
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

1. ชื่อรายวิชา พลศึกษา4   รหัสวิชา พ30211 
จำนวนชั่วโมง 2  ชั่วโมง/ สัปดาห์  40  ชัว่โมง / ภาคเรียน  จำนวนหน่วยกิต 1.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน นายนัชชานนต์   มีชนะ 
2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา ฝึกทักษะการบริหารร่างกายการเคลื่อนไหว
พ้ืนฐาน และการเล่นกีฬาตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กิจกรรมพลศึกษาและกีฬา มี
ทักษะในการเล่นกีฬา มีคุณธรรม เห็นคุณค่าของกิจกรรมพลศึกษา และกีฬาสามารถนำไปประยุกต์ให้เป็น
ประโยชนใ์นชีวิตประจำวัน 
 มีทักษะการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในการเล่นออก
กำลังกาย ตำแหน่งการเล่นเป็นทีมและแข่งขันได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัย ปฏิบัติ ตามสิทธิ กฎ กติกา 
ความปลอดภัยประเมินผลการสร้างเสริมและดำรงสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางจิต 
 เห็นคุณค่า มีมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีแสดงความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ชื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข มีจิตวิญญาณในการแข่งขันกีฬา นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. แสดงทักษะการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การดูแลสุขภาพ และสวัสดิภาพ 
2. มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับการพัฒนาและรักษาสมรรถภาพทางกายและจิตและสวัสดิภาพ 
3. ประยุกต์หลักการเล่นเป็นทีมไปใช้ในการเล่นแข่งขันได ้
4. รู้และปฏิบัติ สิทธิ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีต่างในการเล่นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
5. แสดงความรับผิดชอบตนเองในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายและแข่งขัน 
6. เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การดูแลสุขภาพ และสวัสดิภาพ 
7. มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา และมีสุขนิสัยที่ดี 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 1-4 พ.ย. 2565 ปฐมนิเทศ (สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 
ต.ค. 2565 ผ่านโปรแกรม Line) 

2 7-11 พ.ย. 2565 อะไรที่ทำให้รู้จักกีฬาวอลเลย์บอล 
3 14-18 พ.ย. 2565 กีฬานันทนาการ 
4 21-25 พ.ย. 2565 ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล 
5 28 พ.ย.-2 ธ.ค. 2565 การเคลื่อนไหวเบื้องต้นของการเล่นกีฬา 
6 5-9 ธ.ค. 2565 สมรรถภาพทางกาย(อยู่กับท่ี) 

สอนชดเชยวันหยุดที่ 5 ธันวาคม 2565 ผ่านโปรแกรม 
Line 

7 12-16 ธ.ค. 2565 สมรรถภาพทางกาย(อยู่กับท่ี) 
สอนชดเชยวันหยุดที่ 12 ธันวาคม 2565 ผ่านโปรแกรม 
Line 

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

ทักษะต่างๆในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การเล่นมือล่าง 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

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

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
สอนชดเชยวันหยุดท่ี 30 ธันวาคม ผ่านโปรแกรม Line 

10 2-6 ม.ค. 2566 ทักษะต่างๆในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การเล่นมือล่าง 
11 9-13 ม.ค. 2566 ทักษะต่างๆในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การเล่นสองมือบน 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 28และ29ก.ค.2565ชดเชย
การสอนผ่านโปรแกรมline) 

12 16-20 ม.ค.  2566 ทักษะต่างๆในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การเล่นสองมือบน 
สอนชดเชย วันหยุดที่ 16 มกราคม 2566 ผ่านโปรแกรม 
Line 

13 23-27 ม.ค. 2566 ทักษะต่างๆในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การเล่นลูกเสิร์ฟ 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 12 ส.ค.2565 ชดเชยการสอน
ผ่านโปรแกรมline) 

