
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class  Standard School) 
1. ช่ือรายวิชา พลศึกษา 2  รหัสวิชา  พ30209 
   จ านวนชั่วโมง   2 ชั่วโมง / สัปดาห์    40 ชั่วโมง / ภาคเรียน            จ านวนหน่วยกิต 1.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                                 ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   ภาคเรียนที่ 2                                                                  ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน    นายปราโมทย์ ภู่ระก า 
2. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาฝึกทักษะการบริหารเคลื่อนไหวพ้ืนฐานและการเล่น
กีฬาตามล าดับขึ้นตอน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้ากิจกรรมพลศึกษาและกีฬาทักษะในการเล่นกีฬา 
 มีคุณธรรม เห็นคุณค่าของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาสามารถน าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 มีทักษะการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในการเล่น 
ออกก าลังกาย มีทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และลีลาศ การเล่นเป็นทีมและแข่งขันได้ 
อย่างสนุกสนานและปลอดภัย ปฏิบัติตาม สิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัยประเมินผลการสร้างเสริม 
และด ารงสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิตใจ 
 เห็นคุณค่า มีมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีแสดงความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์ ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย ไม่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิดสาธารณะ 
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีจิตวิญญาณในการแข่งขันกีฬา น าไปประยุกใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
1. บอกประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ในการเล่นกีพาของกีพาฟุตบอล วอลเลย์บอล 
และลีลาศ ได้ 
2. แสดงความสามารถทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลและลีลาศและน าไปใช้ 
ในการแข่งขันได้ 
3. มีคุณธรรมเห็นคุณค่าของกิจกรรมกีพาฟุตบอลวอลเลย์บอลและลีลาศ 
4. เห็นคุณค่าของกิจกรรมพลศึกษาและกีพาฟุตบอลวอลเลย์บอลและลีลาศ 
5. สามารถน าไปประยุกตให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
6. แสดงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ชื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ไฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
  



4.  ก าหนดการจัดการเรียนรู ้

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ปฐมนิเทศ สอนชดเชยวันหยุดที่ 31ตุลาคม2565     

ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผา่น โปรแกรม LINE , YOUTUBE 
2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 ประวัติกีฬาฟุตบอลบอลในต่างประเทศ 

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 ประวัติกีฬาฟุตบอลบอลในประเทศไทย 

4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 สมรรถภาพทางกาย  

5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 ทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกฬีา 

6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 การเล่นเป็นทีมสอนชดเชยวันหยดุที่ 5 ธันวาคม 2565   
ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผา่น โปรแกรม LINE , YOUTUBE 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 การมีปฏสิัมพันธ์ในการเล่นเป็นทีม 
สอนชดเชยวันหยุดที่ 12 ธันวาคม 2565   
ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผา่น โปรแกรม LINE , YOUTUBE 

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

การวางแผนการเล่นแบบมีระบบ 
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 
2565 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 (สอนชดเชยในวันหยุดที่30 ธ.ค.65 สอนออนไลน์โดยใช้ line 
goolgel) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 การน ากีฬาฟุตบอลมาเป็นเกมในการอบอุ่นร่างกาย(สอนชดเชย
วันหยุดที่ 2 มกราคม 2566  ชดเชยวันหยุดโดยการสอนผ่าน 
โปรแกรม LINE , YOUTUBE) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 การการน ากีฬาฟตุบอลมาปรับใช้ในการออกก าลังกาย 

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 การเรยีนรู้กติกาฟุตบอล 
(สอนชดเชยวันหยุดที่ 16 มกราคม 2566 ชดเชยวันหยุดโดยการ
สอนผ่าน โปรแกรม LINE , YOUTUBE) 

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

14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 หน้าท่ีของผู้เล่นในแตล่ะต าแหน่งในกีฬาฟุตบอล 

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 รูปแบบและวิธีการเล่น 

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ.2566 การเล่นเป็นทีม 

17 20 ก.พ. – 24 ก.พ.2566 การเล่นเป็นทีม 

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนวิชาพลศึกษา2 พ30209 

20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนวิชาพลศึกษา 4 พ30209 
 
 
 
 
 



 
5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1 คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค / ปลายภาค  80 : 20  คะแนน 

  คะแนนก่อนกลางภาค        30        คะแนน 
  คะแนนสอบกลางภาค        20        คะแนน 

   คะแนนหลังกลางภาค        30        คะแนน  
   สอบปลายภาค                20        คะแนน 
   รวม                            100       คะแนน 
 

 5.2 คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  30  คะแนน  
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้    หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

1 การท างานเป็นทีมและการมี
ปฏิสัมพันธ์ในทีม 

20 - ข้อสอบ 
 

- ใบความรู้ 
- วีดีทัศน์ 

  7 สมรรถภาพทางกาย 10 - ทดสอบสมรรถภาพทางกาย - อุปกรณ์
ทดสอบ
สมรรถภาพ 

 
 

 5.3 คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20  คะแนน   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
  ผลการเรียนรู้      หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

1,3,7 -การท างานเป็นทีม  
-สมรรถภาพทางกาย 
-ทักษะการเคลื่อนไหว 

 20 -แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 
4 ตัว จ านวน 10 ข้อ 
-แบบทดสอบตามแบบฝึก 

 

 

 

 

 

 



 

5.4 คะแนนหลังกลางภาค  รวม  30  คะแนน 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้    หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

2 ทักษะกีฬาฟุตบอลและ
ระบบทีม 

20 - ทดสอบทักษะในกีฬา
ฟุตบอล 
 

- แบบทดสอบ
ทักษะ 
 

5 กฎ กติกา มารยาท 
การเล่นกีฬาฟุตบอล 

  10 - ใบงานและแบบทดสอบ
เกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาท
ในกีฬาฟุตบอล 

- ใบความรู้ 
- วีดีทัศน์ 

 
5.5 คะแนนสอบปลายภาค  รวม  20  คะแนน   
 

 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
  ผลการเรียนรู้       หน่วยการเรียนรู้ คะแนน     รูปแบบข้อสอบ 

2,4-6 -ทักษะกีฬาฟุตบอล 
-กฎ กติกา มารยาท 
-การเล่นเป็นทีม 
-การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

 20 -สังเกตและประเมินทักษะการ
เล่นกีฬาฟุตบอล 
-แบบทดสอบตามแบบฝึก 

5.6 ชิ้นงาน  ออกแบบสนามฟุตบอลจ าลอง (STEM) 

ผลการเรียนรู้  
 

วิธีการเก็บคะแนน 
 

ชิ้นงาน  
 

หมายเหตุ 

 
 

ก าหนด 
เวลาส่งงาน 

 

ลักษณะ
ประเภท 

 

จ านวน
ชิ้นงาน 

1 1. แนวคิดการออกแบบ 
2. ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงาน 
3. คุณภาพของชิ้นงาน  
สามารถน าไปใช้ได้ 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น  20 คะแนน 
 

ภายในเดือน 
กุมภาพันธ์ 

2565 

 
 
 
 
 

 


