
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบรูณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที่  2  รายวิชา ฟุตบอล  พ  2029  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ความรู้ทั่วไปกีฬาฟุตบอล จํานวน  8 ช่ัวโมง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 ความรู้ทั่วไปกีฬาฟุตบอล จํานวน  2  ช่ัวโมง   
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 ทักษะการเล่นฟุตบอล  จํานวน 3  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 ทักษะการเล่นฟุตบอล(ต่อ) จํานวน 3  ช่ัวโมง 
   
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 



แผ่นท่ี 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ความรู้ท่ัวไปกีฬาฟุตบอล ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  เวลา   2  ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
ความสามารถในการส่ือสาร  
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ซ่ือสัตย์  สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้  
4. อยู่อย่างพอเพียง   
5. มุ่งมั่นในการทํางาน  

ภาระงาน/ชิ้นงาน . 
 ใบงาน  รายงานการนําเสนอ
ข้อมูลความรู้ทั่วไปกีฬาฟุตบอล 

แผนท่ี 2 (1 ช่ัวโมง) 

เรื่อง กฎ  กติกา  การแข่งกีฬา
ฟุตบอล มารยาท อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเล่น
ฟุตบอล 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  พ3.1 ม.3/1  

สาระการเรียนรู้ กฎ กติกา  การแข่งขัน 
กีฬาฟุตบอล มารยาทผู้เล่น ผู้ชม และ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเล่นกีฬาฟุตบอล 

 

แผนท่ี 1 (1 ช่ัวโมง) 

เร่ือง ประวัติ ประโยชน์ กีฬาฟุตบอล          
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด พ3.1 ม.3/1
สาระการเรียนรู้ ประวัติวามเป็นมา
กีฬา   ฟุตบอล และ ประโยชน์ของ
การเล่นกีฬาฟุตบอล 

 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ความรู้ท่ัวไปกีฬาฟุตบอล 

สาระสําคัญ 

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีมีผู้เล่นผู้ชมมากท่ีสุดใน
โลกเป็นกีฬาท่ีใช้ความสามัคคีมากกว่ากีฬาชนิด
อื่นๆ  ผู้เล่นท่ีจะเล่นจึงควรจําเป็นต้องรู้ประวัติ
ความเป็นมา  กฎ  กติกา  มารยาท  และ



แผ่นท่ี 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไปกีฬาฟุตบอล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 1 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน พ3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว 
กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 

ตัวชี้วัด พ3.1 ม. 3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลได้
อย่างละ 1 ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเอง 

สาระสําคัญ 
  กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีผู้เล่นและผู้ชมมากที่สุดในโลก 
เป็นกีฬาท่ีต้องใช้ความสามัคคีมากกว่ากีฬา ชนิดอ่ืน ๆ ผู้
เล่นที่จะเล่นจึงควรจําเป็นต้องรู้ประวัติความเป็นมา กฎ 
กติกา ประโยชน์ มารยาท และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. รู้ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของการเล่นกีฬา
ฟุตบอล (K) 
2. บอกประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของการเล่นกีฬา
ฟุตบอลได้ (P) 
3. สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ประวัติความเป็นมาและ
ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอลให้ผู้ท่ี สนใจได้ (A) 
 สาระการเรียนรู้  
1.ประวัติความเป็นมากีฬาฟุตบอล 
2. ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล 
สมรรถนะสําคัญ  

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิ้นงาน : ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกับประวัติ
ความเป็นมาและประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล แล้ว 
นําเสนอในรูปแบบของแผ่นชาร์ต 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K ถามตอบ แบบสอบถาม ร้อยละ 60 
ด้าน P ผลงาน แบบประเมิน ร้อยละ 60 
ด้าน A สังเกต แบบสังเกต ระดับคุณ2 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับฟุตบอล 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ : วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1) วิดีโอ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

2) รูปภาพนักกีฬาฟุตบอลระดับโลก 

3) ห้องสมุด 

4) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 



แผ่นท่ี 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนหน่วย) 
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ความรู้ทั่วไปกีฬาฟุตบอล 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 1 ช่ัวโมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้    
 มาตรฐาน พ3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 

๒. ตัวช้ีวัด      
พ3.1 ม. 3/1เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลได้อย่างละ 1 ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเอง และทีม  

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. รู้ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล (K) 

2. บอกประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอลได้ (P) 
3. สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอลให้ผู้ที่ สนใจ

ได้ (A) 
4. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สาระที่  3  การเคล่ือนไหว  การออกกําลังกาย  การ
เล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
พ3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทาง
กาย การเล่นเกม และกีฬา 
 

 

 

5. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีผู้เล่นและผู้ชมมากที่สุดในโลก เป็นกีฬาที่ต้องใช้ความสามัคคีมากกว่ากีฬา ชนิด

อ่ืน ๆ ผู้เล่นที่จะเล่นจึงควรจําเป็นต้องรู้ประวัติความเป็นมา กฎ กติกา ประโยชน์ มารยาท และ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เล่น 
6.สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

