
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรบัปรุง 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
1. ชื่อรายวิชา พลศึกษา 4 (มวยไทยข้ันพ้ืนฐาน) รหัสวิชา  พ22104 
   จำนวนชั่วโมง 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 20  ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  0.5  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นายชาญณรงค์  เลิศปาน , นายนันทิภาคย์ ช่างเสนาะ 

 
2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นมา ประโยชน์และคุณค่าของการออกกำลังกาย 
การเล่นกีฬามวยไทยและวอลเลย์บอล มีมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีนำหลักการทางวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวไปใช้ในการออกกำลังกายและเล่นการเล่นกีฬ ามวยไทยและวอลเลย์บอล มีทักษะในการ
เตรียมพร้อมการแสดงศิลปะการไหวัครูมวยไทยการต่อสู้ การเล่นเป็นทีม การวางแผนการเล่นทั้งในขณะเป็นผู้
เล่นฝ้ายรับและฝ่ายรุก อย่างสนุก สนานและปลอดภัย 

โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติ การสร้างความตระหนักในการแก้ปัญหาการสร้าง
เจตคติ การสังเกต การอภิปราย สรุป 

เห็นคุณค่าการปฏิบัติตามสิทธิกฎกติกาการแข่งขันความปลอดภัยและกลวิธีในการเล่นและการแช่งชัน
กีฬามวยไทยและวอลเลย์บอลการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองขณะเข้าร่วมกิจกรรมกีฬามวย
ไทยและวอลเลย์บอลอย่างมีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี และมีทักษะการสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพทางกายนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



 
3. ตัวช้ีวัดของรายวิชา 

พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
ม. 2/1 นำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกลและทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง 
ม. 2/2 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีมได้ อย่างละ 1 ชนิด 
ม. 2/3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน 
ม. 2/4 ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และนำความรู้และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง
สม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและช่ืนชม 
ในสุนทรียภาพของการเล่นกีฬา 

 ม. 2/1 อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เกิดจาก 
           การออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำจนเป็นวิถีชีวิต 

ม. 2/2 เลือกเข้าร่วมออกกำลังกายเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
ม. 2/3  มีวินัยปฏิบัติตามกฎกติกาและ ข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือก 
ม. 2/4  วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนำไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสม
กับทีม 
ม. 2/5  นำผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเองด้วยความมุ่งมั่น 

 
รวม  9  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ภูมิปัญญา (ปะวัติกีฬามวยไทยและกายบริหาร)   
2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 ภูมิปัญญา (ทดสอบสมรรถภาพทางกาย)  
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 ภูมใิจไทย (กีฬานันทนาการ) 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 เล่นอย่างมั่นใจ (ทักษะการออกอาวุธ หมัดตรง , หมัดตัด) 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 เล่นอย่างมั่นใจ (ทักษะการออกอาวุธ หมัดเฉียง , หมัดเสย)  
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 ลองใช้ดู (ทักษะการออกอาวุธ ศอกตี ,  ศอกตัด) 

สอนชดเชยวันหยุดที่ 5 ธันวาคม 2565   
ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผ่าน โปรแกรม LINE , YOUTUBE 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 ลองใช้ดู (ทักษะการออกอาวุธ ศอกงัด ,  ศอกเฉียง) 
สอนชดเชยวันหยุดที่ 12 ธันวาคม 2565   
ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผ่าน โปรแกรม LINE , YOUTUBE 

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

ลองใช้ดู (ทักษะการออกอาวุธ ศอกกระทุ้ง , ศอกกลับ) 
สอบกลางภาคเรียนที่2/2565 

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

สอบกลางภาคเรียนที่2/2565 
ลองใช้ดู (ทักษะการออกอาวุธ ศอกกระทุ้ง , ศอกกลับ) 
สอนชดเชยวันหยุดที่ 30 ธันวาคม 2565   
ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผ่าน โปรแกรม LINE , YOUTUBE 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 สบายใจ (ทักษะการออกอาวุธ เตะตัดบนตัดล่าง) 
(สอนชดเชยวันหยุดที่ 2 มกราคม 2566   
ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผ่าน โปรแกรม LINE , YOUTUBE) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 สบายใจ (ทักษะการออกอาวุธ ทักษะการออกอาวุธ เตะเฉียงเตะกลับหลัง) 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 สบายใจ (ทักษะการออกอาวุธ ถีบตรง,ถีบข้าง,ถีบกลับหลัง,ถีบจิก) 

