเคลื่อนไหวสูงสุดเท่าที่จะท าได้ของข้อต่อหรือกลุ่มข้อต่อร่วมกับปลายกล้ามเนื้อ
องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition) สัดส่วนของปริมาณไขมันในร่างกายกับมวลร่างกายที่
ปราศจากไขมัน เรียกว่า เปอร์เซ็นไขมัน ด้วยเครื่องมือวัด หรือการค านวณหาค่าดัชนีมวลกายตามสูตร แล้ว
น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทดสอบสมรรถภาพทางกลไกได้ โดยยึดความส าคัญของแต่ละ
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไก ประกอบด้วย ความคล่องตัว (Agility) ใช้แบบทดสอบ คือ วิ่งเก็บของ 
การทรงตัว (Balance) ใช้แบบทดสอบ คือ การยืนสองเท้าบนกระดานทรงตัว การประสานสัมพันธ์ (Co-
ordination) ใช้แบบทดสอบ คือ โยนลูกบอล พลังกล้ามเนื้อ (Power) ใช้แบบทดสอบ คือ ยืนกระโดดไกล 
เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Time) ใช้แบบทดสอบ คือ การกระตุ้นด้วยแสงและเสียง ความเร็ว 
(Speed) ใช้แบบทดสอบ คือ การวิ่ง 50 เมตร บอกความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพ สมรรถภาพทางกลไกและสมรรถภาพทางจิต โดยการท าโปรแกรมการฝึกซ้อมเพ่ือสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายควบคู่สมรรถภาพทางจิต กลวิธีฝึกสมรรถภาพทางจิตในกีฬายูโด ประกอบด้วยการจดจ่อ 
การมุ่งมั่นการทุ่มเท (concentration) การท าสมาธิ (meditation) การจินตภาพ (imagery, imagination) 
การผ่อนคลายความเครียด (relaxation) 
 
จ านวนมาตรฐานและตัวชี้วัด มาตรฐาน พ ๖.๑  ม. ๒/๑ ,  ม. ๒/๒ ,  ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔ 

มาตรฐาน พ ๖.๒ ม. ๒/๑ ,  ม. ๒/๒ 
มาตรฐาน พ ๖.๓  ม. ๒/๑ ,  ม. ๒/๒ , ม. ๒/๓ 

รวมทั้งหมด  ๙  มาตรฐานตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
รายวิชา   ยูโด         รหัสวิชา    พ22244       ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 

ภาคเรียนที่  ๒  จ านวน  ๕   หน่วยกิต   2๐๐  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การวิเคราะห์เทคนิคการเล่นและการแข่งขันกีฬายูโด โดยมีการบันทึกและสรุปผลการแข่งขันโดยยึด
หลัก การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน (combination movement) แบบอยู่กับที่+แบบเคลื่อนที่(หลัก
วิทยาศาสตร์=เสถียรภาพ  body mass  แนวการจัดระเบียบร่างกาย การออกแรง )การเคลื่อนไหวเป็น
จังหวะ ( rhythmical movement) การเดินและสไลด์ในกีฬายูโด การเคลื่อนไหว เพ่ือให้คู่ต่อสู้เสียการทรง
ตัว ทักษะกีฬายูโดพ้ืนฐาน (Basic Skills) ประกอบด้วย  การทุ่มท่า  SODE - TSURIKOMI - GOSHI   ท่า 
TAI - O - TOSHI  ท่า   HIZA - GURUMA  การจับล็อคท่า   YOKO - SHIHO – GATAME และการเล่น
เพ่ือการแข่งขัน (RANDORI) รูปแบบการต่อสู้การรุกการรับการป้องกันการทุ่ม การล็อค การโต้ตอบ ให้
เหมาะสมกับตนเองโดยการวางแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขันส าหรับนักกีฬายูโดสู่ความเป็นเลิศ โดยท าโป
รมแกรมการฝึกซ้อมแบบผสมผสานสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต และการฝึกทักษะกีฬายูโด โดย
น าเอาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเล่นกีฬาไปใช้ในการวางแผนการฝึกซ้อมกีฬายูโด เลือกปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสามารถในการเล่นกีฬายูโดไปใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันยูโดได้ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล
ประกอบด้วย ปัจจัยที่มีผลโดยตรงคือ ทักษะ สมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางจิตปัจจัยที่มีผลทางอ้อม 
คือ สภาพแวดล้อม (แสง สนามแข่งขัน เสียงรบกวน กลิ่น ควัน ฯลฯ) สภาพภูมิอากาศ ความสูงเหนือ
ระดับน้ าทะเล เสียงเชียร์ ปัจจัยเสริม คือ อาหารและโภชนาการ การนอนหลับ พักผ่อน ความรู้ การรู้จักและ
เข้าใจตนเอง วัฒนธรรม ประเพณี สังคม การน าปัจจัยไปใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาประกอบด้วย การแสดงตน
ขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน การปรับตัวต่อสถานการณ์การฝึกซ้อมและแข่งขัน 

