
 
โรงเรียนสตรีภเูก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา พ 21102 รายวิชา พลศึกษา(เทเบิลเทนนิส)  สาระ พื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  เวลาเรียน 20 คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน นาย สมเจตน์ กูลดี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

  

 ศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะความสามารถในการเคลื่อนไหว การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ร่างกาย กิจกรรมนันทนาการ ทักษะพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะกีฬา ได้แก่ การจับไม้ การเสิร์ฟลูก การ
ตีลูกหน้ามือ การตีลูกหลังมือ การตีลูกตบ การเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเล่นเป็นฝ่ายรุกฝ่ายรับ 
กติกาการแข่งขัน และสามารถเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสเพ่ือการแข่งขันได้ 

 เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ แสดงทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน ทักษะการเคลื่อนไหว การจับไม้ การเสิร์ฟลูก 
การตีลูกหน้ามือ การตีลูกหลังมือ การตีลูกตบ การเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ กติกาการแข่งขัน ความ
ปลอดภัยในการเล่น 

 เพ่ือให้ผู้เรียน รักการออกก าลังกายและเล่นกีฬา มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา ชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้เหมาสมกับตนเอง 

 

ตัวช้ีวัด 
 พ 3.1 ม 1/1 - ม 1/3  

 พ 3.2 ม 1/1 - ม 1/6  

 

 



ก าหนดการสอน 
 

สัปดาห์ 
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน 
ตัวช้ีวัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1 ปฐมนิเทศ ชี้แจง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

พ 3.2 ม.1/1  
อธิบายความส าคัญ
ของการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬาจน
เป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพ
ดี 

1 แบบทดสอบก่อน
เรียน 

- 

2-3 การทดสอบสมรรถภาพ  พ 3.1 ม.1/1  
เพ่ิมพูนความสามารถ
ตนเองตามหลักการ
เคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะ
กลไกและทักษะ
พ้ืนฐานที่น าไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่น
กีฬา 

2 ใบบันทึกการทดสอบ
สมรรถภาพ 

 

10 

4 ประวัติความเป็นมา มารยาท
ผู้เล่น มารยาทผู้ชมและ
ประโยชน์ของกีฬาเทเบิล
เทนนิส 

พ 3.2 ม.1/1  
อธิบายความส าคัญ
ของการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬาจน
เป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพ
ดี 

1 แบบทดสอบ 5 

5 ทักษะการจับไม้ ทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกาย  

พ 3.1 ม.1/1 
เพ่ิมพูนความสามารถ
ตนเองตามหลักการ
เคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะ
กลไกและทักษะ
พ้ืนฐานที่น าไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่น
กีฬา 

1 ทักษะการจับไม้ การ
เคลื่อนไหวร่างกาย 

10 



 
สัปดาห์ 

ที ่ เนื้อหา / สาระที่สอน 
ตัวช้ีวัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

6-7 ทักษะการเดาะลูกหน้าไม้ 
ทักษะการเดาะลูกหลังไม้
และทักษะการเดาะลูกหน้า
สลับหลัง 

พ 3.1 ม1/2 
เล่นกีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคล
และทีมโดยใช้ทักษะ
พ้ืนฐานตามชนิดกีฬา 
อย่างละ 1 ชนิด 

2 แบบฝึกการเดาะลูก
หน้าไม้ หลังไม้ และ

หน้าสลับหลัง 

10 

8 ทักษะการตีลูกโต้หน้าไม้  พ 3.1 ม1/2 
เล่นกีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคล
และทีมโดยใช้ทักษะ
พ้ืนฐานตามชนิดกีฬา 
อย่างละ 1 ชนิด 

1 แบบฝึกทักษะการตี
ลูกโต้หน้าไม้ 

5 

9 ทักษะการตีลูกโต้หลังไม้ พ 3.1 ม1/2 
เล่นกีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคล
และทีมโดยใช้ทักษะ
พ้ืนฐานตามชนิดกีฬา 
อย่างละ 1 ชนิด 

1 แบบฝึกทักษะการตี
ลูกโต้หลังไม้ 

5 

10 สอบกลางภาคเรียนที่ 
1/2564 

- 1 - - 

11 ทักษะการตีลูกโต้หน้าสลับ
หลัง 

พ 3.1 ม1/2 
เล่นกีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคล
และทีมโดยใช้ทักษะ
พ้ืนฐานตามชนิดกีฬา 
อย่างละ 1 ชนิด 

