
ก ำหนดกำรสอน 
Course Syllabus 

 
รหัสวิชำ :2000-1601 ชื่อวิชำ : พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 
จ ำนวน : 1 หน่วยกิต  2 ชั่วโมง   
หลักสูตรกำรศึกษำ (Course status) : ชั้น ปวช. (ชพล.2 , ชคผ.1) 
ควำมรู้พื้นฐำน (Pre-requisite) :พลศึกษา     ภำคเรียนที่ (Semester) : 2/2561  
วัน เวลำที่เรียน (Class Meeting) : - 
ชื่อผู้สอน (Instructor) : นายเหมราช  เมืองซื่อ        ที่ท ำงำน (Office) : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท์ (Phone) : 089-5982280       อีเมล์ (E-Mail) : - 
หนังสือเรียน (Text Book) : -  
แหล่งคว้ำเพิ่มเติม (Reference) :  
 -ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 -ห้องสมุดแผนกสามัญสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
                                               - www.google.com 
                                                        
จุดประสงค์รำยวิชำ    

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ถึงกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส 
2. ตระหนักถึงความส าคัญในการออกก าลังกาย 

สมรรถนะรำยวิชำ 
1. นักเรียนสามารถเล่นเทเบิ้ลเทนนิสได้อย่างถูกวิธี 
2. นักเรียนสามารถน ากีฬาเทเบิ้ลเทนนิสไปใช้ในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพได้ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาค้นคว้าประวิติความเป็นมาของกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส และสามารถเล่นกีฬาเทเบิ้ลเทนนิสได้อย่างมี

ทักษะที่ถูกต้อง เนื่องจากทุกวันนี้มีคนหันมาออกก าลังกันอย่างแพร่หลาย กีฬาเทเบิ้ลเทนนิสจึงเป็นอีก
ทางเลือกของคนท่ีสนใจในการออกก าลังกาย 

 
สมรรถนะ (Competency) 
ควำมรู้  

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส 
ทักษะ 

1. ประยุกต์ใช้กีฬาเทเบิ้ลเทนนิสในการออกก าลังกาย 

http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_17_1_2.pdf


คุณธรรม 
มีไหวพริบ เฉลียวฉลาด ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ มีจรรยาบรรณ มีกิจนิสัย มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
 

 
ตัวช้ีวัด (KPI:  Key Performance Indicator)  

1. ผู้เรียนแสดงความรู้เกี่ยวกับกีฬาเทเบิ้ลเทนนิสได้ 
2. ผู้เรียนตระหนักถึง ความส าคัญของการเล่นกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส 
3.   ผู้เรียนมีการดูแลอุปกรณ์การเล่นที่ถูกต้อง 
4.   สามารถจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทเบิ้ลเทนนิสได้ 
5.   ผู้เรียนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
5.   ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินในระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน (Mark Allocation)   
เกณฑ์การให้คะแนน มี 4 ส่วน    100% 

 1.  เวลาเรียนการแต่งกาย และความประพฤติ   20% 
2.  การสืบค้นและรายงานเดี่ยว      20% 
3.  เก็บสะสมระหว่างเรียน     40% 
4.  การสอบประมวลความรู้     20% 

วิธีกำรสอน (Instructional Strategies)  
จัดการเรียน การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนรู้ ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้ 
1. บรรยาย และอธิบายเกี่ยวกับกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส 
2. สาธิตการปฏิบัติในทักษะต่างๆ 
3. ให้ผู้เรียนลงมือฝึกปฏิบัติ 
4.   แก้ไขทักษะให้แก่ผู้เรียน 
5.   สรุป แก้ไขทักษะต่างๆในแต่ละวัน 

 
 
กำรมอบหมำยงำนให้ผู้เรียนค้นคว้ำ (Work Assignments) 

-ประวัติและกติกาการเล่นเทเบิ้ลเทนนิส  
-ให้ผู้เรียนจัดการแข่งขันระหว่างในห้องตัวเอง 

 



เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment) 
ระดับ

คะแนน 
ระดับ 

ผลกำรเรียน 
ควำมหมำย  

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
ผลกำรเรียน 

ควำมหมำย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยี่ยม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช้ 
75 - 79 3.5 การเรียนดีมำก  55 - 59 1.5 การเรียนอ่อน 

70 - 74 3.0 การเรียนดี 
 

50 - 54 1.0 
การเรียนอ่อน

มำก 
65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช้  0 - 49 0 การเรียนไม่ผ่ำน 

 
 

รำยละเอียดก ำหนดกำรสอน  ชื่อวิชำ : พลศึกษำเพื่อพัฒนำสุขภำพ 
เรียน 18 ครั้ง 36 ชั่วโมง 

