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โรงเรียนสตรีภเูก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา พ 21104 รายวิชา พลศึกษา (กีฬาแชร์บอล)  สาระพื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน 0.5 หน่วยกิต  เวลาเรียน 20 คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน นางสาวอัมพิรา  ศรีวรรณและครูลภัสกร พลกุล  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 
คำอธิบายรายวิชา 

 นักเรียนมีความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อื่นในการ
เล่นกีฬาแชร์บอล 

ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน และการเล่นกีฬาตามลำดับขั้นตอนเพ่ือให้มี 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา และกีฬาแชร์บอล 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬาแชร์บอล ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีม 
อย่างสนุกสนาน มีคุณธรรม เห็นคุณค่าของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาแชร์บอล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1 ม.1/1 - ม.1/3 
พ 3.2 ม.1/2 , ม.1/5 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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กำหนดการสอน 
 

สัปดาห์ 
ที ่ เนื้อหา / สาระที่สอน 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1 ปฐมนิเทศการเรียนการ
สอน,ตัวช้ีวัด 

 1 ข้อตกลงของชั้น
เรียน 

เกณฑ์การเก็บ
คะแนน 

- 

2-3 ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 

 2 บันทึกผลการ
ทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย 

- 

4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา
แชร์บอล และการบรหิาร
ร่างกาย 

ร่วมกิจกรรม
นันทนาการอย่างน้อย 
๑ กิจกรรมและนำ
หลักความรู้ที่ได้ไป
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
วิชาอ่ืน 

1 ตอบคำถามท้าย
หน่วยเรื่องความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับกีฬา

แชร์บอล 
 

5 

5-6 การรับส่งบอลแบบอยู่กับท่ี 

การรับส่งบอลแบบ
เคลื่อนที ่

-  เพ่ิมพูน
ความสามารถของตน  
ตามหลักการ
เคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะ
กลไกและทักษะ
พ้ืนฐานทีน่ำไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่น
กีฬา 

2 ทดสอบ 
การรับส่งบอลแบบ

เคลื่อนที ่

10 

7-8 การรับ - ส่งบอลแบบสาม
มุม 

-  เพ่ิมพูน
ความสามารถของตน  
ตามหลักการ
เคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะ
กลไกและทักษะ
พ้ืนฐานที่นำไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่น
กีฬา 

2 ทดสอบ 
การรับ - ส่งบอล

แบบสามมุม 

10 

9 สอบกลางภาค  1 แบบทดสอบ 20 
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สัปดาห์ 
ที ่ เนื้อหา / สาระที่สอน 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

10-11 การส่งบอลแบบสามคน
อ้อมหลัง 

-  เพ่ิมพูน
ความสามารถของตน  
ตามหลักการ
เคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะ
กลไกและทักษะ
พ้ืนฐานที่นำไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่น
กีฬา 

2 ทดสอบ 
การส่งบอลแบบ
สามคนอ้อมหลัง 

5 

12 ทักษะการยิงประต ู -  เพ่ิมพูน
ความสามารถของตน  
ตามหลักการ
เคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะ
กลไกและทักษะ
พ้ืนฐานที่นำไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่น
กีฬา 

1 ทดสอบ 
ทักษะการยิงประตู 

5 

13 กติกาการแข่งขันกีฬาแชร์
บอล 

- ออกกำลังกายและ
เลือกเข้าร่วมเล่นกีฬา
ตามความถนัด  ความ
สนใจอย่างเต็ม
ความสามารถ  พร้อม
ทั้งมีการประเมินการ
เล่นของตนและผู้อื่น 

1 แผ่นพับ 
กติกาแชร์บอล 

5 

14-15 กรรมการการตัดสินกีฬา
แชร์บอล 

2 - - 

16-19 การแข่งขนักีฬาแชร์

บอล 

เล่นกีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคล
และทีมโดยใช้ทักษะ
พ้ืนฐานตามชนิดกีฬา  
อย่างละ ๑ ชนิด 
- ร่วมมือในการเล่น
กีฬา  และการทำงาน
เป็นทีมอย่าง
สนุกสนาน 

4 ผลการแข่งขัน 10 

20 สอบปลายภาคเรียน 
1/2564 

 1 แบบทดสอบ 30 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้  
1. กระบวนการกลุ่ม 
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. การสืบค้นข้อมูล 
4. การบรรยาย  
5. การสาธิต 

 
การวัดและประเมินผล 
 อัตราส่วนคะแนนที่ใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบด้วย  

1.1  ตอบคำถามท้ายหน่วยเรื่องความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกีฬาแชร์บอล 5 คะแนน 
1.2 ทดสอบการรับส่งบอลแบบเคลื่อนที่    10 คะแนน 
1.3  ทดสอบการรับ – ส่งบอลแบบสามมุม             10 คะแนน 

2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 
 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบด้วย 

3.1 ทดสอบการส่งบอลแบบสามคนอ้อมหลัง   5 คะแนน 
3.2 ทดสอบทักษะการยิงประตู     5 คะแนน 
3.3 แผ่นพับกติกาแชร์บอล     5 คะแนน 
3.4 ผลการแข่งขัน      10 คะแนน     

 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

1. ใบความรู้เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแชร์บอล 

2. คลิปวีดิโอการแข่งขันกีฬาแชร์บอล 

3. สื่อออนไลน์เกี่ยวกับกีฬาแชร์บอล 

4. แผ่นพับประวัติกีฬาแชร์บอล 

5. การอธิบายและสาธิตวิธีการส่งบอลในแบบต่างๆ 