1. ซ่ือสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. อยู่อย่างพอเพียง 
5. มุ่งม่ันในการทํางาน 



 
7. กิจกรรมการเรียนรู้   

1. นักเรียนดูภาพนักกีฬาฟุตบอลระดับโลก เช่น แมซซ่ี โรนัลโด้ ป๊อกบา 

2. ครูถามนักเรียนว่ารู้จักภาพนักกีฬาเหล่าน้ีบ้างไหม เขาเป็นคนชาติใด เล่นกีฬาอะไร สโมสรใด 

3. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์เป็นกลุ่ม แล้วนําเสนอให้เพ่ือนได้ทราบ 

4. นักเรียนตอบคําถามกระตุ้นความคิด  นักเรียนคิดว่าใครเป็นผู้คิดค้นวิธีการเล่นกีฬาฟุตบอล และเพราะ
เหตใุดกีฬาฟุตบอลจึง เป็นที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย จนเป็นกีฬายอดนิยมอันดับหน่ึงของโลกอธิบายเหตุผล 

ขั้นสอน 

5.  ครูอธิบายเช่ือมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ผู้ที่คิดค้นการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นมีวัตถุประสงค์หลักคือ 
เพ่ือให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนาน 

6.  ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง ค่อนข้าง
เก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าสมาชิกทุกคนใน กลุ่มจะต้องมีความรับผิดชอบ
ในงานท่ีได้รับมอบหมาย สมาชิกทุกคนจะต้องช่วยเหลือกัน มี บทบาทเท่าเทียมกัน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

7. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันค้นหาความรู้เก่ียวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล และ ประโยชน์ที่
ได้จากการเล่นกีฬาฟุตบอล แล้วบันทึกข้อมูลที่ได้ลงฟิวเจอร์บอร์ดเพ่ือนําเสนอ 

8. ให้แต่ละกลุ่มนําเสนอข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า 

ขั้นสรุป 

9. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นสําคัญของประวัติ ความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล และ ประโยชน์ที่ได้จาก
การเล่นกีฬาฟุตบอล 

10. ครูใหนั้กเรียนนําข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่ให้นักเรียนในโรงเรียนได้ทราบ เช่น การนําไปติดที่ห้องพล ศึกษา 
ห้องสมุด โรงอาหาร เป็นต้น 

 

 

 

 

 



 
 
8. การวัดและประเมินผล 

 
ลําดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ถามตอบ แบบสอบถาม ร้อยละ 60 

2 ผลงาน แบบประเมิน ร้อยละ 60 

3 สังเกต แบบสังเกต ระดับคุณ2 

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 ส่ือการเรียนรู้ 

1) วิดีโอ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

2) รูปภาพนักกีฬาฟุตบอลระดับโลก 

     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 

3) ห้องสมุด 

4) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผ่นท่ี 4 ชุดคําถามกระตุ้นเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไปกีฬาฟุตบอล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
คําถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1 นักเรียนรู้จักบุคคลในภาพนี้หรือไม่ 
Q2 นักเรียนคิดว่าทําไมนักกีฬาเหล่าน้ีจึงมีชื่อเสียงและรายได้มหาศาล  
Q3 นักเรียนคิดว่าการเล่นฟุตบอลมีผลต่อรายได้ของผู้เล่นหรือไม่ 
 
คําถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 
Q4 นักเรียนคิดว่าใครเป็นผู้คิดค้นวิธีการเล่นกีฬาฟุตบอล และเพราะเหตุใดกีฬาฟุตบอลจึงเป็นที่นิยมเล่นกันอย่าง
แพร่หลายจนเป็นกีฬายอดนิยมอันดับหน่ึงของโลก 
Q5 นักเรียนคิดว่าการเล่นกีฬาฟุตบอลส่งผลต่อตัวผู้เล่นอย่างไรบ้าง 
 
คําถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 
Q6 ถ้านักเรียนต้องการจะเปน็นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ ต้องทําอย่างไรบ้าง  
Q7 นักเรียนเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ อยากมีรายได้เดือนละเท่าไร 
Q8 นักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอลข้อใดสําคัญมากท่ีสุด 
  

  



แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไปกีฬาฟุตบอล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 1 ช่ัวโมง 
 

ครูผู้สอนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังน้ี 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักสูตรมาตรฐานตัวช้ีวัดและสาระแกนกลาง
ตาม หลักสูตรปี 2551 
2. เรื่องเทคนิคกระบวนการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 
3. มีความรู้และมีทักษะในการใช้ส่ือและอุปกรณ์ 
4. มีความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับ กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
5. ความรู้ในเรื่องของเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์อย่าง
ชดัเจน 
 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขยันอดทน เสียสละ 
2. รักและเมตตาต่อศิษย์ 
3. รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
4. ยืดหยุ่นมีความเป็นกัลยาณมิตร 
5. มีวินัยในตนเองปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เน้ือหา 

 
 
 
 
 

 

วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดและจัดเน้ือหาสาระ ให้
เหมาะสมกับ บริบทของ เวลา 
และวัยของผู้เรียน 

