
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
1. ชื่อรายวิชา เทเบิลเทนนสิ  รหัสวิชา  พ20202 
   จำนวนชั่วโมง   2 ช่ัวโมง / สัปดาห์    40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน            จำนวนหน่วยกิต 1.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                                 ระดับชั้น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
   ภาคเรียนที ่ 2        ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นายทรงพล มุสกิะสิน , นายธเดช ทองดอนน้อย 

 
2. คำอธิบายรายวิชา 
             ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติกีฬาเทเบิลเทนนิส  วิธีการดูแลรักษาและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกายในการเล่นกีฬาเทเบลิเทนนสิ  ทักษะพื้นฐานของกีฬาเทเบลิเทนนสิ เทคนคิ และแบบฝกึ
กีฬาเทเบลิเทนนสิในระดบัแข่งขัน  รวมทัง้แบบทดสอบทักษะกฬีาเทเบลิเทนนิส มักทกัษะการเคลื่อนไหวทีส่ร้างสรรค์
ตามหลกัการทางวิทยาศาสตรก์ารเคลือ่นไหวในการเล่นออกกำลังกาย มทีักษะกีฬาเทเบลิเทนนสิ ท่าเตรียมพร้อม 
การจบัไม้ การฟุตเวิร์ค การตลีูกหน้ามอื การตลีูกหลังมือ การเสริ์ฟลกู การเล่นลกูหน้าตาข่าย การกำหนดตำแหนง่ 
การตลีกูพลิกแพลงการตบลกู การรบัลกูพลิกแพลง การเล่นในตำแหนง่เดี่ยว และคู่ ทั้งในขณะเป็นผูเ้ล่นฝ่ายรับและ
ฝ่ายรุก ไดอ้ย่างสนกุสนานและปลอดภัย ปฏิบัติตาม สิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัยประเมนิผลการสร้างเสรมิและ
ดำรงสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต 
    โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา ความสามารถในการคิด การแกป้ัญหา หารสื่อสาร การใช้ทักษะชีวิตใน
การดแูลและสร้างเสรมิสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง รวมทัง้ออกกำลังกายปฏิบัติตามกฎ กตกิา 
ข้อตกลงในการเล่นกีฬาเทเบลิเทนนสิตามคำแนะนำ 
   เพื่อให้นักเรียนเหน็คุณค่า มีมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผู้ดูที่ดีแสดงความรักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์
ซื่อสตัย์สจุริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ย่างพอเพยีง มุ่งมั่นในการทำงาน รกัความเป็นไทย มจีิตสาธารณะใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกนัได้อย่างมีความสขุ มีจิตวิญญาณในการแข่งขันกีฬา นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



 
3. ผลการเรียนรู ้

1. อธิบายและนำเสนอความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบักบักีฬาเทเบลิเทนนสิได้อย่างถูกต้อง 
2.อธิบายและแสดงวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสได้อย่าง
ถูกต้องตลอดจนตระหนักในความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพและการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 
3.อธิบายเกี่ยวกับเกมนำไปสู่กีฬาเทเบิลเทนนิสและแสดงความเป็นผู้นำและผู้ตามในการเล่น
เกมนำไปสู่การฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเข้าร่วมฝึก
ปฏิบัติการเล่นเกมนำไปสู่การฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสด้วยความสนใจและกระตือรือร้น 
4.อธิบายและแสดงทักษะพื้นฐานเบื้องต้นของกีฬาเทเบิลเทนนิส ตลอดจนเข้าร่วมฝึกทักษะ
กีฬาเทเบิลเทนนิสด้วยความสนใจและกระตือรือร้น 
5.อธิบายและแสดงทักษะพื้นฐานข้ันสงูเบื้องต้นของกีฬาเทเบิลเทนนิสได้อย่างถูกต้องตลอดจนเข้าร่วม
ฝึกทักษะกีฬาเทเบลิเทนนิสด้วยความสนใจและกระตือรือรน้ 

 รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู ้

สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ประวัติกีฬาเทเบิลเทนนสิ และกายบรหิาร   

(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 2565  
โดยมอบหมายงานให้นักเรียนศึกษาคลปิทักษะการตีลูกหน้ามือ 
ชดเชยการสอนผ่าน Google meet , YouTube , Line) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565  ทักษะการจับไม้ในกีฬาเทเบิลเทนนสิ 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565  ทักษะการจับไม้ในกีฬาเทเบิลเทนนสิ 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565  ทักษะการตลีูกหน้ามือ 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565  ทักษะการตลีูกหน้ามือ 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565  ทักษะการตลีูกหลังมือ 

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

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565  ทักษะการตลีูกหน้ามือสลับหลังมอื 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 12 ธ.ค. 2565  
โดยมอบหมายใบงานให้นักเรียนศึกษา ทักษะการตลีูกหน้ามอืสลบัหลังมือ 
ชดเชยการสอนผ่าน Google meet , YouTube , Line) 