การสังเคราะห์คุณลักษณะของนักกีฬาที่ดี ประกอบด้วย การรู้จักการเล่นของตนเอง (ตามความถนัด
เฉพาะบุคคล) รู้จักวิธีปรับปรุงการเล่นของตนเองให้ดีขึ้น ศึกษาการเล่นของคู่ต่อสู้ มีระเบียบ วินัย เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎกติกาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ให้อภัยเพ่ือนและผู้อ่ืน ทั้งในการท างานและการเล่นกีฬาร่วมกัน 
ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนงานส าเร็จเรียบร้อย  ให้ความร่วมมือกับเพ่ือน พ่ีน้อง ครู พ่อแม่ และ
ผู้อื่นจนงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและเสร็จทันเวลาที่ก าหนด ควบคุมอารมณ์ได้ทั้งในขณะท างาน
กลุ่มและการเล่นกีฬา  เสียสละ กล้าหาญ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม  ยอมรับผลการเรียนรู้ การเล่น 
และการแข่งขันอย่างหน้าชื่นตาบาน  เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน ไม่เห็นแก่ตัว ยอมรับความคิดเห็นและความสามารถ
ของเพ่ือนและผู้อ่ืน คารพสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน โดยการน าคุณลักษณะของนักกีฬาที่ดีมาใช้ในการ
แข่งขันกีฬายูโด  ประกอบด้วย  การเคารพกฎกติกากีฬายูโด มีน้ าใจนักกีฬา คือ การยอมรับการตัดสินใจของ
กรรมการการแสดงความเคารพก่อนและหลังการแข่งขันตามวัฒนธรรมไทย การแสดงกิริยาสุภาพ  เรียบร้อย 
ไม่แสดงกิริยาส่อเสียด เย้ยหยันคู่ต่อสู้ในระหว่างการแข่งขันการแสดงความยินดีกับผู้ชนะ การแสดงการให้
ก าลังใจกับผู้แพ้ การให้ความช่วยเหลือกับผู้แข่งขัน เมื่อได้รับบาดเจ็บการไม่โกงอายุ น้ าหนักการไม่ใช้ยาและ
สารต่างๆ เพ่ือสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงกว่าคู่แข่งขัน การตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้รับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงตนเอง มีการพูดคุยเมื่อมีข้อขัดแย้งให้เกิดความเข้าใจ 

อธิบายความหมายและความส าคัญของแต่ละองค์ประกอบของสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพความหมาย
และความส าคัญของสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ การที่ระบบต่างๆ ของร่างกายท าหน้าที่ได้ดี ส่งผลให้คนเรามี
สุขภาพดี ช่วยป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดจากการไม่ออกก าลังกายหรือออกก าลังกายน้อยเกินไป การจ าแนก
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องค์ประกอบและความหมายของสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ (๕ องค์ประกอบ) ประกอบด้วย ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ (Muscular  Strength) ความสามารถในการท างานของระบบไหลเวียนเลือด (หัวใจ หลอดเลือด) 
และระบบหายใจในการล าเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์กล้ามเนื้อ ท าให้ร่างกายสามารถยืนหยัดที่จะท างานหรือ
ออกก าลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นระยะเวลานานติดต่อกันความอดทนของกล้ามเนื้ อ (Muscular  
Endurance) ปริมาณสูงสุดของแรงที่กล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุ่มกล้ามเนื้อสามารถออกแรงต้านได้ ความ
อดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ (Cardiovascular  Endurance) ความสามารถของ
กล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุ่มกล้ามเนื้อในการหดตัวซ้ าๆ เพื่อต้านแรงได้  เป็นระยะเวลานาน ความอ่อนตัว 
(Flexibility) พิสัยของการเคลื่อนไหวสูงสุดเท่าที่จะท าได้ของข้อต่อหรือกลุ่มข้อต่อร่วมกับปลายกล้ามเนื้อ
องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition) สัดส่วนของปริมาณไขมันในร่างกายกับมวลร่างกายที่
ปราศจากไขมัน เรียกว่า เปอร์เซ็นต์ไขมัน ด้วยเครื่องมือวัด หรือการค านวณหาค่าดัชนีมวลกายตามสูตรแล้ว
น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทดสอบสมรรถภาพทางกลไกได้ โดยยึดความส าคัญของแต่ละ
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไก ประกอบด้วย ความคล่องตัว (Agility) ใช้แบบทดสอบ คือ วิ่งเก็บของ  
การทรงตัว (Balance) ใช้แบบทดสอบ คือ การยืนสองเท้าบนกระดานทรงตัว  การประสานสัมพันธ์ (Co-
ordination) ใช้แบบทดสอบ คือ โยนลูกบอล  พลังกล้ามเนื้อ (Power) ใช้แบบทดสอบ คือ ยืนกระโดดไกล 
เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Time) ใช้แบบทดสอบ คือการกระตุ้นด้วยแสงและเสียง ความเร็ว 
(Speed) ใช้แบบทดสอบ คือ การวิ่ง 50 เมตร บอกความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพ สมรรถภาพทางกลไกและสมรรถภาพทางจิต โดยการท าโปรแกรมการฝึกซ้อมเพ่ือสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายควบคู่สมรรถภาพทางจิต กลวิธีฝึกสมรรถภาพทางจิตในกีฬายูโด  ประกอบด้วยการจดจ่อ 
การมุ่งมั่น การทุ่มเท (concentration) การท าสมาธิ (meditation) การจินตภาพ (imagery, imagination) 
การผ่อนคลายความเครียด (relaxation) 
 