 
 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
อย่างเข้าใจตามลําดับ
ง่ายไปหายากบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดที่กําหนดไว้
ในหลักสูตร 

ศึกษาหลักสูตรมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดจัดเรียงลําดับ เน้ือหา
จากง่ายไปหายาก เน้ือหาที่
เป็นเร่ืองใกล้ตัวไป ถึงเร่ือง
ไกลตัว 

เวลา 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาโครงสร้างเวลาในหลักสูตร 
กําหนดเวลาเหมาะสมกับ
กิจกรรม เน้ือหา วัยของผู้เรียน 

 
 

 

กําหนดเวลาเพื่อให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ได้เต็มตามศักยภาพ
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

วางแผนการใช้เวลาในการ
ทํางานได้เหมาะสม กําหนด
ข้ันตอนการปฏิบัติ กิจกรรม
ให้ชัดเจนตาม เวลาที่มี และ
เผื่อเวลาไว้ รองรับ
เหตุการณ์ที่อาจ 
เปลี่ยนแปลงในขณะทํา 
กิจกรรม 



การจัด
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับ
เน้ือหา กิจกรรม และจํานวน 
- กําหนดกิจกรรม ภาระงานการ 
ให้เหมาะสมกับเน้ือหาในเวลาท่ี
กําหนด 

- เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการเข้าสังคม
ช่วยเหลือซ่ึง กันและ 
- เพ่ือฝึกทักษะการ 
ส่ือสาร การคิด วิเคราะห์ 
การแก้ปัญหาและการ 
ทํางานร่วมกัน มีวินัยมี 
ความรับผิดชอบ 

ครูช้ีแจงข้ันตอนการทํา 
กิจกรรมกลุ่มและให้ 
คําแนะนํา/ปรึกษาอย่าง 
ใกล้ชิดในขณะท่ีนักเรียน 
ปฏิบัติการกลุ่ม 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
 
 
 
 

 
 

-การเลือกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์/ใน
การเรียนการสอน เหมาะสม กับ 
เน้ือหา กิจกรรม วัยผู้เรียน และมี
จํานวนเพียงพอ กับผู้เรียน 
-กําหนดชิ้นงานและภาระงานให้ 
เหมาะสมกับเน้ือหา เวลาและ 
ระดับช้ันของนักเรียน 

-การใช้ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจและปฏิบัติ 
กิจกรรมได้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด 
-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ การคิดวิเคราะห์
และการ แก้ปัญหาได้ 

จัดเตรียมส่ือ วัสดุ 
อุปกรณ์ให้สัมพันธ์กับการ 
จัดกิจกรรมเพื่อความ 
-ตรวจสอบส่ือ วัสดุ อุปกรณ์
ให้สภาพพร้อมใช้ งานได้
และมีสํารองไว้ ใน กรณีที่
ส่ือชํารุด ใช้การไม่ได้ 

แหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 

-การเลือกใช้ แหล่งเรียนรู้ในการ 
-เรียนการสอนเหมาะสมกับ 
เน้ือหา กิจกรรม งบประมาณ 
เวลาในการทํากิจกรรม และวัย 
ของผู้เรียน 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
ตามสภาพจริงและ
ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้
บรรลุตามวัตถุประสงค์/
ตามตัวชี้วัด 

-จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ 
สํารองไว้ในกรณีที่แหล่ง 
เรียนรู้น้ันมีปัญหา 

การจัด
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับ
เน้ือหา กิจกรรม และจํานวน 
- กําหนดกิจกรรม ภาระงานการ 
ให้เหมาะสมกับเน้ือหาในเวลาท่ี
กําหนด 

- เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการเข้าสังคม
ช่วยเหลือซ่ึง กันและ 
- เพ่ือฝึกทักษะการ 
ส่ือสาร การคิด วิเคราะห์ 
การแก้ปัญหาและการ 
ทํางานร่วมกัน มีวินัยมี 
ความรับผิดชอบ 

ครูช้ีแจงข้ันตอนการทํา 
กิจกรรมกลุ่มและให้ 
คําแนะนํา/ปรึกษาอย่าง 
ใกล้ชิดในขณะท่ีนักเรียน 
ปฏิบัติการกลุ่ม 

 



ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

ประเมินผล -ออกแบบวิธีการวัด 
ประเมินผลให้ตรงตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัด 

-การประเมินผลเหมาะสม
กับธรรมชาติวิชา กิจกรรม 
เน้ือหา 

วัยของผู้เรียนและเวลา ที่
กําหนด 

-เพ่ือวัด/ประเมินให้ตรง 

ตามตัวช้ีวัด มาตรฐานใน
หลักสูตร 

-วัด/ประเมินผลได้
ชัดเจนผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ 

-วางแผนการวัด/
ประเมินผลให้เป็นข้ันตอน 

ชดัเจน 

-แบบประเมิน ข้อสอบ มี 

การตรวจสอบ ปรับปรุง 

แก้ไขให้มีความเชื่อม่ันและ 

เที่ยงตรงในการวัดตาม
ตัวช้ีวัด 

-มีเครื่องมือวัดผล 

เพียงพอกับจํานวนผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไปกีฬาฟุตบอล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 1 ช่ัวโมง 
6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

