
 
โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย 

ประมวลรายวชิา/ โครงการจดัการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรงุพทุธศักราช2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

1. ชือ่รายวชิา พลศึกษา๖   รหัสวิชา พ30213 
จ านวนชัว่โมง 2  ชั่วโมง/ สัปดาห์  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน  จ านวนหนว่ยกติ 1.0  หน่วยกิต 
กลุม่สาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
ภาคเรยีนที ่2       ปีการศกึษา 2565 
ผูส้อน นายเทอดทูน วังเย็นนิยม 
2. ค าอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาประโยชน์และหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
การเคลื่อนไหวไปใช้ในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และลีลาศ มีทักษะการเคลื่อนไหว
ที่สร้างสรรค์ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในการเล่นออกก าลังกาย มีทักษะฟุตบอล 
วอลเลย์บอล และลีลาศ ในลักษณะต่างๆ การยิงประตู รู้และเข้าใจ ต าแหน่งการเล่นเป็น ทีมและแข่งขันได้
อย่างสนุกสนานและปลอดภัย ปฏิบัติตาม สิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัยประเมินผลการ สร้างเสริมและด ารง
สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต เห็นคุณค่า มีมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีแสดงความรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข มีจิตวิญญาณในการแข่งขันกีฬา น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกประวัติความเป็นมาหลักการประโยชน์ในการเล่นกีฬาของกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และ

ลีลาศได้  
2. แสดงความสามารถทักษะฟุตบอล วอลเลย์บอล และลีลาศได้ และน าไปใช้ในการแข่งขันได้  
3. วิเคราะห์และประยุกต์การเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวแบบต่างๆ ไปใช้ได้  
4. ประยุกต์หลักการเล่นเป็นทีมไปใช้ในการเล่นแข่งขันได้  
5. รู้และปฏิบัติ สิทธิ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีต่างๆ ในการเล่นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  
6. แสดงความรับผิดชอบตนเองในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายและแข่งขัน 
7. สร้างเสริมและด ารงสมรรถภาพทางกาย ทางจิต ได้ตามหลักการ 
รวมทัง้หมด 7 ผลการเรยีนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. ก าหนดการจดัการเรยีนรู้ 

สปัดาห ์ วนั/เดอืน/ปี เรื่องทีส่อน 
1 1-4 พ.ย. 2565 ปฐมนิเทศ 
2 7-11 พ.ย. 2565 ประวัติกีฬาฟุตบอล 
3 14-18 พ.ย. 2565 ประวัติกีฬาวอลเลย์บอลและกีฬาลีลาศ 
4 21-25 พ.ย. 2565 กติกาการแข่งขันฟุตบอล 
5 28 พ.ย.-2 ธ.ค. 2565 กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลและกีฬาลีลาศ 
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 19-23 ธ.ค. 2565 สมรรถภาพทางกาย(เคลื่อนไหว) 
9 26-30 ธ.ค. 2565 สอบกลางภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2565 

สอนชดเชยวันหยุดที่ 30 ธันวาคม ผ่านโปรแกรม Line 
10 2-6 ม.ค. 2566 ทักษะต่างๆในการเล่นกีฬาฟุตบอล 

สอนชดเชยวันหยุดที่ 2 มกราคม 2566 
11 9-13 ม.ค. 2566 ทักษะต่างๆในการเล่นกีฬาฟุตบอล 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 28และ29ก.ค.2565
ชดเชยการสอนผ่านโปรแกรมline) 

12 16-20 ม.ค.  2566 ทักษะต่างๆในการเล่นกีฬาฟุตบอล การแปบอล 
สอนชดเชย วันหยุดที่ 16 มกราคม 2566 ผ่าน
โปรแกรม Line 

13 23-27 ม.ค. 2566 ทักษะต่างๆในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การเล่นลูก
อันเดอร์ 

14 30 ม.ค.- 3 ก.พ. 2566 ทักษะต่างๆในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การเล่นลูกเสิร์ฟ 
 

15 6-10 ก.พ. 2566 ทักษะต่างๆในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การเล่นลูกเซ็ต 
 

16 13-17 ก.พ.2566 ทักษะต่างๆในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การเล่นทีม 
 

17 20-24 ก.พ. 2566 ทักษะต่างๆในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การเล่นทีม 
 

18 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2565 
19 6-10 มี.ค. 2566 ทบทวนทักษะต่างๆ 
20 13-17 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนนรายวิชาพลศึกษา5 พ30213 