จ านวนมาตรฐานและตัวชี้วัด มาตรฐาน พ ๖.๑  ม. ๒/๑ ,  ม. ๒/๒ ,  ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔ 

มาตรฐาน พ ๖.๒ ม. ๒/๑ ,  ม. ๒/๒ 
มาตรฐาน พ ๖.๓  ม. ๒/๑ ,  ม. ๒/๒ , ม. ๒/๓ 

 
รวมทั้งหมด  ๙  มาตรฐานตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
รายวิชา   ยูโด ๕        รหัสวิชา    พ23243      ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 

ภาคเรียนที่  ๑   จ านวน  ๕   หน่วยกิต   2๐๐  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การวิเคราะห์กลวิธีการเล่นและการแข่งขันกีฬายูโด โดยใช้ องค์ประกอบของทักษะชีวิตมาใช้  ซึ่ง
ประกอบด้วย ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการ
ตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อ่ืน ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด 
และน าหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว (Basic Movement) ของยูโดมาใช้ ประกอบด้วย  ๑.การเคลื่อนไหว
แบบอยู่กับที ่(non-locomotor movement) ยืน การเหวี่ยง การบิด(หลักวิทยาศาสตร์=เสถียรภาพ  body 
mass  การจัดระเบียบร่างกาย) การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่(locomotor movement) เดิน วิ่ง สไลด์ 
กระโดดซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง-เฉยีง(หลักวิทยาศาสตร์=เสถียรภาพ  body mass  แนวการจัดระเบียบร่างกาย 
การออกแรง ) การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน(combination movement) แบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ 
(หลักวิทยาศาสตร์=เสถียรภาพ body mass แนวการจัดระเบียบร่างกาย การออกแรง ) การเคลื่อนไหวเป็น
จังหวะ (rhythmical movement) การเดินและสไลด์ในกีฬายูโด การเคลื่อนไหว เพ่ือให้คู่ต่อสู้เสียการทรง
ตัว ทักษะกีฬายูโดพ้ืนฐาน (Basic Skills) ประกอบด้วย การทุ่มท่า TOMOE-NAGE ท่า KATA-GURUMA ท่า 
UCHI–MATA การหักแขน JUJI-GATAME มีการใช้กลวิธีการเล่นยูโดและการแข่งขันกีฬายูโดได้อย่าง
เหมาะสม โดยน าความรู้ในหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาใช้ประกอบด้วย หลักการทรงตัว หลักการ  
FITT หลักการออกแรง/ใช้แรง แรงเสียดทานมีวิธีการประเมินการใช้กลวิธีการเล่นยูโดและการแข่งขันได้อย่าง
เหมาะสมกับตนเองประกอบด้วยการสังเกตตนเองการจดบันทึกผลการฝึกซ้อมการจดบันทึกผลการแข่งขัน 
(เขียนความเรียง กราฟ ตาราง) การท าแฟ้มสะสมงาน (port folio) จุดอ่อน  จุดแข็ง และจุดที่ควรมีการ
ปรับปรุง โดยน าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินวิธีการเล่นและการแข่งขันยูโดได้แก่ปัจจัยที่มีผลโดยตรงคือ 
ทักษะ สมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางจิตปัจจัยที่มีผลทางอ้อม คือ สภาพแวดล้อม (แสง สนามแข่งขัน 
เสียงรบกวน กลิ่น ควัน ฯลฯ) สภาพภูมิอากาศ ความสูงเหนือระดับน้ าทะเล เสียงเชียร์ ปัจจัยเสริม คือ 
อาหารและโภชนา การการนอนหลับ พักผ่อน ความรู้การรู้จักและเข้าใจตนเอง วัฒนธรรม ประเพณี สังคม 
การน าปัจจัยไปใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาประกอบด้วยการแสดงตนขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน การปรับตัวต่อ
สถานการณ์ การฝึกซ้อมและแข่งขัน 

การประเมินคุณค่าของคุณลักษณะของนักกีฬายูโดที่ดี และน ามาใช้ในการแข่งขันกีฬายูโด
ประกอบด้วย มีระเบียบ วินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอให้อภัยเพ่ือนและผู้อ่ืนทั้ง
ในการท างานและการเล่นกีฬา ร่วมกันปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนงานส าเร็จเรียบร้อย ให้ความ
ร่วมมือกับเพ่ือน พ่ีน้อง ครู พ่อแม่ และผู้อ่ืนจนงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและเสร็จทันเวลาที่
ก าหนด ควบคุมอารมณ์ได้ ทั้งในขณะท างานกลุ่มและการเล่นกีฬา  เสียสละ กล้าหาญ กล้าแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้องดีงาม ยอมรับผลการเรียนรู้ การเล่น และการแข่งขันอย่างหน้าชื่นตาบาน เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน ไม่เห็นแก่
ตัว ยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของเพ่ือนและผู้อ่ืน เคารพสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนการ
แสดงค่านิยมของการเป็นนักกีฬายูโดที่ดีและมีจิตวิญญาณในการแข่งขันยูโด คือ ขณะฝึกซ้อม (การแต่งกาย 
มารยาท การปฏิบัติตามระเบียบ การฝึกตามโปรแกรม) ขณะเล่น/แข่งขัน (การปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน 
การเชื่อฟังผู้ฝึกสอน การเคารพค าตัดสินของกรรมการ) กิจวัตรประจ าวัน (การปฏิบัติตนตาม ๑๐ ประการ) 
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บอกคุณค่าของการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกและสมรรถภาพทางจิตที่มีต่อความสามารถทางกีฬา

