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คำนำ 

การนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการเพื ่อพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียนตานโยบายเร่งด่วน สพฐ.        
QUICK POLICY ๒๕๖๕ ฉบับนี้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการบูรณาการของสถานศึกษา และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในการแก้ปัญหาซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 
๑๙) ท่ีมีต่อการจัดการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน นโยบายดังกล่าวมี ๑๐ ข้อ ประกอบด้วย ๑) การนำนโยบาย ร.๑๐ สู่การ
ปฏิบัติ ๒) การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง  คุณธรรม จริยธรรม ๓) การศึกษากับการพัฒนา
ประชาธิปไตย ๔) การจัดการศึกษาปฐมวัย ๕) การจัดการเรียนรู ้แบบ Active Learning ๖) พาน้องกลับมาเรียน          
๗) โรงเรียนคุณภาพ ๘) Learning Loss ๙) RT NT O-NET และ ๑๐) ความปลอดภัย ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตานโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ๒๕๖๕   

จึงได้จัดทำนวัตกรรมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตานโยบายเร่งด่วน สพฐ.        
QUICK POLICY ๒๕๖๕ เรื่องความปลอดภัยของกีฬาเทเบิลเทนนิส ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส และกีฬาประเภทอื่นๆ อีกด้วย หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว ่านว ัตกรรมฉบับบนี ้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ งแก่ผ ู ้ท ี ่สนใจศึกษา หากมีข ้อผิดพลาดประการใดผู ้จ ัดทำยินดี                  
น้อมรับคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้นวัตกรรมฉบับนี้ใหม้ีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

ณัฐวุฒิ  จันทร์กิมฮะ 
   ผู้จัดทำ 
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สารบัญ 

หน้า  
คำนำ                    ก  
สารบัญ                    ข  
ความเป็นมาและความสำคัญ                ๑  
วัตถุประสงค์                   ๑  
เป้าหมาย                  ๑ 
กระบวนการพฒันานวัตกรรมหรือขั้นตอนในการดำเนินงาน             ๑  
ปัจจัยความสำเร็จ                  ๒  
บทเรียนท่ีได้รับ (Lesson Learned)                ๒  
การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได้รับ (ถ้ามี)              ๒  
ภาคผนวก                   ๒ 
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ความเป็นมาและความสำคัญ 

 จากหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ส ุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียน ว ัดโยธ ินประดิษฐ์              
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวิชาพลศึกษา เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน และความปลอดภัยระหว่างการเรียนการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จำนวน 
36 คน นักเรียนยังขาดความระมัดระวังในการเล่น และอาจเกิดทำให้นักเรียนไม่ปลอดภัยในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 
กีฬาเทเบิลเทนนิสได้เริ่มขึ้นในประเทศอังกฤษ  ในปี ค.ศ. 1890  ในครั้งนั้นอุปกรณ์ที่ใช้เล่นประกอบด้วยไม้หนังสัตว์
ลักษณะคล้ายกับไม้เทนนิสในปัจจุบัน แทนที ่จะขึงด้วยเส้นเอ ็นก็ใช้แผ่นหนังสัตว ์ห ุ ้มแทน   ลูกที ่ใช้ตีเป ็นลูก
เซลลูลอยด์ เวลาตีกระทบถูกพื้นโต๊ะและไม้ก็จะเกิดเสียง “ปิก – ป๊อก” ดังนั้น กีฬานี้จึงถูกเรียกตามเสียงที่ได้ยินว่า 
“ปิงปอง” (pingpong) ต่อมาได้มีวิวัฒนาการขึ้นโดยไม้หนังสัตว์ได้ถูกเปลี่ยนเป็นแผ่นไม้ซึ่งได้เริ่มเล่นแพร่หลายในกลุ่ม
ประเทศยุโรปก่อนวิธีการเล่นในสมัยยุโรปตอนต้นนี้เป็นการเล่นแบบยัน (Blocking) และแบบดันกัน (Pushing)  ซึ่งต้อม
ได้พัฒนามาเป็นการเล่นแบบ BLOCKING และ CHOP การเล่นลูกตดัซึ่งวิธีนี้เองเป็นวิธีการเล่นท่ีส่วนใหญ่นิยมกันมากใน
ยุโรป และแพร่หลายมากในประเทศต่าง ๆ ท่ัวยุโรป การจับไม้ก็มีการจับอยู่ 2 ลักษณะเช่นเดียวกัน คือ จับไม้แบบการจับ
มือ (SHACK  HAND) ซึ่งเรียกกันว่า “จับไม้แบบยุโรป” กีฬาเทเบิลเทนนิส หรือปิงปอง เป็นกีฬาที่มีอุปกรณ์ในการเล่น
หลายอย่างและใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมากพอสมควร เช่น ตา คอ หลัง ข้อเท้า ข้อเข่า ข้อมือ นิ้ว หากขณะเล่นรู้สึก
ปวดนั้นแสดงว่าข้อนั้นได้รับบาดเจ็บต้องหยุดเล่นก่อน ซึ่งในบางครั้งอาจเกิดขึ้นกับนักเรียนโดยไม่คาดคิดมาก่อน จึงได้
มองเป็นความสำคัญของความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้สอนได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน        
จึงได้จัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เรื่องความปลอดภัยของกีฬาเทเบิลเทนนิส 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน  
วัตถุประสงค ์

เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทเบิลเทนนิส 
 เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จำนวน ๓๖ คน โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 

เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓๖ คน โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ มีความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 
 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมหรือขั้นตอนในการดำเนินงาน 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑.จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส 
๒.เตรียมส่ือการสอน อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัติ 
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ขั้นดำเนินการ (Do) 
 ๑.ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตามรูปแบบขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ 

๒.นักเรียนสามารถเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ด้วยความระมัดระวังและมีความปลอดภัย 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา (Check) 

ดูจากการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส และการปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีครูผู้สอนได้ทำการสอน 
ขั้นสรุปและรายงานผล (Action) 

๑.สรุปอภิปรายและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมระหว่างการสอน 
๒.ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ผลการดำเนินการ/ประโยชน์ที่ได้รับซ่ึงสนองนโยบายเร่งด่วน สพฐ.Quick Policy2565และอื่น ๆ 
  ๑.นักเรียนมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาอีกหลายๆอย่าง 
  ๒.นักเรียนยังสามารถนำไปปรับใช้ในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น
กีฬาเพิ่มมากขึ้น 
 ปัจจัยความสำเร็จ 
  ๑.โรงเรียนมีนโยบายท่ีชัดเจนถึงเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน 
  ๒.ผู้บริหารให้การสนับสนุนการจัดการเรียนท่ีเน้นถึงความปลอดภัยเกิดข้ึนกับผู้เรียนเป็นอย่างมาก 
  ๓.ครู และนักเรียนให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
 บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
  จากนวัตกรรม เรื ่องความปลอดภัยเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑          
เพื่อให้นักเรียนสามารถนำส่ิงท่ีครูฝึกปฏิบัติ หรือส่ิงท่ีครูสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนถึงเรื่องความปลอดภัยในการเล่น
กีฬาเทเบิลเทนนิสนั้นให้เกิดความปลอดภัยในตัวเอง 
 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ(ถ้ามี) 
  ผู้จัดทำนวัตกรรม ได้นำเสนอนวัตกรรมในการประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ภาคผนวก 
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ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 
 
 

 
 

 
 



โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
 

ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 
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ภาพการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
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โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 



โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 



โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 

 



โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 

 
 
 