ความรู้ที่ผู้เรียนต้องมีก่อน 
1. ทักษะกระบวนการท˚างานกลุ่ม 
2. พ้ืนฐานเร่ืองเครื่องทางภูมิศาสตร์ 
3. ทักษะชีวิตในกิจกรรมการสืบค้นข้อมูล 

 
 

คุณธรรมของผู้เรียนท่ีจะทําให้การเรียนรู้สําเร็จ 
1. ความสามัคคี 
2. ช่วยเหลือแบ่งปัน ความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ 
3. มีวินัย ตรงต่อเวลาความรับผดิชอบ 
4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีจิตอาสา 
 

พอประมาณ มีเหตุผล พอประมาณ 
1. รู้ประวัติความเป็นมาและ 
ประโยชน์ของการเล่นกีฬา
ฟุตบอล 
2. สามารถบอกประวัติความ
เป็นมาและประโยชน์ของการ
เล่น กีฬาฟุตบอลให้ผู้ที่สนใจ 
3. เห็นคุณค่าของการเล่น
กีฬาฟุตบอลและสามารถ
นําไปใช้ ออกกําลังกายใน
ชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 
 

 

1. เพ่ือให้สามารถนําความรู้เรื่อง 
ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล 
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
2. กีฬาฟุตบอลสามารถนําไป 
ประกอบอาชีพได้ 
3. การเผยแพร่ความรู้เรื่องประวัติ 
และประโยชน์ของการเล่นกีฬา 
ฟุตบอลให้ผู้ที่สนใจได้ทราบทําให้มี ผู้
เล่นกีฬาฟุตบอลเพ่ิมมากข้ึน ทําให้
คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรงเพ่ิมมากข้ึน 

1. รู้ประวัติความเป็นมาและ 
ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล 
2. สามารถบอกประวัติความ
เป็นมาและประโยชน์ของการเล่น 
กีฬาฟุตบอลให้ผู้ที่สนใจ 
3. เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา
ฟุตบอลและสามารถนําไปใช้ ออก
กําลังกายในชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 
 

 

  

 

 

 

 



6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

                 ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

มีความรู้เรื่อง
ประวัติความเป็นมา
และประโยชน์ของ
การเล่นกีฬา
ฟุตบอล 

- รู้กระบวนการ 
ทํางานกลุ่ม 
- มีความรู้เรื่องกฎ
กติกาและมีวินัยใน
กลุ่ม 

การออกกําลังกาย 
โดยการเล่นกีฬา
ฟุตบอล 

รู้วิถีชีวิตของคนแต่
ละชาติที่คิดค้นการ
เล่นกีฬาฟุตบอล 

 
ทักษะ P 

ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดใน 
การนําเสนอข้อมูล 
เรื่องประวัติและ 
ประโยชน์ของการ
เล่นกีฬาฟุตบอล 

เกิดทักษะในการ 
ทํางานร่วมกับ 
ผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

เผยแพร่ความรู้ท่ี 
ได้ให้นักเรียนใน 
โรงเรียนนําไปใช้ใน 
ชีวิตประจําวัน 

เผยแพร่ความรู้ท่ี 
ได้ให้นักเรียนใน 
โรงเรียนนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

 
ค่านิยม A 

เห็นคุณค่าของการ 
ออกกําลังกายโดย 
การเล่นกีฬา
ฟุตบอล 
และในไปใช้ใน 
ชีวิตประจําวันได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

 
 

เห็นความสําคัญ 
ของความสามัคคี 
มีนํ้าใจ เสียสละ มี
จิตอาสา และ
กระบวนการ 
ทํางานร่วมกับ 
ผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีในการ
ตอนรับการแสดงถึง
การทํางานรว่มด้วย
ความสามัคคีประวัติ
และ 
ประโยชน์ของการ 
เล่นกีฬาฟุตบอล 
มาพัฒนาคนใน 
ชุมชนให้รักการ 
ออกกําลังกายเช่น 
การเล่นกีฬา 
ฟุตบอล 

เห็นคุณค่าของออก 
กําลังกายเป็นกลุ่ม 
เป็นคณะก่อให้เกิด 
ความรักความ
สามัคคีของคนใน
ชุมชนซึ่งหากคิดจะ
กระทําส่ิงใดร่วมกัน
ก็ประสบ
ความสําเร็จ 

สมรรถนะ C 
 

มีความรู้เรื่อง
ประวัติความเป็นมา
และประโยชน์ของ
การเล่นกีฬา
ฟุตบอล 
 
 
 
 

