
 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา พ 23104  รายวิชาพลศึกษา(บาสเกตบอล) สาระ พื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  เวลาเรียน 20 คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน นางสาวลภัสกร พลกุล  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
ศึกษา ประเด็นความรู้ ระบุเหตุผล ความคิดเห็น สร้างค าอธิบาย แสวงหาทางออกในการแก้ปัญหา 

ความเป็นมาของศาสตร์ หลักการ วิธีคิดเพื่อสร้างความรู้ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติกีฬาไทย กีฬาสากลอย่างละ 
1 ชนิด การเคล่ือนไหวกิจกรรมทางกายการเล่นเกมและการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
กิจกรรมนันทนาการอย่างละ 1 กิจกรรม 

โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย ทักษะ 
กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการความคิดรวบยอด กระบวนการ 
กลุ่ม เทคนิคท่ีเหมาะสมกับตน ทักษะการเคล่ือนไหว การลงมือปฏิบัติ การเข้าร่วมกิจกรรม และ น าความรู้ไป 
ขยายผล 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ ต้ั งสมมติฐาน และแสวงหา
ค าตอบเกี่ยวกับส่ิงท่ีเรียนรู้ ให้ค าอธิบาย แสดงความคิดเห็นหาทางออกในการแก้ปัญหา เช่ือมโยงความรู้ 
เปรียบเทียบวิธีการแสวงหาความรู้และวิธีการรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
 พ 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
 พ 3.๒ ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
 พ 4.1 ม.3/5 
  
 



 
ก าหนดการสอน 

 

สัปดาห์ 
ท่ี เนื้อหา / สาระท่ีสอน 

ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1 ปฐมนิเทศ/ท าข้อตกลงใน
การเรียน 

พ 3.2 ม.3/3 
ปฏิบัติตนตามกฎ 
กติกา และข้อตกลงใน
การเล่นตามชนิดกีฬาท่ี
เลือก และน าแนวคิดท่ี
ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนในสังคม 

๑ - - 

2-3 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย พ 3.2 ม.3/5 
เสนอผลการพัฒนา
สุขภาพของตนเองท่ี
เกิดจากการออกก าลัง
กายและการเล่นกีฬา
เป็นประจ า 
พ4.1 ม.3/5 ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
และพัฒนาได้ตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

2 - - 

4 -ทักษะการอบอุ่นร่างกาย 
และการคลายอุ่น 
-ทักษะพื้นฐานการการสร้าง
ความคุ้นเคยกับลูก
บาสเกตบอล 

พ 3.1 ม.3/2 น า
หลักการความรู้และ
ทักษะในการ
เคล่ือนไหวกิจกรรมทาง
กายการเล่นเกมและ
การเล่นกีฬาไปใช้
เสริมสร้างสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ 
พ 3.1 ม.3/3 
ร่วมกิจกรรม
นันทนาการอย่างน้อย 
1 กิจกรรมและน าหลัก
ความรู้ วิธีการไปขยาย
ผลการเรียนรู้ให้ผู้อื่น 

 

1 - - 

 



สัปดาห์
ท่ี 

เนื้อหา / สาระที่สอน ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

5 ทักษะการรับ-ส่งบอล 
(สองมือระดับอก) 
 

พ 3.1 ม.3/1 
เล่นกีฬาไทยและกีฬา
สากล อย่างละ 1 
ชนิดโดยใช้เทคนิคท่ี
เหมาะสมกับตนเอง
และทีม 
 
พ 3.1 ม.3/2 
น าหลักการความรู้
และทักษะในการ
เคล่ือนไหวกิจกรรม
ทางกายการเล่นเกม
และการเล่นกีฬาไปใช้
สร้างเสริมสุขภาพ
อย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ 
 
พ 3.2 ม.3/2 
ออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาอย่าง
สม่ าเสมอและน า
แนวคิดหลักการจาก
การเล่นไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

1 สอบทักษะ 5 

6 ทักษะการรับ-ส่งบอล 
(สองมือเหนือศีรษะ) 

1 สอบทักษะ 5 

7 ทักษะการรับ-ส่งบอล 
(กระดอนพื้น) 

1  
สอบทักษะ 

 

5 

8-9 ทักษะสามคนอ้อมหลังทักษะ 2 สอบทักษะ 10 
    

 
 