ที ่ หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

1 ประวัติและกติกาการเล่นกีฬาเท
เบิ้ลเทนนิส 

ครูอธิบายเกี่ยวความหมาย
และความส าคัญของการเล่น
กีฬาเทเบิ้ลเทนนิส  

รายงาน ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

มีความรู้ความเข้าใจ
กีฬาเทเบิ้ลเทนนิส 

2-3 ทักษะการเดาะลูก ครูอธิบายถึงการเดาะลูก
ปิงปอง และสาธิต 

รูปภาพ ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

นักเรียนสามารถ
เดาะลูกได้อย่าง
ถูกต้อง 

4-5 ทักษะการเดาะคู่ ครูอธิบายถึงการเดาะลูกแบบ
คู ่และสาธิต 

รูปภาพ ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

นักเรียนสามารถ
เดาะลูกโดยการโต้คู่
ได้อย่างถูกต้อง 

6-7 ทักษะการเสิร์ฟ ครูอธิบายและสาธิต รูปภาพ ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 

นักเรียนสามรถเสิร์ฟ
ลูกได้อย่างถูกทักษะ 

8 การแข่งขัน ครูอธิบายและสาธิต สื่อวิดีโอ ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

มีความเข้าใจในการ
แข่งขัน 

9 สอบกลำงภำค 

ที ่ หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

10 การแข่งขัน นักเรียนท าการแข่งขัน สื่อวิดีโอ ประเมิน แข่งได้สนุกสนาน



ตามสภาพจริง และมีทักษะ 
11 การแข่งขัน นกัเรียนท ำกำรแขง่ขนั สื่อวิดีโอ ประเมินตาม

สภาพจริง 

แขง่ได้สนกุสนำนและ

มีทกัษะ 

12 การแข่งขัน นกัเรียนท ำกำรแขง่ขนั สื่อวิดีโอ ประเมินตาม
สภาพจริง 

แขง่ได้สนกุสนำนและ

มีทกัษะ 

13 การแข่งขัน สือ่วิดีโอ สื่อวิดีโอ ประเมินตาม

สภาพจริง 

แขง่ได้สนกุสนำนและ

มีทกัษะ 

14 การแข่งขัน สือ่วิดีโอ สื่อวิดีโอ ประเมินตาม

สภาพจริง 

แขง่ได้สนกุสนำนและ

มีทกัษะ 

15 การแข่งขัน นกัเรียนท ำกำรแขง่ขนั สื่อวิดีโอ ประเมินตาม

สภาพจริง 

แขง่ได้สนกุสนำนและ

มีทกัษะ 

ที ่ หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

16 การแข่งขัน นักเรียนท าการแข่งขัน สื่อวิดีโอ ประเมินตาม

สภาพจริง 

 

17 สรุปการแข่งขัน ครูอธิบาย และสรุปการเรียน

เทเบิ้ลเทนนิส 

- ประเมินตาม

สภาพจริง 

นักเรียนสามารถ

น าไปใช้ในการออก

ก าลังกาย 

18 สอบมำตรฐำนรำยวิชำ 
 
หมำยเหตุ 

รำยละเอียดก ำหนดกำรสอน    
ชื่อวิชา : พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมาย ดังนี้ 
C  (Construction)   คือ ผู้สอนจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
I  (Interaction)   คือ ผู้เรียนท ากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับ 
    บุคคล และแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 



P  (Physical Participation)  คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย 
P  (Process Learning)   คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เช่น 

   กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการท างานให้ 
   เกิดผลส าเร็จ 

A  (Application)   คือ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน 
   ชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รำยกำรตรวจสอบ และอนุญำตให้ใช้ 
 
 ควรอนุญาตให้ใช้สอนได้ 
 ควรปรับปรุงเก่ียวกับ
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ........................................................................................................... .....
.................................................. 
 
                       (นางเณรี  ช่างหล่อ) 
                  หวัหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ 
           .................../.........................../.............. 
 
 เห็นควรอนุญาตให้ใช้สอนได้ 
 ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 อ่ืน ๆ 



............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

.................................................. 
 
          (นายศรากร   บุญปถัมภ์) 
        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ............./.................../........... 
 
 เห็นควรอนุญาตให้ใช้สอนได้ 
 อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
.................................................. 
           (นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ) 
                    ผู้อ านวยการ 
          ............./.................../........... 
 

 
 
 

ก ำหนดกำรสอน Course Syllabus 
วิชำ พลศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพ  รหัส 2000-1601    
หลักสูตรประกำศนยีบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 

 

http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_17_1_2.pdf


 
จัดท ำโดย 

 
นำยเหมรำช  เมืองซ่ือ 

 
 
 

แผนกสำมัญสัมพันธ์  วิทยำลัยอำชีวศกึษำเชียงรำย 
ส ำนักคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร 

 
 