- รู้กระบวนการ 
ทํางานกลุ่ม 
- มีความรู้เรื่องกฎ
กติกาและมีวินัยใน
กลุ่ม 

การออกกําลังกาย 
โดยการเล่นกีฬา
ฟุตบอล 

รู้วิถีชีวิตของคนแต่
ละชาติที่คิดค้นการ
เล่นกีฬาฟุตบอล 



นําไปสู่ความย่ังยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที่  21  ทํางานอย่างมีความสุข 
ข้อที่  22  รู้จักความสามัคคี   
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที่  2  มีพ้ืนฐานชีวิตที่ม่ันคง  -  มีคุณธรรม 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
เป้าหมายที่  3  การมีสุขภาพที่ดี 

 
 
 
 



 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 



แผ่นท่ี 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ทักษะการเล่นฟุตบอล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  เวลา   3 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
ความสามารถในการส่ือสาร  
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ซือสตัย ์ สจุรติ 
2. มีวินยั 
3. ใฝ่เรยีนรู ้ 
4. อยู่อยา่งพอเพียง   
5. มุง่มนัในการทาํงาน  

ภาระงาน/ชิ้นงาน . 
 ใบงาน  รายงานการนาํเสนอขอ้มลู
ความรูท้วัไปกีฬาฟตุบอล 

แผนท่ี 2 (1 ช่ัวโมง) 

เรื่อง การเคล่ือนที่ไปข้างหน้า 
ถอยหลัง ไปทางซ้าย ไปทางขวา 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  พ3.1 ม.3/1  

สาระการเรียนรู้ รู้และปฏิบัติการ
เคล่ือนไหวในการเล่นฟุตบอลได้อย่าง
ถูกต้อง 

แผนท่ี 1 (1 ช่ัวโมง) 

  เรื่อง การทรงตัว  
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด พ3.1 ม.3/1 

  สาระการเรียนรู้ รู้และปฏิบัติการ
เคล่ือนไหวในการเล่นฟุตบอลได้
อย่างถูกต้อง 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ความรู้ท่ัวไปกีฬาฟุตบอล 

สาระสําคัญ  การเล่นกีฬาฟุตบอลให้เกิด
ประสิทธิภาพ ผู้เล่นต้องเรียนรู้จนเกิด
ทักษะพ้ืนฐานหลายด้าน อาทิ การ
เคล่ือนไหวเบ้ืองต้น การทําความคุ้นเคย
กับลูกบอล การเตะลูก การโหม่งลูก การ
เล้ียงลูก การยิงประตู  

แผนท่ี 3 (1 ช่ัวโมง) 

เรื่อง 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  พ3.1 ม.3/1  

สาระการเรียนรู้ กฎ กติกา  การแข่งขัน 
กีฬาฟุตบอล มารยาทผู้เล่น ผู้ชม และ
อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการเล่นกีฬาฟุตบอล 



แผ่นท่ี 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ทักษะการเล่นฟุตบอล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 1 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน พ3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว 
กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 

ตัวชี้วัด พ3.1 ม. 3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลได้
อย่างละ 1 ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเอง 

สาระสําคัญ 
การเล่นกีฬาฟุตบอลให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้เล่นต้องเรียนรู้
จนเกิดทักษะพื้นฐานหลายด้าน อาทิ การเคล่ือนไหว
เบ้ืองต้น การทาํความคุ้นเคยกับลูกบอล การเตะลูก การ
โหม่งลูก การเล้ียงลูก การยิงประตู 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
1.เพ่ือให้ผู้เรียน รู้และปฏิบัติการเคล่ือนไหวในการเล่น
ฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
2.เพ่ือให้ผู้เรียน รู้และปฏิบัติการทําความคุ้นเคยกับลูก
ฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ประวัติความเป็นมาและ
ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอลให้ผู้ท่ี สนใจได้ (A) 
 สาระการเรียนรู้  
1.การทรงตัว  
2.การเคลื่อนท่ีไปข้างหน้า ถอยหลัง ไปทางซ้าย ไป
ทางขวา 
3.การสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอล 
สมรรถนะสําคัญ  

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิ้นงาน : ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกับการเล่น
กีฬาฟุตบอลให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้เล่นต้องเรียนรู้จนเกิด
ทักษะพื้นฐานหลายด้าน อาทิ การเคลื่อนไหวแล้ว นําเสนอ
ในรูปแบบของแผ่นชาร์ต 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K ถามตอบ แบบสอบถาม ร้อยละ 60 
ด้าน P ผลงาน แบบประเมิน ร้อยละ 60 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

ทักษะการเล่นฟุตบอล   

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ : วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1) วิดีโอ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

2) รูปภาพการเคล่ือนไหว 

3) ห้องสมุด 

4) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 



แผ่นท่ี 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนหน่วย) 
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ทักษะการเล่นฟุตบอล 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 1 ช่ัวโมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้    
 มาตรฐาน พ3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 

๒. ตัวช้ีวัด      
พ3.1 ม. 3/1เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลได้อย่างละ 1 ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเอง และทีม  

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.เพ่ือให้ผู้เรียน รู้และปฏิบัติการเคล่ือนไหวในการเล่นฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง (K) 

2.เพ่ือให้ผู้เรียน รู้และปฏิบัติการทําความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอลให้ผู้ที่สนใจได้ 