ยูโดประกอบด้วยบอกความหมายและความส าคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของกีฬายูโด (๖ 
องค์ประกอบ) ซึ่งน ามาใช้ในการเล่นกีฬายูโด คือ ความคล่องตัว (Agility) การทรงตัว (Balance) การประสาน
สัมพันธ์ (Co-ordination) พลังกล้ามเนื้อ (Power) เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง(Reaction Time) ความเร็ว 
(Speed) ระดับ/เกณฑ์สมรรถภาพทางกลไกส าหรับกีฬายูโด (เปรียบเทียบกับเกณฑ์ของโรงเรียนกีฬา) ส าหรับ
เครื่องมือการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก ส าหรับกีฬายูโด  ประกอบด้วยความคล่องตัว  (Agility)ใช้
แบบทดสอบ คือ วิ่งเก็บของ  การทรงตัว (Balance) ใช้แบบทดสอบ คือ การยืนสองเท้าบนกระดานทรงตัว 
การประสานสัมพันธ์ (Co-ordination) ใช้แบบทดสอบ คือ โยนลูกบอล  พลังกล้ามเนื้อ (Power) ใช้แบบทดสอบ 
คือ ยืนกระโดดไกล เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Time)ใช้แบบทดสอบ คือ การกระตุ้นด้วยแสงและ
เสียง ความเร็ว (Speed) ใช้แบบทดสอบ คือ การวิ่ง 50 เมตร การประเมินระดับสมรรถภาพทางกลไกของ
ตนเองโดยการท าโปรแกรมการฝึกซ้อมเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก การ
บันทึกผลการทดสอบเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายภาคเรียน รายปี ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพ สมรรถภาพทางกลไกและสมรรถภาพทางจิต การฝึกสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายควบคู่สมรรถภาพ
ทางจิต การท าโปรแกรมการฝึกซ้อมเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายควบคู่ สมรรถภาพทางจิตกลวิธีฝึก
สมรรถภาพทางจิตในกีฬายูโด ประกอบด้วยการจดจ่อ การมุ่งมั่น การทุ่มเท (concentration) การท าสมาธิ 
(meditation) การจินตภาพ (imagery, imagination) การผ่อนคลายความเครียด (relaxation) โดยน ามา
เทียบกับเกณฑ์สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

จ านวนมาตรฐานและตัวชี้วัด มาตรฐาน พ ๖.๑ ม.๑/๑ พ ๖.๑ ม.๑/๒ พ ๖.๑ ม.๑/๓ 
มาตรฐาน พ ๖.๒ ม.๑/๑ พ พ ๖.๒ ม.๑/๒ 
มาตรฐาน พ ๖.๓ ม.๑/๑ พ ๖.๓ ม.๑/๒ พ ๖.๓ ม.๑/๓ 

รวม ๘ ตัวชี้วัดต่อภาคเรียนและต่อปี 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
รายวิชา   ยูโด ๖        รหัสวิชา    พ23244      ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 

ภาคเรียนที่  ๒   จ านวน  ๕   หน่วยกิต   2๐๐  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………… 