(สอนชดเชยวันหยุดที่ 16 มกราคม 2566   
ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผ่าน โปรแกรม LINE , YOUTUBE) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 ทุกคนเล่นได้ (ทักษะการออกอาวุธ เข่าตี,เข่าตรง,เข่าเฉียง) 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 ทุกคนเล่นได้ (ทักษะการออกอาวุธ เข่าโค้ง,เข่าลอย) 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 กฎกติกามารยาท 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 จอมวางแผน (ทักษะการไหว้ครูมวยไทย) 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 เพ่ือสุขภาพกายและจิต (ทักษะการขึ้นชกบนเวที) 



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี                                 เรือ่งที่สอน 

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียน 2/2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนนรายวิชาพลศึกษา4 (พ22104) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนนรายวิชาพลศึกษา4 (พ22104) 
 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1  คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  80 : 20  คะแนน 

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

รวม    100 คะแนน 
5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  30  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

 พ 3.1  ม.2/1    
 

ภูมิปัญญา 
(2 ชั่วโมง) 

5 - สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม 
- ชิ้นงาน 

1. ใบความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้ทั่วไปของกีฬา
มวยไทย 
2. แบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
3. รูปภาพ/แผนผัง 

พ 3.1   ม.2/2          
 

ภูมิใจไทย 
(1 ชั่วโมง) 

5 - สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม 

1. อุปกรณ์มวยไทย 
2. แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติทักษะ 

พ 3.1   ม.2/3   
 

เล่นอย่างมั่นใจ 
(3 ชั่วโมง) 

10 - สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม 

1. อุปกรณ์มวยไทย 
2. แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติทักษะ 

พ 3.1   ม.2/4 
 

ลองใช้ดู 
 (3 ชั่วโมง) 

10 - สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม 

1. อุปกรณ์มวยไทย 
2. แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติทักษะ 



 
 

5.3  คะแนนสอบกลางภาค รวม  20  คะแนน (วันที ่23 – 29  ธันวาคม  2565)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

พ 3.1  ม.2/1  - ภูมิปัญญา 20 - สอบปฏิบัติ 
พ 3.1  ม.2/2             - ภูมิใจไทย 
พ 3.1  ม.2/3 - เล่นอย่างมั่นใจ 
พ 3.1  ม.2/4 - ลองใช้ดู 

 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  30  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
พ 3.2 ม.2/1 สบายใจ 

(3 ชั่วโมง) 
10 - สังเกตพฤติกรรมของ

นักเรียนในการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม 

1. อุปกรณ์มวยไทย 
2. แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติทักษะ 

พ 3.2 ม.2/2      
 

ทุกคนเล่นได้             
(3 ชั่วโมง) 

5 - สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม 

1. อุปกรณ์มวยไทย 
2. แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติทักษะ 

พ 3.2 ม.2/3  
 

กฎกติกามารยาท  

(1 ชั่วโมง) 

5 - สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม  

1. อุปกรณ์มวยไทย 
2. แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติทักษะ 

พ 3.2 ม.2/4 จอมวางแผน 
 (1 ชั่วโมง) 

5 - สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม  

1. อุปกรณ์มวยไทย 
2. แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติทักษะ 

พ 3.2 ม.2/5 เพ่ือสุขภาพกายและจิต 
(1 ชั่วโมง) 

5 - สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม  

1. อุปกรณ์มวยไทย 
2. แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติทักษะ 

 
 
 
 



 
 
 

5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  20  คะแนน  (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

พ 3.2 ม.2/1  - สบายใจ 20 
 

- สอบปฏิบัติ 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 

พ 3.2 ม.2/2 - ทุกคนเล่นได ้       
พ 3.2 ม.2/3 - กฎกติกามารยาท 
พ 3.2 ม.2/4 - จอมวางแผน 
พ 3.2 ม.2/5 - เพ่ือสุขภาพกายและจิต 

 
5.6  ชิ้นงานอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของคนในชุมชน (STEM)  
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะประเภท จำนวน

ชิ้นงาน 
พ 2.1  ม.2/1  1. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

สร้างเสริมสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกายใน
กลุ่ม 1 ชิ้นงาน 

ชิ้นงานประดิษฐ์
อุปกรณ์ในการออก
กำลังกายอย่างง่าย  

1 ชิ้น 10  คะแนน  
(ก่อนกลางภาค
10  คะแนน) 
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