(A) 
4. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สาระที่  3  การเคล่ือนไหว  การออกกําลังกาย  การ
เล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
พ3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทาง
กาย การเล่นเกม และกีฬา 
 

 

 

5. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีผู้เล่นและผู้ชมมากที่สุดในโลก เป็นกีฬาที่ต้องใช้ความสามัคคีมากกว่ากีฬา ชนิด

อ่ืน ๆ ผู้เล่นที่จะเล่นจึงควรจําเป็นต้องรู้ประวัติความเป็นมา กฎ กติกา ประโยชน์ มารยาท และ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เล่น 
6.สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

1. ซ่ือสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. อยู่อย่างพอเพียง 
5. มุ่งม่ันในการทํางาน 



 
7. กิจกรรมการเรียนรู้   
ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน  

1. นักเรียนทําการอบอุ่นร่างกาย ก่อนการฝึกซ้อมหรือลงมือปฏิบัติ 

2. ครูสาธิตการปฏิบัติท่าการทรงตัว และจังหวะการใช้เท้าทัง้บนพ้ืนดินและในอากาศ การถ่ายนํ้าหนักตัว 
ไปสู่เท้าหลัก เม่ือมีการครอบครองลูก  

 

 ข้ันสอน 
3. ครูสาธิตการวิ่งตามแบบฟุตบอลการว่ิงซิกแซ็กเพ่ือการหลบหลีกเม่ือเล้ียงหรือครอบครองบอล 
4. นักเรียนลงปฏิบัติการเคล่ือนที่ไปข้างหน้า ถอยหลัง ไปทางซ้าย ไปทางขวา  
5. ครูและนักเรียนลงปฏิบัติการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอล โดยมีแบบฝึกหัดดังน้ี 
 5.1 วางเท้าบนลูกฟุตบอลแล้วคลึงด้วยฝ่าเท้าไปมาหน้า-หลัง ซ้าย-ขวา โดยให้อยู่กับที่ให้ทําทั้งเท้า

ซ้าย-ขวา 
 5.2 ใช้ฝ่าเท้าตบลูกฟุตบอลให้กระดอนขึ้น-ลง โดยใช้เท้าซ้ายหรือขวาสลับกัน 
 5.3 วางเท้าด้านในติดกับข้างลูกฟุตบอล ใช้ข้างเท้าด้านในปาดเหนือลูกมาอีกด้านหน่ึงของลูก ตอนน้ี

ลูกฟุตบอลจะอยู่ข้างเท้าด้านนอก และใช้เท้าด้านนอกปาดลูกกลับไปอีกด้านตามเดิม แล้วให้ฝึก
สลับเท้าด้วย 

 5.4 งัดลูกฟุตบอลด้วยปลายเท้าให้ลูกฟุตบอลลอยข้ึนในอากาศ หยุดลูกบอลด้วยหลังเท้าหรือ 
ฝ่าเท้า 

 5.5 งัดลูกฟุตบอลด้วยปลายเท้าให้ลูกบอลลอยข้ึนในอากาศ แล้วเดาะลูกฟุตบอลด้วยเท้า เข่า หน้าอก 
ศีรษะ ผสมกัน 

 
ข้ันสรุป 
6. นักเรียนนําใบเสนอผลการปฏิบัติงานให้หัวข้อที่ได้รับมอบหมายมาส่ง 

7. ครูได้นําผลการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนมาแสดงให้นักเรียนทราบผล 

 
 

 

 

 



 
8. การวัดและประเมินผล 

 
ลําดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ถามตอบ แบบสอบถาม ร้อยละ 60 

2 ผลงาน แบบประเมิน ร้อยละ 60 

3 สังเกต แบบสังเกต ระดับคุณภาพ 2 

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 ส่ือการเรียนรู้ 

1) วิดีโอ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

2) รูปภาพท่าทางการเคล่ือนไหว 

     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 

3) ห้องสมุด 

4) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นท่ี 4 ชุดคําถามกระตุ้นเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ทักษะการเล่นฟุตบอล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
คําถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1 นักเรียนรู้จักท่าทางการเคล่ือนไหวในภาพน้ีหรือไม่ 
Q2 นักเรียนคิดว่าทําไมนักกีฬาเหล่าน้ีจึงต้องมีการเคล่ือนไหวท่าทางแบบนี้  
Q3 นักเรียนคิดว่าท่าทางในการเล่นฟุตบอลมีผลต่อการเล่นของผู้เล่นหรือไม่ 
 
คําถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหวา่งเรียน 
Q4 นักเรียนคิดว่าใครเป็นผู้คิดค้นวิธีการเคลื่อนไหว  หรือท่าทางในการเล่นฟุตบอล  เพราะเหตุใดต้องเคล่ือนไหว
แบบน้ัน 
Q5 นักเรียนคิดว่าท่าทางการเล่นกีฬาฟุตบอลส่งผลต่อตัวผู้เล่นอย่างไรบ้าง 
 
คําถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 
Q6 ถ้านักเรียนต้องการจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ ต้องทําอย่างไรบ้าง  
Q7 นักเรียนเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ อยากมีรายได้เดือนละเท่าไร 
Q8 นักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการมีทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอลข้อใดสําคัญมากท่ีสุด 
  

