
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

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

 
1. ชื่อรายวิชา พลศึกษา 6 (ตะกร้อ) รหัสวิชา  พ23104 
   จ านวนชั่วโมง 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 20  ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวนหน่วยกิต  0.5  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นายธเดช ทองดอนน้อย , นายทรงพล มุสิกะสิน  
 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

     ศึกษากีฬาไทยและกีฬาสากล หลักการ  ความรู้และทักษะ ในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  
การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการ มารยาทในการเล่นและดูกีฬา ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
อย่างสม่ าเสมอ กฎกติกา ข้อตกลงตามชนิดกีฬา แผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬา การพัฒนาสุขภาพ
ของตนเองที่เกิดจากการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา 

     โดยใช้การเล่นกีฬา  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกมร่วมกิจกรรมนันทนาการน าหลักความรู้ไป
เชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน ดูกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา เข้าร่วมเล่นกีฬา ปฏิบัติ จ าแนกและน าไปใช้ในการเล่น
อย่างเป็นทีมอย่างมีระบบ เสนอผลการพัฒนา 

     เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการเล่นกีฬา เกิดเป็นค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
มีสมรรถนะผู้เรียนครบตามหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. ตัวช้ีวัดของรายวิชา 

มาตรฐาน พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
ม  3/1  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ได้อย่างละ ๑ ชนิดโดยใช้เทคนิค  ที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 
ม. 3/2  น าหลักการ ความรู้และทักษะ ในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางการ การเล่นเกม และการเล่น
กีฬาไปใช้  สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ 
ม. 3/3  ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย ๑ กิจกรรมและน าหลักความรู้วิธีการไปขยายผลการ
เรียนรู้ให้กับผู้อื่น 
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชื่นชม 
ในสุนทรียภาพของการเล่นกีฬา 

 ม. 3/1  มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา 
ม. 3/2   ออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอและน าแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ 
ม. 3/3  ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา  และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม 

ม. 3/4   จ าแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่
เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 

ม. 3/5  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเอง ที่เกิดจากการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็น
ประจ า 

 
รวม  8  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565  ประวัติกีฬาตะกร้อและกายบริหาร   

(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 พ.ย. 2565  
โดยมอบหมายงานให้นักเรียนศึกษาคลิปทักษะการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านใน 
ชดเชยการสอนผ่าน Google meet , YouTube , Line) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565  กีฬานันทนาการ 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565  ทักษะการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านใน 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565  ทักษะการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านใน  
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565  ทักษะการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านใน   

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

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

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

 ทักษะการเล่นด้วยหน้าขา  
 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

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

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

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

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566  ทักษะการเล่นด้วยศีรษะ 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566  ทักษะการเล่นด้วยศีรษะ 



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

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

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566  ทักษะการเล่นด้วยศีรษะ 
14 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2566  ทักษะการเล่นทีม 
15 6 ก.พ. - 3 ก.พ. 2566  ทักษะการเล่นทีม 
16 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2566  กฎกติกามารยาท 
17 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2566  กฎกติกามารยาท 
18 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2566  สอบปลายภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. - 10 มี.ค. 2566  ประมวลผลการเรียนวิชาพลศึกษา 6 (พ23104) 
20 13 มี.ค. - 17 มี.ค. 2566  ประมวลผลการเรียนวิชาพลศึกษา 6 (พ23104) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.3/1 
 

ภูมิปัญญา 
(2 ชั่วโมง) 

10 - สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม 
- ชิ้นงาน 

1. ใบความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้ทั่วไปของ 
กีฬาตะกร้อ 
2. แบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
3. รูปภาพ/แผนผัง 

พ 3.1   ม.3/2 
 

ภูมิใจไทย 
(1 ชั่วโมง) 

10 - สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม 

1. อุปกรณต์ะกร้อ 
2. แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติทักษะ 

พ 3.1   ม.3/3 
 

เล่นอย่างมั่นใจ 
(3 ชั่วโมง) 

10 - สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม 

1. อุปกรณต์ะกร้อ 
2. แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติทักษะ 



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

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

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

 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  30  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

พ 3.2 ม.3/1 สบายใจ 
(3 ชั่วโมง) 

10 - สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม 

1. อุปกรณต์ะกร้อ 
2. แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติทักษะ 

พ 3.2 ม.3/2 
 

ทุกคนเล่นได้             
(3 ชั่วโมง) 

5 - สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม 

1. อุปกรณต์ะกร้อ 
2. แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติทักษะ 

พ 3.2 ม.3/3 
 

กฎกติกามารยาท  

(1 ชั่วโมง) 

5 - สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม  

1. อุปกรณต์ะกร้อ 
2. แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติทักษะ 

พ 3.2 ม.3/4 จอมวางแผน 
 (1 ชั่วโมง) 

5 - สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม  

1. อุปกรณต์ะกร้อ 
2. แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติทักษะ 

พ 3.2 ม.3/5 เพ่ือสุขภาพกายและจิต 
(1 ชั่วโมง) 

5 - สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม  

1. อุปกรณต์ะกร้อ 
2. แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติทักษะ 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

พ 3.2 ม.3/1 - สบายใจ 20 
 

- สอบปฏิบัติ 
- แบบทดสอบปรนัย  พ 3.2 ม.3/2 - ทุกคนเล่นได ้       



 
พ 3.2 ม.3/3 - กฎกติกามารยาท   แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

  จ านวน 20 ข้อ พ 3.2 ม.3/4 - จอมวางแผน 
พ 3.2 ม.3/5 - เพ่ือสุขภาพกายและจิต 

 
 
 
 
 
5.6  ชิ้นงานอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของคนในชุมชน (STEM)  
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
ก าหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะประเภท จ านวน

ชิ้นงาน 
พ 3.1  ม.3/1 1. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

สร้างเสริมสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกายใน
กลุ่ม 1 ชิ้นงาน 

ชิ้นงานประดิษฐ์
อุปกรณ์ในการออก
ก าลังกายอย่างง่าย  

1 ชิ้น 10  คะแนน  
(ก่อนกลางภาค
10  คะแนน) 

24 ก.พ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