การวิเคราะห์กลวิธีการเล่นและการแข่งขันกีฬายูโด โดยใช้ องค์ประกอบของทักษะชีวิตมาใช้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ทักษะการตัดสินใจ  ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการ
ตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อ่ืน  ทักษะการจัดการกับอารมณ์  และทักษะการจัดการกับความเครียด  
และน าหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว (Basic Movement) ของยูโดมาใช้ ประกอบด้วยการเคลื่อนไหว
แบบอยู่กับที่ (non-locomotor movement) ยืน การเหวี่ยง การบิด(หลักวิทยาศาสตร์=เสถียรภาพ  body 
mass  การจัดระเบียบร่างกาย) การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่(locomotor movement) เดิน วิ่ง สไลด์ 
กระโดดซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง-เฉียง (หลักวิทยาศาสตร์=เสถียรภาพ  body mass  แนวการจัดระเบียบร่างกาย 
การออกแรง) การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน(combination movement) แบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ 
(หลักวิทยาศาสตร์=เสถียรภาพ  body mass แนวการจัดระเบียบร่างกาย การออกแรง) การเคลื่อนไหวเป็น
จังหวะ (rhythmical movement) การเดิน+ สไลด์ในกีฬายูโด  การเคลื่อนไหว เพ่ือให้คู่ต่อสู้เสียการทรงตัว 
ทักษะกีฬายูโดพ้ืนฐาน (Basic Skills) ประกอบด้วย การทุ่มท่า HANE-GOSHI  ท่า OKURI-ASHI–HARAI ท่า 
SUMI–GAESHI การรัดคอ OKURI-ERI-JIME และทักษะการต่อสู้ RANDORI มีการใช้กลวิธีการเล่นยูโดและ
การแข่งขันกีฬายูโดได้อย่างเหมาะสม โดยน าความรู้ในหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาใช้ประกอบด้วย
หลักการทรงตัว หลักการ FITT หลักการออกแรง/ใช้แรง แรงเสียดทาน มีวิธีการประเมินการใช้กลวิธีการเล่น
ยูโดและการแข่งขันได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง ประกอบด้วยการสังเกตตนเอง การจดบันทึกผลการฝึกซ้อม 
การจดบันทึกผลการแข่งขัน (เขียนความเรียง กราฟ ตาราง) การท าแฟ้มสะสมงาน (port folio) จุดอ่อน จุด
แข็ง และจุดที่ควรมีการปรับปรุง โดยน าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินวิธีการเล่นและการแข่งขันยูโดได้แก่ 
ปัจจัยที่มีผลโดยตรงคือ ทักษะ สมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางจิต ปัจจัยที่มีผลทางอ้อม คือ
สภาพแวดล้อม (แสง สนามแข่งขัน เสียงรบกวน กลิ่น ควัน ฯลฯ) สภาพภูมิอากาศ ความสูงเหนือ
ระดับน้ าทะเล เสียงเชียร์ ปัจจัยเสริม คือ อาหารและโภชนาการการนอนหลับ พักผ่อน ความรู้ การรู้จักและ
เขา้ใจตนเอง วัฒนธรรม ประเพณี สังคม การน าปัจจัยไปใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาประกอบด้วยการแสดงตนขณะ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน การปรับตัวต่อสถานการณ์การฝึกซ้อมและแข่งขัน 

การประเมินคุณค่าของคุณลักษณะของนักกีฬายูโดที่ดี และน ามาใช้ในการแข่งขันกีฬายูโด
ประกอบด้วย มีระเบียบ วินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอให้อภัยเพ่ือนและผู้อ่ืน ทั้ง
ในการท างานและการเล่นกีฬาร่วมกันปฏบิัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนงานส าเร็จเรียบร้อยให้ความร่วมมือกับ
เพ่ือน พ่ีน้อง ครู พ่อแม่ และผู้อ่ืนจนงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและเสร็จทันเวลาที่ก าหนดควบคุม
อารมณ์ได้ ทั้งในขณะท างานกลุ่มและการเล่นกีฬา เสียสละ กล้าหาญ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม 
ยอมรับผลการเรียนรู้ การเล่น และการแข่งขันอย่างหน้าชื่นตาบาน เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน ไม่เห็นแก่ตัว ยอมรับความ
คิดเห็นและความสามารถของเพ่ือนและผู้อ่ืน เคารพสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน การแสดงค่านิยมของ
การเป็นนักกีฬายูโดที่ดี และมีจิตวิญญาณในการแข่งขันยูโด คือ ขณะฝึกซ้อม (การแต่งกาย มารยาท การ
ปฏิบัติตามระเบียบ การฝึกตามโปรแกรม) ขณะเล่น/แข่งขัน (การปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน การเชื่อฟังผู้
ฝึกสอน การเคารพค าตัดสินของกรรมการ) กิจวัตรประจ าวัน (การปฏิบัติตนตาม ๑๐ ประการ) 
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บอกคุณค่าของการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกและสมรรถภาพทางจิตที่มีต่อความสามารถทางกีฬา

ยูโดประกอบด้วย บอกความหมายและความส าคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของกีฬายูโด (๖ 
องค์ประกอบ) ซึ่งน ามาใช้ในการเล่นกีฬายูโด คือ ความคล่องตัว (Agility) การทรงตัว (Balance) การประสาน
สัมพันธ์ (Co-ordination) พลังกล้ามเนื้อ (Power) เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง(Reaction Time) ความเร็ว 
(Speed) ระดับ/เกณฑ์สมรรถภาพทางกลไกส าหรับกีฬายูโด (เปรียบเทียบกับเกณฑ์ของโรงเรียนกีฬา) ส าหรับ
เครื่องมือการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก ส าหรับกีฬายูโด  ประกอบด้วยความคล่องตัว (Agility) ใช้
แบบทดสอบ คือ วิ่งเก็บของ  การทรงตัว (Balance) ใช้แบบทดสอบ คือ การยืนสองเท้าบนกระดานทรงตัว การ
ประสานสัมพันธ์ (Co-ordination)ใช้แบบทดสอบ คือ โยนลูกบอล พลังกล้ามเนื้อ (Power) ใช้แบบทดสอบ คือ 
ยืนกระโดดไกล เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง(Reaction Time) ใช้แบบทดสอบ คือ การกระตุ้นด้วยแสงและเสียง 
ความเร็ว (Speed)ใช้แบบทดสอบ คือ การวิ่ง 50 เมตร การประเมินระดับสมรรถภาพทางกลไกของตนเองโดยการ
ท าโปรแกรมการฝึกซ้อมเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก การบันทึกผลการทดสอบ
เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายภาคเรียน รายปี ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทาง
กลไกและสมรรถภาพทางจิต การฝึกสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายควบคู่สมรรถภาพทางจิตการท าโปรแกรมการ
ฝึกซ้อมเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายควบคู่สมรรถภาพทางจิต กลวิธีฝึกสมรรถภาพทางจิตในกีฬายูโด 
ประกอบด้วยการจดจ่อ การมุ่งมั่นการทุ่มเท (concentration) การท าสมาธิ (meditation) การจินตภาพ 
(imagery, imagination) การผ่อนคลายความเครียด (relaxation) โดยน ามาเทียบกับเกณฑ์สมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพและของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

