
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2560 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
1.ชื่อรายวิชา  พลศึกษา 2  รหัสวิชา  พ21104 
จำนวนชั่วโมง  1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 20  ชั่วโมง / ภาคเรยีน  จำนวนหน่วยกิต  0.5  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่  2          ปีการศึกษา  2565 
ผู้สอน นายเจษฎา   ทิพย์สุมณฑา , นายนันทิภาคย์ ช่างเสนาะ 
    
2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาไทยและ
กีฬาสากล  มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี 

นำหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล  
มีทักษะในการยืดเหยียด การอบอุ่นร่างกาย  การวิ่ง การทรงตัว การกระโดด การเคลื่อนไหวแบบต่างๆ ทั้ง
ในขณะเป็นผู้เล่นฝ่ายรับและฝ่ายรุก  การเล่นอย่างสนุกสนานและปลอดภัย ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนขณะเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาไทยและกีฬาสากล  สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบ เล่นเกมกีฬาพ้ืนบ้าน กีฬาในท้องถิ่น เพลงมาร์ชนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการในชุมชน 

เห็นคุณค่าการปฏิบัติตามสิทธิ กฎ กติกาการแข่งขันความปลอดภัยและกลวิธีในการเล่น การแข่งขัน
กีฬาไทยและกีฬาสากล  การมีจิตวิญญาณในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและชื่นชมในสุนทรียภาพของการมี
ทักษะในการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี  สร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมมีน้ำใจนักกีฬา 
3. ตัวช้ีวัดของรายวิชา 

พ 3.1 ม.1/1 เพิ่มพูนความสามารถของตนตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐาน
ที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 

พ 3.1 ม.1/2 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยทักษะพ้ืนฐานตามชนิดที่กีฬา
อย่างละ 1 ชนิด 

พ 3.1 ม.1/3 ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามฃนิดกีฬาที่เลือกเล่น 
พ 3.1 ม.1/4 การนำความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืนได้

เป็นอย่างดี 



 
พ 3.1 ม.1/5 การนำความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่นได้

เป็นอย่างด ี
พ 3.2  ม.1/1  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยทักษะพื้นฐานตามชนิดที่กีฬา

อย่างละ 1 ชนิด 
พ 3.2 ม.1/2  ออกกำลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬา ตามความถนัด ความมสนใจอย่างเต็ ม

ความสามารถพร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อ่ืน 
พ 3.2 ม.1/3 ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามฃนิดกีฬาที่เลือกเล่น 
พ 3.2 ม.1/4 วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือก และนำไปใช้ในการเล่นอย่างเป็น

ระบบ 
พ 3.2 ม.1/5 ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน 
พ 3.2 ม.1/6 วิเคราะห์และเปรียบเทียบ ยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับ

ผู้อื่น  
รวม   11  ตัวชี้วัด 
  

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ศึกษาค้นคว้าการเคลื่อนไหวเบื้องต้นและการยืดเหยียดร่างกาย 
(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 2565 
โดยมอบหมายงานให้นักเรียนศึกษาคลิปทักษะการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านใน 
ชดเชยการสอนผ่าน Google meet , YouTube , Line) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 ลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 ลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 การยืดเหยียดร่างกายส่วนบน 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 การยืดเหยียดร่างกายส่วนล่าง 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 การอบอุ่นร่างกายทั่วไป 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 5 ธ.ค. 2565  
โดยมอบหมายใบงานให้นักเรียนศึกษาวิธีการอบอุ่นร่างกายทั่วไป 
ชดเชยการสอนผ่าน Google meet , YouTube , Line) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 การอบอุ่นร่างกายด้วยทักษะกีฬา 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 12 ธ.ค. 2565  
โดยมอบหมายใบงานให้นักเรียนศึกษาวิธีการอบอุ่นร่างกายด้วยทักษะกีฬา 
ชดเชยการสอนผ่าน Google meet , YouTube , Line) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 
 23 ธ.ค. 2565 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 
 30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค. 2565  
โดยมอบหมายให้นักเรียนศึกษาคลิปการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
ชดเชยการสอนผ่าน Google meet , YouTube , Line) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค. 2566  
โดยมอบหมายให้นักเรียนศึกษาคลิปการการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ชดเชยการสอนผ่าน Google meet , YouTube , Line) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยการวิ่งระยะยาว 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยการวิ่งระยะสั้น 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 16 ม.ค. 2566)  
13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยท่าแพลงก์และวิดพ้ืน 
14 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2566 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยท่าดึงข้อและการงอตัว 
15 6 ก.พ. - 3 ก.พ. 2566 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยท่าซิดอัพ 
16 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2566 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยท่าสควอท 
17 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2566 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
18 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. - 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนวิชาพลศึกษา 2 (พ21104) 
20 13 มี.ค. - 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนวิชาพลศึกษา 2 (พ21104) 

 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1  คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  80 : 20  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  30 คะแนน 
- สอบปลายภาค  20 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
 
 
 
 



 
5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  30 คะแนน (1 พ.ย. – 22 ธ.ค. 2565) 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

พ 3.1 ม.1/1, พ 3.2 ม.1/1, 
พ 3.2 ม.1/2, พ 3.2 ม.1/3, 
พ 3.2 ม.1/4, พ 3.2 ม.1/5 

การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

15 -ทดสอบตามแบบทดสอบ 
-การสืบค้นข้อมูล 
- การตอบคำถาม 

วิดีทัศน์/ 
ใบความรู้ 

 
พ 3.1 ม.1/1 การอบอุ่นร่างกายและ

การยืดเหยียด
กล้ามเนื้อ 

15 -ทดสอบตามแบบทดสอบ 
-การสืบค้นข้อมูล 
- การตอบคำถาม 

วิดีทัศน์/ 
ใบความรู้ 

 
 

5.3  คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20  คะแนน  (23 ธ.ค. และ 26 - 29 ธ.ค. 2565) 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

พ 3.1 ม.1/1 – ม.1/5 
พ 3.2 ม.1/1 – ม.1/6 

การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

20 - แบบทดสอบตามแบบฝึก 
 

 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  30 คะแนน (วันที่ 3 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2566) 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

พ 3.1 ม.1/3, พ 3.1 ม.1/4,  
พ 3.1 ม.1/5, พ 3.1 ม.1/6 

การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย 

15 -ทดสอบตามแบบทดสอบ 
-การสืบค้นข้อมูล 
- การตอบคำถาม 

วิดีทัศน์/ 
ใบความรู้ 

 
พ 3.1 ม.1/1 – ม.1/5 
พ 3.2 ม.1/1 – ม.1/6 

การออกแบบกิจกรรม
การฝึก(STEM) 

15 จำนวนชิ้นงาน 1 ชิ้นงาน - 

 
5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  20 คะแนน (วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ 2-3 มีนาคม 2566) 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

พ 3.2 ม.1/1, ม.1/2 , ม.1/3 
ม.1/4,ม.1/5 , ม.1/6 

การเคลื่อนไหวและการ
ออกกำลังกายเบื้องต้น 

20 - แบบทดสอบตามแบบฝึก 
 

 