  



แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ทักษะการเล่นฟุตบอล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 1 ช่ัวโมง 
 

ครูผู้สอนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังน้ี 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักสูตรมาตรฐานตัวช้ีวัดและสาระแกนกลาง
ตาม หลักสูตรปี 2551 
2. เรื่องเทคนิคกระบวนการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 
3. มีความรู้และมีทักษะในการใช้ส่ือและอุปกรณ์ 
4. มีความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับ กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
5. ความรู้ในเรื่องของเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์อย่าง
ชดัเจน 
 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขยันอดทน เสียสละ 
2. รักและเมตตาต่อศิษย์ 
3. รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
4. ยืดหยุ่นมีความเป็นกัลยาณมิตร 
5. มีวินัยในตนเองปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เน้ือหา 

 
 
 
 
 

 

วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดและจัดเน้ือหาสาระ ให้
เหมาะสมกับ บริบทของ เวลา 
และวัยของผู้เรียน 

 
 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
อย่างเข้าใจตามลําดับ
ง่ายไปหายากบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดที่กําหนดไว้
ในหลักสูตร 

ศึกษาหลักสูตรมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดจัดเรียงลําดับ เน้ือหา
จากง่ายไปหายาก เน้ือหาที่
เป็นเร่ืองใกล้ตัวไป ถึงเร่ือง
ไกลตัว 

เวลา 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาโครงสร้างเวลาในหลักสูตร 
กําหนดเวลาเหมาะสมกับ
กิจกรรม เน้ือหา วัยของผู้เรียน 

 
 

 

กําหนดเวลาเพื่อให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ได้เต็มตามศักยภาพ
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

วางแผนการใช้เวลาในการ
ทํางานได้เหมาะสม กําหนด
ข้ันตอนการปฏิบัติ กิจกรรม
ให้ชัดเจนตาม เวลาที่มี และ
เผื่อเวลาไว้ รองรับ
เหตุการณ์ที่อาจ 
เปลี่ยนแปลงในขณะทํา 
กิจกรรม 



การจัด
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับ
เน้ือหา กิจกรรม และจํานวน 
- กําหนดกิจกรรม ภาระงานการ 
ให้เหมาะสมกับเน้ือหาในเวลาท่ี
กําหนด 

- เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการเข้าสังคม
ช่วยเหลือซ่ึง กันและ 
- เพ่ือฝึกทักษะการ 
ส่ือสาร การคิด วิเคราะห์ 
การแก้ปัญหาและการ 
ทํางานร่วมกัน มีวินัยมี 
ความรับผิดชอบ 

ครูช้ีแจงข้ันตอนการทํา 
กิจกรรมกลุ่มและให้ 
คําแนะนํา/ปรึกษาอย่าง 
ใกล้ชิดในขณะท่ีนักเรียน 
ปฏิบัติการกลุ่ม 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
 
 
 
 

 
 

-การเลือกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์/ใน
การเรียนการสอน เหมาะสม กับ 
เน้ือหา กิจกรรม วัยผู้เรียน และมี
จํานวนเพียงพอ กับผู้เรียน 
-กําหนดชิ้นงานและภาระงานให้ 
เหมาะสมกับเน้ือหา เวลาและ 
ระดับช้ันของนักเรียน 

-การใช้ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจและปฏิบัติ 
กิจกรรมได้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด 
-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ การคิดวิเคราะห์
และการ แก้ปัญหาได้ 

จัดเตรียมส่ือ วัสดุ 
อุปกรณ์ให้สัมพันธ์กับการ 
จัดกิจกรรมเพื่อความ 
-ตรวจสอบส่ือ วัสดุ อุปกรณ์
ให้สภาพพร้อมใช้ งานได้
และมีสํารองไว้ ใน กรณีที่
ส่ือชํารุด ใช้การไม่ได้ 

แหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 

-การเลือกใช้ แหล่งเรียนรู้ในการ 
-เรียนการสอนเหมาะสมกับ 
เน้ือหา กิจกรรม งบประมาณ 
เวลาในการทํากิจกรรม และวัย 
ของผู้เรียน 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
ตามสภาพจริงและ
ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้
บรรลุตามวัตถุประสงค์/
ตามตัวชี้วัด 

-จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ 
สํารองไว้ในกรณีที่แหล่ง 
เรียนรู้น้ันมีปัญหา 

การจัด
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับ
เน้ือหา กิจกรรม และจํานวน 
- กําหนดกิจกรรม ภาระงานการ 
ให้เหมาะสมกับเน้ือหาในเวลาท่ี
กําหนด 

- เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการเข้าสังคม
ช่วยเหลือซ่ึง กันและ 
- เพ่ือฝึกทักษะการ 
ส่ือสาร การคิด วิเคราะห์ 
การแก้ปัญหาและการ 
ทํางานร่วมกัน มีวินัยมี 
ความรับผิดชอบ 

