
 

 
 

คาอธิ บายรายว ชา 
 
 

พ ๒๒๑๐๓ พลศึกษา ๓ กลุ่มสาระการเริ ยนริู้สุขศิึกษาและพลศิึกษาิ
ชิั้นมัธยมศิึกษาป ิทิ ่ ๒ ภาคเร ยนทิ ่ ๒ เวลา ๒๐ ชิั่วโมงิ จานวน ๐.๕ หน่วยก ต 

 

 
 
 
 

ศ ึกษาประว ึต ึความเป ึนมาของก ึฬากร ึฑา ให ึม ึส่วนรึ่วมและปฏ บ ึตึ จร งในก ึจกรรมกายบร หาร การึ
ออกกาล ึงกายดึ วยก ึจกรรมกร ฑา ในเร ึึ่อง การทรงต ึว การเคล ึึ่อนท ่ การเขึ าท ่ การเขึ าเส ึนช ึย การว ึ่งระยะส ึึ นึ
การว ึ่งระยะกลาง การว ึ่งระยะไกล การเขึ าท ึ่ว ึ่งผล ึด การร ึบ -สึ่งไม ึคฑา การเลึ่นเกม กต ึกาการ แขึ่งข ึนึ
รายบุคคลและเป็นท ม อย่างถึ กต องการเลึ่นเกมอย่างปลอดภ ย และสนุกสนาน 

โดยนาก ึจกรรมพลศ ึกษา มาชึ่วยเสร มสร างสึุขภาพเพ ึ่อให ึร ึึ หล ึกและว ึธ ึการออกกาล ึงกายท ึ่ถ ึกต ึอง 
ม ท กษะ ม สมรรถภาพทางกายและทางจ ต ม ระเบ ยบว น ย เหึ นคุณค่า และนาไปปฏึ บ ต ในช ว ตประจาว นึเพ ึ่อให ึ

เข ึาใจประว ึต ึความเป ึนมาและประโยชน ึของก ึฬากร ฑา ร ึึ และเขึ าใ จกระบวนการทึ กษะของ 
ก ฬากรึ ฑา สามารถอธ บายกต กาท ่วไปของก ฬากรึ ฑา ช่วยเสร มสร างสมรรถภาพทางกาย และม ึความร ึึ ความึ
เข าใจเก ่ยวก บก ฬาประจาชาต ประเทศกึ มพึ ชา (ประด ลเสร ) 

 
 

ติัวชิ ้วัด  
 

พึ๓.๑ ม ๒/๑ พึ๓.๑ ม ๒/๒ึึ พึ๓.๑ ม ๒/๓ึ
พึ๓.๒ ม ๒/๒ึ พึ๓.๒ ม ๒/๕ 
พึ๔.๑ ม ๒/๗ 

 

 

รวมิ ๖ ติัวชิ ้วัด 



โครงสริ้าง
รายว ชา สุข
ศิึกษา ๓ 

 
 

พิ๒๒๑๐๓ พลศิึกษา ชั้นมัธยมศิึกษา
ปีทิ ่ ๒ิภาคเร ยนท  ่ ๑ิเวลา ๒๐ ชัว่โมง คะแนนเต็มิ 
๑๐๐ิ คะแนน 

 
 

หน่วยการรู ้ มาตรฐานการ 
เร ยนรู/้ตัวชิ ้วัด 

สาระสาคิัญ ชื่อหน่วยการเร ยนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้าหนัก 
คะแนน 

๑ พ๓.๑ ม๒/๑ึ
พ๓.๑ ม๒/๓ 

- ประว ต ึและพ ฒนาการก ฬากร ฑา 
- ประโยชน ของการเล่นก ฬากรึ ฑา 
- มารยาทของผ  ึเล่นและผ  ชมก ฬากรึ ฑา 

ความร  ท ่วไปึ
เก ่ยวกึ บึก ฬา

กรึ ฑา 

๒ ๑๐ 

๒ พ๓.๒ ม๒/๒ 
พ๔.๑ ม๒/๗ 

- สถานท ่และอึุปกรณ ก ฬากรึ ฑา 
- การอบอึุ่นรึ่างกายเพ อ่การฝึกก ึฬากรึ ฑา 

- การเสร มสรึ างสมรรถภาพ 

- สถานท ่อุปกรณ  
-การสร ึาสมรรถภาพ 

๒ ๑๐ 

๓ พ๓.๑ ม๒/๑ึ
พ๓.๒ ม๒/๕ 

การทรงต ว การเคลึ ่อนท ่ การเข าท ่ การเข าึ
เส นช ย ในการเลึ่นเป ึนท กษะเบ ้องต นของึ
การฝึกห ด 

ท กษะพ ้นฐานของึ
ก ฬา 
กร ฑา 

๓ ๑๐ 

ทดสอบ พ๓.๑ ม๒/๑ 
พ๓.๑ ม๒/๒ 
พ๓.๒ ม๒/๒ 

การว ง่ระยะสึ ้น,กลาง,ไกลเป็นท กษะทึ ่ 
สาค ญท ่จะต องฝึกให ชานาญ 

กลางภาค ๓ ๒๐ 

๔ พ๓.๒ ม๒/๒ึ
พ๔.๑ ม๒/๗ 

การเข าท ่ของว ่งผลึ ด 
- สาหรึ บคนต วเล ก 

- สาหรึ บคนต วสึ งปานกลาง 
- สาหรึ บคนต วสึ งโปรึ่ง 

การถ ึอไม คฑา ออกึ
ว ง่ 

๒ ๑๐ 

๕ พ๓.๑ ม๒/๑ 
พ๓.๒ ม๒/๒ 

การเข าท ่ของว ่งผลึ ดม การถ ึอไม คฑาออกว ง่ 
- สาหรึ บคนต วเล ก 
- สาหรึ บคนต วสึ งปานกลาง 
- สาหรึ บคนต วสึ งโปรึ่ง 

การถ ึอไม คฑา ออก 
ว ่ง 

๒ ๑๐ 

๖ พ๓.๑ ม๒/๑ 
พ๓.๒ ม๒/๕ 

การว ่งผลึ ดเป็นการแข่งข ึนประเภทท ม 
จะต องเรึ ยนรึ  เรึ ่องการร ึบ-สึ่งไม ทึ ่ถึ กว ธ ึ 

การร ึบ-สึ่งไม ึ คฑา ๓ ๑๐ 

ทดสอบ พึ๓.๒ ม๒/๒ 
พ๓.๒ ม๒/๕ 

การแข่งข นก ฬากรึ ฑาท ้งประเภทบุคคลและ 
ประเภทท ม 

ปลายภาค ๓ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 