14 30 ม.ค.- 3 ก.พ. 2566 ทักษะต่างๆในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การเล่นลูกเสิร์ฟ 
15 6-10 ก.พ. 2566 ทักษะต่างๆในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การเล่นลูกเสิร์ฟ 
16 13-17 ก.พ.2566 ทักษะต่างๆในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การเล่นทีม 
17 20-24 ก.พ. 2566 ทักษะต่างๆในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การเล่นทีม 
18 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2565 
19 6-10 มี.ค. 2566 ทบทวนทักษะต่างๆ 
20 13-17 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนนรายวิชาพลศึกษา1 พ30211 

 
 



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

- คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน   
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  30 คะแนน   
- คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน 

รวม                100 คะแนน 
5.2 คะแนนก่อนกลางภาคเรียน รวม 30 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 1, 2, 3 กีฬาวอลเลย์บอล 
 

20 นักเรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการเรียน
การสอนและความรู้ทั่วไป
ก่อนการเล่นฝึกทักษะและ
มี คุณธรรม สามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 
- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
-Line 
-facebook 

  ข้อ 1, 2, 3 การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย

ในการเล่นกีฬา 

10 นักเรียนเกดิความรู้ความ
เข้าใจ  ฝึกทักษะการ
บริหารร่างกายและสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย   

- มาร์คเกอร์ 
-Line 
-facebook 

รวม 30 คะแนน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5.3  คะแนนสอบกลางภาคเรียน รวม  20  คะแนน (วันที่ 23 , 26-30 ธันวาคม 2565)   

 
5.4 คะแนนหลังกลางภาคเรยีน รวม 30 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 4 ,5, 6 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น   10 นักเรียนสามารถ
เคลื่อนไหวเบื้องต้น  
และเกิดความรู้ความ
เข้าใจ และฝึกทักษะกีฬา
ในลักษณะต่าง ๆ เห็น
คุณค่า เกิดทัศนคติที่ดี 
สนุกสนาน 

ยูทูป 
มาร์คเกอร์ 
รั้วกระโดด 
-Line 
-facebook 

ข้อ 4 ,5, 6 การแข่งขัน 10 นักเรียนเกิดความรู้ และ
ปฏิบัติการฝึกทักษะกีฬา
ในลักษณะต่าง ๆ เห็น
คุณค่า เกิดทัศนคติที่ดี   
สนุกสนาน    สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการ
เล่นทีมได้  

การแข่งขัน 
การใช้ทักษะ
ต่างๆของเทเบิล
เทนนิส 
-Line 
-facebook 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

  ข้อ 1, 2, 3 การเล่นกีฬา 
วอลเลย์บอล 
ตามกฎกติกา 

20 - ทดสอบทักษะต่างๆของกีฬา
วอลเลย์บอล 
- รายงานเกีย่วกับกีฬาวอลเลย์บอล 

รวม 20 คะแนน 



 
 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 4 ,5, 6 
 

การเล่นเป็นกลุ่มย่อยและ
เล่นเป็นทีม 

10 นักเรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจ ปฏิบัติทักษะกีฬา
ขั้นพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์ และ
มีทัศนคติที่ด ีและนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

- วีดีทัศน์การ 
แข่งขันและ
การตัดสิน 
- Line 
- facebook 

รวม 30 คะแนน 
 

5.5 คะแนนสอบปลายภาคเรียน รวม 20 คะแนน (วันที่ 27-28 ก.พ. – 1-3 มี.ค. 2566) 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ 1, 2 ,3, 4 ,5, 
6 

การทดสอบทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส 20 -แบบทดสอบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 
-แบบทดสอบการเปน็ผู้ตัดสินเทเบิลเทนนิส 
-ข้อสอบกติกาเทเบิลเทนนิส 

รวม 20 คะแนน 
 

5.6 ชิ้นงานการออกแบบสนามวอลเล่ย์บอลจำลอง (STEM) 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ กำหนดเวลาส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

1 1. ความถูกต้องของสนาม 
2. ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบ 
3. คุณภาพของชิ้นงาน 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น 20 คะแนน 24 ก.พ. 2566 

 