 
จ านวนมาตรฐานและตัวชี้วัด มาตรฐาน พ ๖.๑ ม.๑/๑  พ ๖.๑ ม.๑/๒  พ ๖.๑ ม.๑/๓ 

มาตรฐาน พ ๖.๒ ม.๑/๑  พ ๖.๒ ม.๑/๒ 
มาตรฐาน พ ๖.๓ ม.๑/๑ พ ๖.๓ ม.๑/๒ พ ๖.๓ ม.๑/๓ 

รวม ๘ ตัวชี้วัดต่อภาคเรียนและต่อปี 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
รายวิชา   ยูโด         รหัสวิชา    พ31243      ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 

ภาคเรียนที่  ๑   จ านวน  ๕   หน่วยกิต   2๐๐  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีทาง การกีฬา 
เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬายูโด สามารถวิเคราะห์เทคนิค และวางแผนการเล่น การแข่งขันกีฬา
ยูโด  สามารถน าผลการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของนักกีฬายูโดไปใช้พัฒนาตนเอง มี
คุณลักษณะและค่านิยมของการเป็นนักกีฬายูโดที่ดี สามารถน าผลการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก และ
สมรรถภาพทางจิตไปพัฒนาตนเองได้ วางแผนการเสริมสร้างระดับสมรรถภาพทางกลไกด้วยตนเอง สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกลไก สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถภาพทางจิต
ที่ส่งผลต่อความสามารถทางการกีฬายูโด มีการศึกษาเทคนิคการเชื่อมท่าต่อเนื่อง  และ การป้องกันการทุ่ม 
โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือช่วยในการพัฒนา  ร่วมกับการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม การท างานเป็น
ทีม และกระบวนการปฏิบัติ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในสิ่งที่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย มี
ความมุ่งม่ันในการฝึกซ้อม  การแก้ปัญหา รวมทั้งมีน้ าใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถต่อสู้ตามหลักของ
ยูโดได้เป็นอย่างดี  มีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกยูโด และการมีมารยาทของการเป็นผู้ชมที่ดี 
  
รหัสตัวช้ีวัด พ ๖.๑ ม ๔/๑ ,๒  , ๔ 
                           พ ๖.๒  ม ๔/๒  
                           พ ๖.๓ ม ๔/๑ , ๒, ๔ 
รวม ๙  ตัวชี้วัดต่อภาคเรียนและต่อปี 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
รายวิชา   ยูโด         รหัสวิชา    พ31244      ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 

ภาคเรียนที่  ๒   จ านวน  ๕   หน่วยกิต   2๐๐  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ศึกษาวิเคราะห์ประเมินและเลือกใช้ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศและเทคโนโลยีทางการกีฬา เพ่ือใช้
ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬายูโด  สามารถวิเคราะห์เทคนิค และกลยุทธ์ของกีฬายูโด การแข่งขันกีฬา
ยูโด แสดงความสามารถในการแข่งขันกีฬายูโด  สามารถน าผลการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ
นักกีฬายูโดไปใช้พัฒนาตนเองแสดงจิตวิญญาณในการแข่งขันกีฬายูโดตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้มีคุณลักษณะ
และค่านิยมของการเป็นนักกีฬายูโดที่ดี ประเมินและเลือกแบบอย่างในการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและมีจิตวิญญาณในการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพกลไก
และสมรรถภาพจิต  น าผลการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกและสมรรถภาพจิตไปพัฒนาตนเอง เป็น
แบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกลไก  ศึกษาเทคนิคการเชื่อมท่าทุ่มกับท่าพ้ืน และการตอบโต้
การทุ่ม โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือช่วยในการพัฒนา  ร่วมกับการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม การ
ท างานเป็นทีม และกระบวนการปฏิบัติ 

  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในสิ่งที่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย 
มีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อม  การแก้ปัญหา รวมทั้งมีน้ าใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถต่อสู้ตามหลัก
ของยูโดได้เป็นอย่างดี  มีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกยูโด  มีความสามารถแนะน าทักษะยูโดแก่ผู้อ่ืนได้และ การมี
มารยาทของการเป็นผู้ชมที่ดี   