1๐ สอบกลางภาค พ 3.2 ม.3/5 
เสนอผลการพัฒนา
สุขภาพของตนเองท่ี
เกิดจากการออกก าลัง
กายและการเล่นกีฬา
เป็นประจ า 

1 สอบทฤษฎี 
สอบทักษะ 

20 

  



สัปดาห์
ท่ี 

เนื้อหา / สาระท่ีสอน ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 

จ านวน 

คาบ 

การวัดและประเมินผล 

ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

11-12 ทักษะการยิงประตู 

 - Lay Up 

พ 3.1 ม.3/1 เล่น
กีฬาไทยและกีฬา
สากล อย่างละ 1 
ชนิดโดยใช้เทคนิคท่ี
เหมาะสมกับตนเอง
และทีม 

3 สอบทักษะ 10 

13-15 เกมรุก,เกมรับ 
 

พ 3.1 ม.3/3 ร่วม
กิจกรรมนันทนาการ
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
และน าหลักความรู้ 
วิธีการไปขยายผลการ
เรียนรู้ให้ผู้อื่น 
พ 3.2 ม.3/3 
ปฏิบัติตนตามกฎ 
กติกา และข้อตกลง
ในการเล่นตามชนิด
กีฬาท่ีเลือก และน า
แนวคิดท่ีได้ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตน
ในสังคม 
พ 3.2 ม.3/4 
จ าแนกกลวิธีการรุก 
การป้องกันและใช้ใน
การเล่นกีฬาท่ีเลือก
และตัดสินใจเลือกวิธี
ท่ีเหมาะสมกับทีมไป
ใช้ตามสถานการณ์
ของการเล่น 

2 - - 

16 กฎกติกากีฬาบาสเกตบอล 
(สัญญาณมือผู้ตัดสินกีฬา) 

1  
 
 
 
 
 
 
 

สอบทักษะ 
 

5 

17-19 การจัดการแข่งขัน 
 - ในห้องเรียน 
 - ระดับช้ัน ม.3 
 

3 10 

20 สอบปลายภาค พ 3.2 ม.3/5 
น าผลการปฏิบัติสรุป
เป็นวิธีท่ีการพัฒนา
เหมาะสมกับตนเอง 

1 สอบทฤษฎี 
สอบทักษะ 

30 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1. การบรรยายและสาธิต 
2. การทดลองและปฏิบัติทักษะ 
3. การสืบค้นข้อมูล 
4. กระบวนการกลุ่ม 
5. กระบวนการแก้ปัญหา 

 
การวัดและประเมินผล 
 อัตราส่วนคะแนนท่ีใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค  
คือ 70:30 คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบด้วย  
  1.1 ช้ินงาน/ภาระงาน (ระบุ)   - คะแนน 
  1.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด (ระบุ)   - คะแนน 
  1.3 การสอบ (ระบุ)  
   - ทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้น  - คะแนน 
   - ทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล   

- สองมือระดับอก  5 คะแนน 
- สองมือเหนือศีรษะ  5 คะแนน 
- กระดอนพื้น   5 คะแนน 

- ทักษะสามคนอ้อมหลัง   10 คะแนน 
2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 

 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบด้วย 
  3.1 ช้ินงาน/ภาระงาน (ระบุ)   - คะแนน 
  3.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด (ระบุ)   - คะแนน 
  3.3 การสอบ (ระบุ)     คะแนน 

- ทักษะการยิงประตู   5 คะแนน 
- ทักษะเกมรุก,เกมรับ   - คะแนน 

 - กฎกติกากีฬาบาสเกตบอล 
(สัญญาณมือผู้ตัดสินกีฬา)   5       คะแนน 

 - การจัดการแข่งขัน   10  คะแนน    
 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 
 



สื่อและแหล่งเรียนรู้  
1. ครูผู้สอน 
2. เว็บไซต์ สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย http://www.bsatthai.org/ 
3. อุปกรณ์บาสเกตบอล เช่น ลูกบาสเกตบอล มาร์กเกอร์ กรวย 
4. แผ่นภาพประกอบ 
5. คลิปวิดีโอประกอบการสอนบน social media 

 
 
 
 
 
 
 

 


