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โรงเรียนสตรีภเูก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา  พ22104       รายวิชา พลศึกษา (แบตมินตัน)         สาระ พื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2        จำนวน 0.5   หน่วยกิต      เวลาเรียน  20  คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน  ครูกายสิทธิ์ วิสุทธิไมตรี          ภาคเรียนที่ 2           ปีการศึกษา 2565 

 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะความสามารถในการเคลื่อนไหว การสร้างเสริมสมรรถภาพ 
ร่างกาย กิจกรรมนันทนาการ ทักษะพ้ืนฐานที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะกีฬาได้แก่ การจับไม้การจับลูก 
การส่งลูก การตีลูกโด่ง การตีลูกตบ การตีลูกหยอด การตีลูกดาด การตีมือล่างและการตีมือบน การเล่น 
ประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ กติกาการแข่งขัน และสามารถเล่นกีฬาแบดมินตันเพ่ือการแข่งขันได้ 

เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ แสดงทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน ทักษะการเคลื่อนไหว การจับไม้จับลูก การ 
ส่งลูกหน้าไม้และหลังไม้ การตีลูกโด่ง การตีลูกหยอด การตีลูกตบ การตีมือล่างและการตีมือบน กติกาการ 
แข่งขัน 

เพ่ือให้ผู้เรียน รักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา มีวินัย เคารพสิทธิ กฎกติกา มีน้ำใจนักกีฬา ชื่นชม 
ในสุนทรียภาพของการกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 3.1 ม.2/1 , ม.2/3 
พ 3.2 ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/5 
พ 4.1 ม.2/7 
 
รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
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กำหนดการสอน 

 

สัปดาห์ 
ที ่ เนื้อหา / สาระที่สอน 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1 ปฐมนิเทศ ชี้แจง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
ข้อตกลงในการเรียน 
แบบทดสอบกอ่นเรียน 

 1 แบบทดสอบก่อน
เรียน 

- 

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
กีฬาแบตมินตัน ประวัติ
ความเป็นมา มารยาทผู้
เล่นผู้ชม ประโยชน์ ของ
กีฬาแบตมินตัน  

พ 3.2 ม.2/3 
มีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ  

กติกา  และข้อตกลงในการ
เล่นกีฬาที่เลือก 

1 ใบความรู้ 
แบบทดสอบ 

- 

3-4 ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 

พ 3.1 ม.2/1 
นำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
ทักษะกลไกและทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา

จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่

เหมาะสมในบริบทของ
ตนเอง 

พ 4.1 ม.2/7 
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่

กำหนด 

2 แบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

10 

5 ทักษะการบริหาร
ร่างกาย และอบอุ่น
ร่างกาย 

พ 3.1 ม.2/3 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเคลื่อนไหว
ที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและ
กิจกรรมในชีวิตประจำวัน 

1 แบบฝึกทักษะการ
บริหารร่างกาย 

- 

6-9 ทักษะ การจับไม้ และ
การส่ง หน้ามือ และ 
หลังมือ 

พ 3.2 ม.2/3 
มีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ  

กติกา  และข้อตกลงในการ
เล่นกีฬาที่เลือก 

4 ทดสอบทักษะการส่ง 
หน้าไม้ และหลังไม้ 

20 

10 สอบกลางภาค  1 -  
11-13 ทักษะการตีโต้คู่ พ 3.2 ม.2/3 

มีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ  
กติกา  และข้อตกลงในการ

เล่นกีฬาที่เลือก 

1 ทดสอบทักษะการตี
โต้คู ่

20 
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สัปดาห์ 
ที ่ เนื้อหา / สาระที่สอน 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

14-15 ทักษะการตบลูก พ 3.2 ม.2/3 
มีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ  

กติกา  และข้อตกลงในการ
เล่นกีฬาที่เลือก 

2 ทดสอบทักษะการ
ตบลูก 

10 

16 กติกาการแข่งขัน พ 3.1 ม.2/3 
อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับ
สิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่างๆ  

ในระหว่างการเล่น การ
แข่งขันกีฬากับผู้อ่ืนและ
นำไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติ
และใช้ในชีวิตประจำวัน

อย่างต่อเนื่อง 

1 ใบความรู้ และ
แบบทดสอบ 

10 

17-19 การแข่งขันประเภท
เดี่ยว 

พ 3.1 ม.2/3 
อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับ
สิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่างๆ  
ในระหว่างการเล่น  การ
แข่งขันกีฬากับผู้อ่ืนและ
นำไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติ
และใช้ในชีวิตประจำวัน 

พ 3.2 ม.2/2 
เลือกเข้าร่วมกิจกรรม                    

การออกกำลังกาย  เล่นกีฬา
ตาม ความถนัดและความ
สนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพ่ือเป็นแนวทางในการ

พัฒนาตนเอง 
พ 3.2 ม.2/5 

นำผลการปฏิบัติในการเล่น
กีฬามาสรุปเป็นวิธีที่

เหมาะสมกับตนเองด้วย
ความมุ่งม่ัน 

3 แบบประเมินการ
แข่งขันประเภทเดี่ยว 

30 

20 สอบปลายภาค  1 -  
รวม 20  100 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้  
1. การอธิบาย 
2. การสืบค้นข้อมูล 
3. การสาธิต 
4. การปฎิบัติ 
5. การสรุป 
6. การทดสอบ 

 
การวัดและประเมินผล 
 อัตราส่วนคะแนนที่ใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  10 คะแนน ประกอบด้วย  
  1.2 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย    10 คะแนน 
 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน ประกอบด้วย 
  2.1 แบบฝึกทักษะการส่ง หน้ามือ และหลังมือ        20      คะแนน 
 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  40 คะแนน ประกอบด้วย 
  3.1 แบบฝึกทักษะการตีโต้คู่                              20      คะแนน 
  3.2 แบบฝึกทักษะการตบลูก              10 คะแนน 
  3.3 ใบความรู้ และแบบทดสอบ กติกาแบดมินตัน  10 คะแนน 
 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน ประกอบด้วย 
  4.1 แบบประเมินการแข่งขันประเภทเดี่ยว             30        คะแนน 
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สื่อและแหล่งเรียนรู้  
1. ครูผู้สอน 
2. เว็บไซต์ สมาคมกีฬาแบตมินตันแห่งประเทศไทย  ( http://www.badmintonthai.or.th/ ) 
3. อุปกรณ์แข่งขัน สนามแข่งขัน 
4. ใบความรู้ เรื่อง กีฬาแบดมินตัน 

 
 

http://www.badmintonthai.or.th/