 
รหัสตัวช้ีวัด พ ๖.๑   ม ๔/๑  ,๒, ๓, ๔            

พ ๖.๒ ม ๔/๑ , ๒             
พ ๖.๓  ม ๔/๑ , ๓ 

รวม๘  ตัวชี้วัดต่อภาคเรียนและต่อปี 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
รายวิชา   ยูโด        รหสัวิชา    พ32243      ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ 

ภาคเรียนที่  ๑   จ านวน  ๕   หน่วยกิต   2๐๐  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีทาง การกีฬา 
เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันให้เป็นเลิศในกีฬายูโด รวมทั้งสามารถวิเคราะห์เทคนิค การเล่นขั้นสูงของ
กีฬายูโดได้หลากหลายรูปแบบ การแสดงความสามารถในการแข่งขันกีฬายูโดได้อย่างเต็มศักยภาพ  อีกทั้ง
สามารถน าผลการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของนักกีฬายูโดไปใช้พัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี 
แสดงจิตวิญญาณในการแข่งขันกีฬายูโดตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
ของการเป็นนักกีฬายูโดที่ดี สามารถน าผลการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก และสมรรถภาพทางจิตไปพัฒนา
ตนเองได้ วางแผนการเสริมสร้างระดับสมรรถภาพทางกลไกได้ด้วยตนเอง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกลไก วิเคราะห์ปัจจัยที่มี  ผลต่อสมรรถภาพทางจิตที่ส่งผลต่อความสามารถทาง
กีฬายูโด  เช่น ปัจจัยภายในร่างกาย ความพร้อมของร่างกาย และปัจจัยภายนอก เพ่ือให้นักกีฬา มีความเป็น
เลิศในกีฬา  มกีารศึกษาเทคนิคการชิงจังหวะการทุ่ม และการรุก–รับ ในการแข่งขันโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การ
กีฬาเพ่ือช่วยในการพัฒนา  ร่วมกับการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และกระบวนการปฏิบัติ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในสิ่งที่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย มี
ความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อม การแก้ปัญหา รวมทั้งมีน้ าใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถต่อสู้ตามหลักของ
ยูโดได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกยูโด มีความสามารถแนะน าทักษะยูโดแก่ผู้อ่ืนได้ และการมีมารยาท
ของการเป็นผู้ชมที่ดี   
   
รหัสตัวช้ีวัด พ ๖.๑ม ๕/๑  , ๒ , ๔ 
                           พ ๖.๒ ม ๕/๒  
รวม ๔  ตัวชี้วัดต่อภาคเรียนและต่อปี 
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สารสนเทศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศชนิดกีฬายูโด 38 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
รายวิชา   ยูโด         รหัสวิชา    พ32244      ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ 

ภาคเรียนที่  ๒   จ านวน  ๕   หน่วยกิต   2๐๐  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        ศึกษาวิเคราะห์จัดระบบประเมิน เลือก และประยุกต์ใช้ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ  และ
เทคโนโลยี ทางการกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขั นกีฬายูโดสามารถ
วิเคราะห์ทักษะ  เทคนิคและกลยุทธ์ขั้นสูงของกีฬายูโด เทคนิค และการแข่งขันกีฬายูโด วางแผนการฝึกซ้อม
และแข่งขันกีฬายูโดเพ่ือความเป็นเลิศ แสดงความสามารถในการแข่งขันกีฬายูโด การสร้างเสริม และพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย  สมรรถภาพกลไกและสมรรถภาพทางจิต สามารถน าผลการประเมินที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของนักกีฬายูโดไปใช้พัฒนาตนเอง แสดงจิตวิญญาณในการแข่งขันกีฬายูโดตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้มีคุณลักษณะ และค่านิยมของการเป็นนักกีฬายูโดที่ดี เป็นแบบอย่างการเป็นนักกีฬาที่ดี มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและมีจิตวิญญาณในการแข่งขันกีฬายูโด เพ่ือความเป็นเลิศน าผล
การทดสอบสมรรถภาพทางกลไกและสมรรถภาพทางจิตไปพัฒนาตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกลไก    มีการศึกษาเทคนิคการเชื่อมท่าพ้ืน NE-WAZA และการป้องกันการจับล็อค โดยใช้หลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือช่วยในการพัฒนา ร่วมกับการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และ
กระบวน การปฏิบัติ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในสิ่งที่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย มีความ
มุ่งม่ันในการฝึกซ้อม การแก้ปัญหา รวมทั้งมีน้ าใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถต่อสู้ตามหลักของยูโดได้
เป็นอย่างดี    มีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกยูโด มีความสามารถแนะน าทักษะยูโดแก่ผู้อ่ืนได้และการมีมารยาทของ
การเป็นผู้ชมที่ดี   

 
รหัสตัวช้ีวัด พ ๖.๑ ม ๕/๑  , ๒ ,๓ ,๔ 
   พ ๖.๒  ม ๕/๑ , ๒  
   พ ๖.๓  ม ๕/๑, ๓    
รวม ๘  ตัวชี้วัด ต่อภาคเรียนและต่อปี 
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สารสนเทศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศชนิดกีฬายูโด 39 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
รายวิชา   ยูโด 5         รหัสวิชา    พ33243      ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