1 แบบฝึกทักษะการตี
ลูกโต้หน้าสลับหลัง 

5 

 
 
 



 
 

สัปดาห์ 
ที ่ เนื้อหา / สาระที่สอน 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

12 ทักษะการตีลูกเสิร์ฟ ทักษะ
การตีลูกหยอด 

พ 3.1 ม1/2 
เล่นกีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคล
และทีมโดยใช้ทักษะ
พ้ืนฐานตามชนิดกีฬา 
อย่างละ 1 ชนิด 

1 แบบฝึกทักษะการตี
ลูกเสิร์ฟ และแบบ
ฝึกทักษะการตีลูก

หยอด 

5 

13 ทักษะการตีลูกตบ พ 3.1 ม1/2 
เล่นกีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคล
และทีมโดยใช้ทักษะ
พ้ืนฐานตามชนิดกีฬา 
อย่างละ 1 ชนิด 

1 แบบฝึกทักษะการตี
ลูกตบ 

5 

14 ทักษะการเล่นประเภทเดี่ยว พ 3.2 ม1/4 
วางแผนการรุกและ
การป้องกันในการเล่น 
กีฬาที่เลือก และ
น าไปใช้ในการเล่น
อย่างเป็นระบบ 

1 แบบฝึกทักษะการ
เล่นประเภทเดี่ยว 

10 

15  ทักษะการเล่นประเภทคู่ พ 3.2 ม1/4 
วางแผนการรุกและ
การป้องกันในการเล่น 
กีฬาที่เลือก และ
น าไปใช้ในการเล่น
อย่างเป็นระบบ 

1 แบบฝึกทักษะการ
เล่นประเภทคู่ 

10 

16-17 กติกาการแข่งขัน พ 3.2 ม1/3 
ปฏิบัติตามกฎ กติกา
และข้อตกลงตามชนิด
กีฬาที่เลือกเล่น  

2 แบบทดสอบและฝึก
ปฏิบัติการเป็นผู้

ตัดสิน 

10 

18-19 การเล่นเทเบิลเทนนิสเพ่ือ
การแข่งขัน 

พ 3.2 ม1/5 
ร่วมมือในการเล่น
กีฬาและการท างาน
เป็นทีมอย่าง
สนุกสนาน 

2 แบบฝึกการแข่งขัน 10 

20 สอบปลายภาคเรียนที่ - 1 - - 



1/2564 
 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  

1. การอธิบาย 
2. การสืบค้นข้อมูล 
3. การสาธิต 
4. การปฏิบัติ 
5. การสรุป 
6. การทดสอบ 

 
การวัดและประเมินผล 
 อัตราส่วนคะแนนที่ใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบด้วย  

1.1  การทดสอบสรรถภาพ              10 คะแนน 
1.2 ประวัติความเป็นมา มารยาทผู้เล่น มารยาทผู้ชม 
      และประโยชน์ของกีฬาเทเบิลเทนนิส    5 คะแนน 
1.3 ทักษะการจับไม้ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย     10 คะแนน 

 2. คะแนนวัดผลกลางภาค 20 คะแนน ประกอบด้วย 
                      2.1 ทักษะการเดาะลูกหน้าไม้ หลังไม้และหน้าสลับหลัง                10      คะแนน 
                      2.2 ทักษะการตีลูกโต้หน้าไม้                                                5        คะแนน 
                      2.3 ทักษะการตีลูกโต้หลังไม้                                                5        คะแนน 
 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบด้วย 

-   3.1 ทักษะการตีลูกโต้หน้าสลับหลัง     5 คะแนน 

  3.2 ทักษะการตีลูกเสิร์ฟและการตีลูกหยอด                 5 คะแนน 
  3.3 ทักษะการตีลูกตบ        5 คะแนน 
  3.4 ทักษะการเล่นประเภทเดี่ยว                       10 คะแนน 
 4. คะแนนวัดผลปลายภาค 30 คะแนน ประกอบด้วย 
                     4.1 ทักษะการเล่นประเภทคู่                                                10       คะแนน 
                     4.2 กติกาการแข่งขัน                                                         10       คะแนน 
                     4.3 การเลน่เทเบิลเทนนิสเพ่ือการแข่งขัน                                  10      คะแนน 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  



1. หนังสือ คู่มือเรียนเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส 
2. อินเทอร์เน็ต 
3. ห้องสมุด 
4. สนามกีฬา-หอประชุม 

 
 


