กำหนดกำรสอน ( Course Outline )
รหัสวิชำ

พ21104

ชื่อวิชำ

พลศึกษำ (เทเบิลเทนนิส)

จำนวนหน่วยกำรเรี ยน 0.5 หน่วยกิต
ระดับชั้น

มัธยมศึกษำปี ที่ 1

ภำคกำรศึกษำ ภำคเรี ยนที่ 2
ปี กำรศึกษำ

2558

รำยชื่อผูส้ อน

ครู อภิวฒั น์ ศรี วงษ์สำ

อัตรำส่ วนคะแนนระหว่ำงภำคและปลำยภำค

80 : 20

มำตรฐำนกำรเรี ยนรู ้ / ตัวชี้วดั
๑. เพิ่มพูนควำมสำมำรถของตน ตำมหลักกำรเคลื่อนไหวที่ใช้ทกั ษะกลไกและทักษะพื้นฐำนที่นำไปสู่ กำร
พัฒนำทักษะกำรเล่นกีฬำ ( พ 3.1 ม 1/1 )
๒. เล่นกีฬำไทยและกีฬำสำกลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทกั ษะพื้นฐำนตำมชนิดกีฬำ อย่ำงละ ๑ ชนิด (
พ 3.1 ม 1/2 )
๓. ร่ วมกิจกรรมนันทนำกำรอย่ำงน้อย ๑ กิจกรรมและนำหลักควำมรู ้ที่ได้ไปเชื่ อมโยงสัมพันธ์กบั วิชำอื่น ( พ
3.1 ม 1/3 )
๔. อธิ บำยควำมสำคัญของกำรออกกำลังกำยและเล่นกีฬำ จนเป็ นวิถีชีวติ ที่มีสุขภำพดี (พ 3.2 ม 1/1 )
๕. ออกกำลังกำยและเลือกเข้ำร่ วมเล่นกีฬำตำมควำมถนัด ควำมสนใจอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ พร้อมทั้งมี
กำรประเมินกำรเล่นของตนและผูอ้ ื่น ( พ 3.2 ม 1/2 )
๖. ปฏิบตั ิตำมกฎ กติกำ และข้อตกลงตำมชนิ ดกีฬำที่เลือกเล่น ( พ 3.2 ม 1/3 )
๗. วำงแผนกำรรุ กและกำรป้ องกันในกำรเล่นกีฬำที่เลือกและนำไปใช้ในกำรเล่นอย่ำงเป็ นระบบ ( พ 3.2 ม
1/4 )
๘. ร่ วมมือในกำรเล่นกีฬำ และกำรทำงำนเป็ นทีมอย่ำงสนุกสนำน ( พ 3.2 ม 1/5 )

ตำรำงกำหนดกำรสอน รำยวิชำ พลศึกษำ (เทเบิลเทนนิส)
หน่วยที่

เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ

1

จำนวน
คำบ
1

2

ประเมินทักษะกำร
เล่น
กีฬำเทเบิลเทนนิส

ฝึ กกำรเดำะลูกเท
เบิลเทนนิส
(10 คะแนน)

4

แบบประเมิน ผลกำร
นำ เสนอ ข้อมูล/กำร
อภิปรำย/กำรแสดง
ควำมคิดเห็น/กำร
สร้ำง แบบฝึ ก

นำเสนอแบบฝึ ก
กำรเล่นกีฬำเทเบิล
เทนนิส
(10 คะแนน)

กำรวัดและ
ประเมินผล
- ซักถำมและ
สอบถำม เกี่ยวกับ
ควำมหมำยและ
ควำมสำคัญของกำร
เล่นกีฬำเทเบิล
เทนนิส

ชิ้นงำน/ภำระงำน

กำรเล่นลูกหลังมือ
กำรเล่นลูกหน้ำมือ
กำรเสิ ร์ฟลูก

2

จำนวน
คำบ
2

กฎ กติกำ กำรเล่นเกมและกำรแข่งขัน
กีฬำเทเบิลเทนนิส

- ซัก ถำม และ สอบ
ถำม เกี่ยวกับ กีฬำเท

ชิ้นงำน/ภำระงำน

เบิลเทนนิส

ฝึ กทักษะพื้นฐำนของกีฬำ เทเบิล
เทนนิส สร้ำงควำมคุน้ เคยกับ ลูกเท
เบิลเทนนิส

เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ

กำรวัดและ
ประเมินผล

แบบทดสอบ
ควำมรู ้ก่อนเรี ยน
(5คะแนน)

ปฐมนิเทศและควำมรู ้เกี่ยวกับกีฬำ
เทเบิลเทนนิส

หน่วยที่

รหัสวิชำ พ21104

- แผนที่ควำมคิด
(5 คะแนน)

6

ฝึ กกำรแข่งขันกีฬำเท กำรแข่งขันกีฬำเท
เบิลเทนนิส
เบิลเทนนิส
(20 คะแนน)

5

ฝึ กกำรแข่งขันกีฬำเท ทำกำรแข่งขันแบบ
เบิลเทนนิสแบบทีม ทีมและคู่
และแบบคู่
(20 คะแนน)

รู ปแบบ วิธีกำรรุ กและป้ องกันในกำร
เล่นกีฬำ เทเบิลเทนนิส

กำรเล่น กำรแข่งขันกีฬำ เทเบิล
เทนนิส และกำรทำงำนเป็ นทีม
คะแนนสอบกลำงภำค
คะแนนสอบปลำยภำค

รวมทั้งหมด ( 20 ชัว่ โมง )

20 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน

ลงชื่อ …………………………………..
( นำยอภิวฒั น์ ศรี วงษ์สำ )

ควำมเห็นของหัวหน้ำกลุ่มสำระ
.......................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................
( นำยปริ ญญำ หงสะมัต )
ควำมเห็นของวิชำกำร
..........................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................
(ว่ำที่ร.ต.วิศิษฐ พชรวโรทัย)

ควำมเห็นชอบของผูอ้ ำนวยกำร

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ .....................................................
( นำยโพยม จันทร์นอ้ ย )
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนศรี บุณยำนนท์