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

 ทักษะการตลีูกหน้ามือสลับหลังมอื 
 สอบกลางภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 

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

 สอบกลางภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค. 2565  
โดยมอบหมายให้นกัเรียนศึกษาคลิป ทกัษะการตลีูกหน้ามือสลบัหลังมือ 
ชดเชยการสอนผ่าน Google meet , YouTube , Line) 

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

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 ทักษะการเสริ์ฟลูกเทเบิลเทนนสิแบบหน้ามอื 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566  ทักษะการเสริ์ฟลกูเทเบลิเทนนิสแบบหน้ามือ 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 16 ม.ค. 2566  
โดยมอบหมายใบงานให้นักเรียนศึกษาทักษะการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิส 
ชดเชยการสอนผ่าน Google meet , YouTube , Line) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566  ทักษะการเสริ์ฟลกูเทเบลิเทนนิสแบบหลงัมือ 



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เรื่องท่ีสอน 

14 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2566  ทักษะการแข่งขัน 
15 6 ก.พ. - 3 ก.พ. 2566  ทักษะการแข่งขัน 
16 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2566  กฎกติกามารยาทการตัดสิน 
17 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2566  กฎกติกามารยาทการตัดสิน 
18 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2566  สอบปลายภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. - 10 มี.ค. 2566  ประมวลผลการเรียนวิชาเทเบลิเทนนิส (พ20202) 
20 13 มี.ค. - 17 ม.ีค. 2566  ประมวลผลการเรียนวิชาเทเบลิเทนนิส (พ20202) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

- คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน  (ช้ินงาน 10 คะแนนSTEM) 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  30 คะแนน  
- สอบปลายภาค  20 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
 

5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  30  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรู ้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ สื่อการสอน 

1 
 

ประวัติความเป็นมา 

กีฬาเทเบิลเทนนสิ 

20 - สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม 
- ช้ินงาน 

1. ใบความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้ทั่วไปของ 
กีฬาเทเบิลเทนนสิ 
2. แบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

2 
 

การยืดเหยียดร่างกาย 10 - สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม 

1. อุปกรณ์ 
เทเบิลเทนนสิ 
2. แบบบันทกึผลการ
ปฏิบัติทักษะ 

 
5.3  คะแนนสอบกลางภาค รวม  20  คะแนน (วันท่ี 23 , 26–29 ธ.ค. 2565)   

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรู ้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

1,2,4 

 

-ประวัติความเป็นมา

กีฬาเทเบิลเทนนสิ 

-การยืดเหยียดร่างกาย 

-ทักษะพื้นฐาน 
(ทักษะการจับไม้,ทักษะการ
ตีลูกหน้ามือ-หลังมือ) 

20 - สอบปฏิบัต ิ
- แบบทดสอบปรนัย  
  แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
  จำนวน 20 ข้อ 

 



 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  30  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรู ้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ สื่อการสอน 

3 สนุกกบัเกม 10 - การนำเสนอเกม 1. อุปกรณ์ 
เทเบิลเทนนสิ 
2. แบบบันทกึผลการ
ปฏิบัติทักษะ 

4 ทักษะพื้นฐาน 
-ทักษะการเสริ์ฟและ 
  การรับลูกเสิรฟ์ 
- ทักษะการตีโต ้ 
- ทักษะการตบ 
- ทักษะการตีลูกตัด 
- ทักษะการตีลูก    
Top – spin 

20 -ทดสอบแบบตามฝึก 1. อุปกรณ์ 
เทเบิลเทนนสิ 
2. แบบบันทกึผลการ
ปฏิบัติทักษะ 

 
5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  30  คะแนน  (วันท่ี 27-28 ก.พ. , 1–3 มี.ค. 2566)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรู ้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

4,5,6 ทักษะพื้นฐาน 
-กฎกติกาการแข่งขัน
กีฬาเทเบิลเทนนสิ 
-สมรรถภาพทางกาย 

20 
 

- สอบปฏิบัต ิ
- แบบทดสอบปรนัย  
  แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
  จำนวน 20 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.6  ชิ้นงานอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสรา้งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของคนในชุมชน (STEM)  
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหต ุ
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะประเภท จำนวน

ชิ้นงาน 
5 1. แนวคิดการออกแบบ 

2. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบช้ินงาน 
3. คุณภาพช้ินงาน
สามารถนำไปใช้ได ้

ช้ินงานประดิษฐ์
อุปกรณ์ในการออก
กำลังกายอย่างง่าย  

1 ช้ิน 10  คะแนน  
(ก่อนกลางภาค
10  คะแนน) 

24 ก.พ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