ภาคเรียนที่  ๑   จ านวน  ๕   หน่วยกิต   2๐๐  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีทาง การกีฬา 
เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันให้เป็นเลิศในกีฬายูโด  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์เทคนิคการเล่นขั้นสูงใน
การแข่งขันกีฬายูโด เพ่ือความเป็นเลิศได้หลากหลายรูปแบบ การแสดงความสามารถในการแข่งขันกีฬายูโด
ได้อย่างเต็มศักยภาพ  อีกทั้งสามารถน าผลการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของนักกีฬายูโดไปใช้
พัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี แสดงและถ่ายทอดความรู้การใช้ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะเฉพาะบุคคล จิตวิญญาณใน
การแข่งขันกีฬายูโด ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของการ
เป็นนักกีฬายูโดที่ดี  สามารถน าผล การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก และสมรรถภาพทางจิตไปพัฒนาตนเอง
รวมทั้งผู้อ่ืนได้ การเสริมสร้างระดับสมรรถภาพทางกลไกได้ด้วยตนเอง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกลไก รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถภาพทางจิต ที่ส่งผลต่อ
ความสามารถทาง ด้านกีฬายูโด โดยมีการศึกษาเทคนิคการจับให้ได้เปรียบ และการตอบโต้ท่าจับล็อค โดยใช้
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือช่วยในการพัฒนา  ร่วมกับการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และ
กระบวนการปฏิบัติ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในสิ่งที่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย มีความ
มุ่งม่ันในการฝึกซ้อม การแก้ปัญหา รวมทั้งมีน้ าใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถต่อสู้ตามหลักของยูโดได้
เป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกยูโด มีความสามารถแนะน าทักษะยูโดแก่ผู้อ่ืนได้และ การมีมารยาทของ
การเป็นผู้ชมที่ดี   
    
รหัสตัวช้ีวัด พ ๖.๑ ม ๕/๑  , ๒ , ๔ 
                           พ ๖.๒ ม ๕/๒  
รวม  ๔   ตัวชี้วัด ต่อภาคเรยีนและต่อปี 
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สารสนเทศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศชนิดกีฬายูโด 40 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
รายวิชา   ยูโด 6        รหัสวิชา    พ33244      ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ 

ภาคเรียนที่  ๒   จ านวน  ๕   หน่วยกิต   2๐๐  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษาวิเคราะห์  จัดระบบ  ประเมิน  และประยุกต์ใช้ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศและเทคโนโลยีทางการ
กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา ทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์ขั้นสูงเพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและ การแข่งขันกีฬายูโด
สามารถวิเคราะห์เทคนิค และวางแผนการเล่น วางแผนฝึกซ้อม  พัฒนาทักษะ เทคนิค   เพ่ือความเป็นเลิศ 
พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างของนักกีฬาที่ดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม และมีจิต
วิญญาณ สามารถน าผลการประเมินที่มีผลต่อประสิทธิภาพของนักกีฬายูโดไปใช้พัฒนาตนเองแสดงจิต
วิญญาณ ในการแข่งขันกีฬายูโดตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ น าผลการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกและ
สมรรถภาพทางจิตไปพัฒนาตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกลไก  มีการศึกษา
เทคนิคการต่อสู้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  การป้องกันท่ารัดคอและหักแขน โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพ่ือช่วยในการพัฒนา ร่วมกับการใช้กระบวน การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และกระบวนการปฏิบัติ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในสิ่งที่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย มี
ความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อม การแก้ปัญหา รวมทั้งมีน้ าใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถต่อสู้ตามหลักของ
ยูโดได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกยูโด มีความสามารถแนะน าทักษะยูโดแก่ผู้อ่ืนได้และการมีมารยาท
ของการเป็นผู้ชมที่ดี   

 
รหัสตัวช้ีวัด พ ๖.๑ ม ๖/๑  ,๒ , ๓  , ๔ 
                           พ ๖.๒ ม ๖/๑ ,๒  
                           พ ๖.๓ ม ๖/๑ , ๓    
รวม   ๘   ตัวชี้วัด ต่อภาคเรียนและต่อปี 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศชนิดกีฬายูโด 42 

 

 
ภาพประมวลผลการแข่งขัน 

 
การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน – เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24  

ณ จังหวัด นครปฐม 
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สารสนเทศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศชนิดกีฬายูโด 43 

 
การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน – เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24  

ณ จังหวัด นครปฐม 
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สารสนเทศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศชนิดกีฬายูโด 44 

 

การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน – เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24  
ณ จังหวัด นครปฐม 
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การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน – เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24  

ณ จังหวัด นครปฐม 
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สารสนเทศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศชนิดกีฬายูโด 46 

 

ประมวลผลการแข่งขนักีฬายโูด 
 

แขง่ขนัคดัเลือกนกักีฬายโูดตวัแทนทีมชาติไทย เพ่ือเขา้รว่มการแขง่ขนั

กีฬาซีเกมส ์ครัง้ท่ี 31 ณ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 
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