
ประมวลรายวิชา  (Course Syllabus) 
1. รหัสวิชา    พ 23104 
2. จ านวนหน่วยการเรียน  0.5  
3. ชื่อวิชา    เซปักตระกร้อ 
4. ระดับชั้น    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้   สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ปีการศึกษา    2559 
7. ชื่อผู้สอน    อาจารย์สมภพ  นุ่มโต 
8. เงื่อนไขรายวิชา  - 
9. สถานภาพของวิชา   วิชาพ้ืนฐาน 
10. จ านวนคาบ : สัปดาห์ 1 คาบ : สัปดาห์ 
11. ค าอธิบายรายวิชา 
               ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อ ประโยชน์ของการเล่นกีฬาให้มีส่วนร่วมและ
ปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหาร การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาเซปักตะกร้อ  มีทักษะพ้ืนฐานการ
เคลื่อนไหว    การเคลื่อนที่  การใช้หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว  การบังคับทิศทางลูก  การเล่นลูกข้างเท้า
ด้านใน   
ด้านนอก  หลังเท้า  เล่นด้วยศีรษะ เล่นลูกด้วยเข่า  การเสิร์ฟ  การรับลูก  รูปแบบ เทคนิค การเล่นประเภท
ทีม  กฎ กติกาการแข่งขันและอ่ืนๆอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน หรือมารยาทในการเล่น   การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ทักษะ รูปแบบและยุทธวิธีการเล่นทีม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น
เจ้าหน้าที่  การเป็นผู้ตัดสิน และวิธีการสอน  การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก  
อาจน ากิจกรรมพลศึกษาอื่นๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับกีฬาเซปักตะกร้อ แทนตามความเหมาะสม  พร้อมกับให้
เรียนรู้การป้องกันการแก้ไข  การสร่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้รู้หลักและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ  มี
สมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย  เห็นคุณค่า และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
12. รายละเอียดตัวชี้วัด 
     มาตรฐาน  พ 3.1   เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
              1. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลได้อย่างละ 1 ชนิดโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 
              2. น าหลักการความรู้และทักษะ ในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นกม  และการเล่น
กีฬา  
                 ไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
              3. รว่มกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและน าหลักความรู้วิธีการไปขยายผลการเรียนรู้ 
                  ให้กับผู้อื่น 

     มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   



มีวินัย เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชื่นชม  ในสุนทรียภาพของการ
กีฬา 
             1. มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา 
             2. ออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอและน าแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ 
             3. ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม 
             4. จ าแนกกลวิธีการรุก การป้องกัน  และใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสม
กับทีมไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
             5. เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
13. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์   

สัปดาห์
ที่ 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

จ านวน
คาบ 

1-2 หน่วยที่ 13 กติกาเซปัก
ตะกร้อ 

- กติกาเซปักตะกร้อ - อธิบาย      2 

3 หน่วยที่ 14  หน้าที่ผู้เลน่
และต าแหน่ง 

- หน้าที่ผู้เลน่และต าแหน่ง - อธิบาย 
- สาธิต  - ปฏิบัต ิ

1 

4-6 หน่วยที่ 15  ทักษะการ
เสิร์ฟ 

- การเสิร์ฟลูกด้วยข้างเท้าด้านใน 
- การเสิร์ฟลูกด้วยหลังเท้า 

- อธิบาย 
- สาธิต  - ปฏิบัต ิ

3 

7-8 หน่วยที่ 16  ทักษะการเป็น
ผู้เล่นฝา่ยรับ 

- การรับด้วยเท้า 
- การรับด้วยหน้าขา 
- การรับด้วยศีรษะ 

- อธิบาย 
- สาธิต   
- ปฏิบัต ิ

2 

9-10 หน่วยที่ 17  ทักษะการเป็น
ผู้เล่นฝา่ยรุก 

- การเข้าท าด้วยเท้า 
- การเข้าท าด้วยศีรษะ 

- อธิบาย 
- สาธิต  - ปฏิบัต ิ

2 

11 สอบกลางภาคเรียน 
12 - 13 หน่วยที่ 18  การปฏิบัติตัว

ในฐานะผูช้ม ผู้เล่น และผู้
ตัดสิน 

- การปฏิบัติตัวในฐานะผูช้ม  
- การปฏิบัติตัวในฐานะผู้เลน่ 
- การปฏิบัติตัวในฐานะผู้ตดัสิน 

- อธิบาย 
- สาธิต   
- ปฏิบัต ิ

2 

14 - 16 หน่วยที่ 19  การแข่งขัน
แบบทีม 

- การแข่งขันแบบทีม - อธิบาย 
- สาธิต  - ปฏิบัต ิ

3 

17 - 19 หน่วยที่ 20 การเป็นผู้ตัดสิน - การเป็นผู้ตัดสิน - อธิบาย 
- สาธิต  - ปฏิบัต ิ

3 

20 สอบปลายภาค 
            



14. กระบวนการเรียนรู้ 
     1. นักเรียนศึกษา 
     2. นักเรียนฟังค าอธิบาย 
     3. นักเรียนปฏิบัต ิ
15. การวัดผลและประเมินผล ( 100 คะแนน) 
     1. คะแนนเก็บ (80 คะแนน)  
        - สังเกตจากการฝึกปฏิบัติ  (20 คะแนน ) 
        - สังเกตจากการทดสอบ  (20 คะแนน) 
        - สอบย่อยประจ าหน่วย (20 คะแนน) 
        - สอบกลางภาค  (20 คะแนน) 
    2. สอบปลายภาค (20 คะแนน) 
16. แหล่งการเรียนรู้ 

            1. หนงัสือเซปักตะกร้อ 
     2. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต หนังสือและคู่มือต่าง ๆ  
     3. ห้องสมุดในโรงเรียน 

--------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     (ลงชื่อ) 
                          (นายสมภพ  นุม่โต) 
                       ผู้จัดท า 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 

 ............................................................................................................................. ............................................... 
........................................................................................................................................................................ ..... 
      
       (ลงชื่อ) 
            (นางรัตนา  สุกรณ์) 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
...................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... .................................................................. 
      
       (ลงชื่อ) 
        (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
.................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
       

(ลงชื่อ) 
        (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 

 