 



 
5. การวดัผลประเมนิผลการเรยีนรู้ 
 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  คะแนนก่อนกลางภาคเรยีน รวม 30 คะแนน 
 

ขอบขา่ยสาระการเรยีนรูใ้นการประเมนิผลกอ่นกลางภาค 
ผลการเรยีนรู ้ หนว่ยการเรยีนรู้ คะแนน รปูแบบการประเมนิ สื่อการสอน 

ข้อ 1, 2, 3 ประวัติกีฬา ฟุตบอล 
วอลเลย์บอล ลีลาศ 

 

10 ใบงานประมเมินความรู้
ความเข้าใจ 

-ยูทูป 
- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
-Line 
-facebook 

  ข้อ 2, 3, 5 7   กติกาการแข่งขัน 
  สมรรถภาพทาง   
  กาย 

20 -ฝึกตัดสินตามความ  
 ถูกต้อง  
-ทดสอบสมรรถภาพทาง  
 กาย  

- มาร์คเกอร์ 
-Line 
-facebook 

รวม 
30 

 
5.3  คะแนนสอบกลางภาคเรยีน รวม  20  คะแนน (วนัที ่26-30 ธนัวาคม 2565)   

ขอบขา่ยสาระการเรยีนรูใ้นการประเมนิผลกลางภาค 
ตวัชีว้ดั หนว่ยการเรยีนรู ้ คะแนน รปูแบบการประเมนิ 

  ข้อ 1, 2, 3 ประวัติกีฬา 
กฏกติกากีฬา 

20 - ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวิติกีฬา และกฏกติกาการเล่น
กีฬา 
 
 
 

รวม 
20 



 
 

5.4  คะแนนหลงักลางภาคเรยีน รวม 30 คะแนน 
 

ขอบขา่ยสาระการเรยีนรูใ้นการประเมนิผลหลงักลางภาค 
ตวัชีว้ดั หนว่ยการเรยีนรู้ คะแนน รปูแบบการประเมนิ สื่อการสอน 

ข้อ 4 ,5, 6 ทักษะพ้ืนฐานการเล่นกีฬา   10 นักเรียนสามารถเรียนรู้
ทักษะพ้ืนฐานการเล่น
กีฬาต่างๆได้อย่าง 
สนุกสนาน และถูกต้อง
ตามความเหมาะสม 

ยูทูป 
มาร์คเกอร์ 
รั้วกระโดด 
-Line 
-facebook 

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

การแข่งขัน 
การใช้ทักษะ
ต่างๆ 
-Line 
-facebook 
 

ข้อ 4 ,5, 6 
 

การเล่นเป็นกลุ่มย่อยและ
เล่นเป็นทีม 

10 นักเรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจ ปฏิบัติทักษะกีฬา
ขั้นพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์ 
และมีทัศนคติที่ดี และ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- วีดีทัศน์การ 
แข่งขันและการ
ตัดสิน 
 -Line 
-facebook 

รวม 
30 

 
5.5 คะแนนสอบปลายภาคเรยีน รวม  20  คะแนน (วนัที ่27 ก.พ. – 3 ม.ีค. 2566)   
 

ขอบขา่ยสาระการเรยีนรูใ้นการประเมนิผลสอบปลายภาค 
ตวัชีว้ดั หนว่ยการเรยีนรู้ คะแนน รปูแบบขอ้สอบ 

ข้อ 1, 2 ,3, 4 ,5, 6 7 การทดสอบทักษะ
พ้ืนฐาน และการลงเล่น
เป็นทีม 
 

20 -แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้ทักษะพื้นฐานเพ่ือการเล่นกีฬา 
-แบบทดสอบการเล่นเป็นทีมในแต่
ละชนิดกีฬา 

รวม 
20 



 
 
5.6 ชิน้งานการออกแบบสนามวอลเลยบ์อลจ าลอง (STEM) 
ผลการเรียนรู้ วิธีการเก็บ

คะแนน 
ชิ้นงาน หมายเหตุ ก าหนดเวลาส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

1 1.ความถูกต้อง
ของสนาม 
2.ความคิด
สร้างสรรค์ใน
การออกแบบ 
3.คุณภาพของ
ชิ้นงาน 

ชิ้นงาน 1ชิ้น 20คะแนน ก่อนสอบกลางภาคเรียน 

 
 
 

 


