
 
โรงเรียนสตรีภเูก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา พ 23104  รายวิชาพลศึกษา(บาสเกตบอล) สาระ พื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 0.5 หน่วยกิต  เวลาเรียน 20 คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน นางสาวอัมพิรา ศรีวรรณ, นางสาวปาริชาติ ประทุมรัตน์, นางสาวภาสินี อิสสระวาณิชย์ และ 
นางสาวชินตา ยอดทวีบุญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
คำอธิบายรายวิชา 

 
ศึกษาประเด็นความรู้ระบุเหตุผล ความคิดเห็น สร้างคำอธิบาย แสวงหาทางออกในการแก้ปัญหา 

ความเป็นมาของศาสตร์ หลักการ วิธีคิดเพ่ือสร้างความรู้ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติกีฬาไทย กีฬาสากลอย่างละ 
1 ชนิด การเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกายการเล่นเกมและการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
กิจกรรมนันทนาการอย่างละ 1 กิจกรรม 

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

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ ตั้งสมมติฐาน และแสวงหา
คำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ ให้คำอธิบาย แสดงความคิดเห็นหาทางออกในการแก้ปัญหา เชื่อมโยงความรู้ 
เปรียบเทียบวิธีการแสวงหาความรู้และวิธีการรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

 
ตัวช้ีวัด/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 
  



 
กำหนดการสอน 

 

สัปดาห์ 
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน 
ตัวช้ีวัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1 ปฐมนิเทศ/ทำข้อตกลงใน
การเรียน 

พ 3.2 ม.3/3 
ปฏิบัติตนตามกฎ 
กติกา และข้อตกลงใน
การเล่นตามชนิดกีฬาที่
เลือก และนำแนวคิดท่ี
ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนในสังคม 

๑ - - 

2-3 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย พ 3.2 ม.3/5 
เสนอผลการพัฒนา
สุขภาพของตนเองที่
เกิดจากการออกกำลัง
กายและการเล่นกีฬา
เป็นประจำ 
พ4.1 ม.3/5 ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
และพัฒนาได้ตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

2 - - 

4 -ทักษะการอบอุ่นร่างกาย 
และการคลายอุ่น 
-ทักษะพ้ืนฐานการการสร้าง
ความคุ้นเคยกับลูก
บาสเกตบอล 

พ 3.1 ม.3/2 นำ
หลักการความรู้และ
ทักษะในการ
เคลื่อนไหวกิจกรรมทาง
กายการเล่นเกมและ
การเล่นกีฬาไปใช้
เสริมสร้างสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ 
พ 3.1 ม.3/3 
ร่วมกิจกรรม
นันทนาการอย่างน้อย 
1 กิจกรรมและนำหลัก
ความรู้ วิธีการไปขยาย
ผลการเรียนรู้ให้ผู้อื่น 

 

1 - - 

 



สัปดาห์
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

5 ทักษะการรับ-ส่งบอล 
(สองมือระดับอก) 
 

พ 3.1 ม.3/1 
เล่นกีฬาไทยและกีฬา
สากล อย่างละ 1 
ชนิดโดยใช้เทคนิคที่
เหมาะสมกับตนเอง
และทีม 
 
พ 3.1 ม.3/2 
นำหลักการความรู้
และทักษะในการ
เคลื่อนไหวกิจกรรม
ทางกายการเล่นเกม
และการเล่นกีฬาไปใช้
สร้างเสริมสุขภาพ
อย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ 
พ 3.2 ม.3/2 
ออกกำลังกายและ
เล่นกีฬาอย่าง
สม่ำเสมอและนำ
แนวคิดหลักการจาก
การเล่นไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

1 สอบทักษะ 5 

6 ทักษะการรับ-ส่งบอล 
(สองมือเหนือศีรษะ) 

1 สอบทักษะ 5 

7 ทักษะการรับ-ส่งบอล 
(กระดอนพ้ืน) 

1  
สอบทักษะ 

 

5 

8-9 ทักษะสามคนอ้อมหลังทักษะ 2 สอบทักษะ 10 
    

 
 

1๐ สอบกลางภาค พ 3.2 ม.3/5 
เสนอผลการพัฒนา
สุขภาพของตนเองที่
เกิดจากการออกกำลัง
กายและการเล่นกีฬา
เป็นประจำ 

1 สอบทฤษฎี 
สอบทักษะ 

20 

  



สัปดาห์
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

จำนวน 

คาบ 

การวัดและประเมินผล 

ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

11-13 ทักษะการยิงประตู 
 - Lay Up 

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

3 สอบทักษะ 10 

14-15 เกมรุก,เกมรับ 
 

พ 3.1 ม.3/3 ร่วม
กิจกรรมนันทนาการ
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
และนำหลักความรู้ 
วิธีการไปขยายผลการ
เรียนรู้ใหผู้้อื่น 
พ 3.2 ม.3/3 
ปฏิบัติตนตามกฎ 
กติกา และข้อตกลงใน
การเล่นตามชนิดกีฬาท่ี
เลือก และนำแนวคิดที่
ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนในสังคม 
พ 3.2 ม.3/4 จำแนก
กลวิธีการรุก การ
ป้องกันและใช้ในการ
เล่นกีฬาที่เลือกและ
ตัดสินใจเลือกวิธีที่
เหมาะสมกับทีมไปใช้
ตามสถานการณ์ของ
การเล่น 

2 - - 

16 กฎกติกากีฬาบาสเกตบอล 
(สัญญาณมือผู้ตัดสินกีฬา) 

1  
 
 
 
 
 
 
 

สอบทักษะ 
 

5 

17-19 การจัดการแข่งขัน 
 - ในห้องเรียน 
 - ระดับชั้น ม.3 
 

3 10 

20 สอบปลายภาค พ 3.2 ม.3/5 
นำผลการปฏิบัติ
สรุปเป็นวิธีที่การ
พัฒนาเหมาะสมกับ
ตนเอง 

1 สอบทฤษฎี 
สอบทักษะ 

30 

 
 



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

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

- สองมือระดับอก  5 คะแนน 
- สองมือเหนือศีรษะ  5 คะแนน 
- กระดอนพ้ืน   5 คะแนน 

- ทักษะสามคนอ้อมหลัง   10 คะแนน 
2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 

 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบด้วย 
  3.1 ชิ้นงาน/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 

 
 
 
 
 
 
 

 