ครูช้ีแจงข้ันตอนการทํา 
กิจกรรมกลุ่มและให้ 
คําแนะนํา/ปรึกษาอย่าง 
ใกล้ชิดในขณะท่ีนักเรียน 
ปฏิบัติการกลุ่ม 

 



ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

ประเมินผล -ออกแบบวิธีการวัด 
ประเมินผลให้ตรงตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัด 

-การประเมินผลเหมาะสม
กับธรรมชาติวิชา กิจกรรม 
เน้ือหา 

วัยของผู้เรียนและเวลา ที่
กําหนด 

-เพ่ือวัด/ประเมินให้ตรง 

ตามตัวช้ีวัด มาตรฐานใน
หลักสูตร 

-วัด/ประเมินผลได้
ชัดเจนผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ 

-วางแผนการวัด/
ประเมินผลให้เป็นข้ันตอน 

ชดัเจน 

-แบบประเมิน ข้อสอบ มี 

การตรวจสอบ ปรับปรุง 

แก้ไขให้มีความเชื่อม่ันและ 

เที่ยงตรงในการวัดตาม
ตัวช้ีวัด 

-มีเครื่องมือวัดผล 

เพียงพอกับจํานวนผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ทักษะการเล่นฟุตบอล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 1 ช่ัวโมง 
6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

ความรู้ที่ผู้เรียนต้องมีก่อน 
1. ทักษะกระบวนการทํางานกลุ่ม 
2. พ้ืนฐานเร่ืองเครื่องทางภูมิศาสตร์ 
3. ทักษะชีวิตในกิจกรรมการสืบค้นข้อมูล 

 
 

คุณธรรมของผู้เรียนท่ีจะทําให้การเรียนรู้สําเร็จ 
1. ความสามัคคี 
2. ช่วยเหลือแบ่งปัน ความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ 
3. มีวินัย ตรงต่อเวลาความรับผิดชอบ 
4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีจิตอาสา 
 

พอประมาณ มีเหตุผล พอประมาณ 
1.เพ่ือให้ผู้เรียน รู้และ
ปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการ
เล่นฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
2.เพ่ือให้ผู้เรียน รู้และ
ปฏิบัติการทําความคุ้นเคยกับ
ลูกฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
3. เห็นคุณค่าของการเล่น
กีฬาฟุตบอลและสามารถ
นําไปใช้ ออกกําลังกายใน
ชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 
 

 

1.ผู้เรียน รู้และปฏิบัติการเคล่ือนไหว
ในการเล่นฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
2.ผู้เรียน รู้และปฏิบัติการทํา
ความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. การเผยแพร่ความรู้เรื่องทักษะ
การเคล่ือนไหวในกีฬาฟุตบอลให้ผู้ที่
สนใจได้ทราบทําให้มี ผู้เล่นกีฬา
ฟุตบอลเพ่ิมมากข้ึน ทําให้คนใน
ชุมชนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงเพ่ิม
มากข้ึน 

1. รู้และปฏิบัติการเคล่ือนไหวใน
การเล่นฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
2. สามารถบอกการปฏิบัติการทํา
ความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา
ฟุตบอลและสามารถนําไปใช้ ออก
กําลังกายในชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 
 

 

  

 

 

 

 



6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

                 ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

มีความรู้เรื่องรู้และ
ปฏิบัติการ
เคล่ือนไหวในการ
เล่นฟุตบอลได้อย่าง
ถูกต้อง 

- รู้กระบวนการ 
ทํางานกลุ่ม 
- มีความรู้เรื่องรู้
และปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวในการ
เล่นฟุตบอลได้อย่าง
ถูกต้องและมีวินัยใน
กลุ่ม 

การออกกําลังกาย 
โดยการเล่นกีฬา
ฟุตบอล 

รู้วิถีชีวิตของคนแต่
ละชาติที่คิดค้นการ
เล่นกีฬาฟุตบอล 

 
ทักษะ P 

ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดใน 
การนําเสนอข้อมูล 
ทักษะการ
เคล่ือนไหว 

เกิดทักษะในการ 
ทํางานร่วมกับ 
ผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

เผยแพร่ความรู้ท่ี 
ได้ให้นักเรียนใน 
โรงเรียนนําไปใช้ใน 
ชีวิตประจําวัน 

เผยแพร่ความรู้ท่ี 
ได้ให้นักเรียนใน 
โรงเรียนนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

 
ค่านิยม A 

เห็นคุณค่าของการ 
ออกกําลังกายโดย 
การเล่นกีฬา
ฟุตบอล 
และในไปใช้ใน 
ชีวิตประจําวันได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

 
 

เห็นความสําคัญ 
ของความสามัคคี 
มีนํ้าใจ เสียสละ มี
จิตอาสา และ
กระบวนการ 
ทํางานร่วมกับ 
ผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีในการ
ตอนรับการแสดงถึง
การทํางานรว่มด้วย
ความสามัคคีประวัติ
และ 
ประโยชน์ของการ 
เล่นกีฬาฟุตบอล 
มาพัฒนาคนใน 
ชุมชนให้รักการ 
ออกกําลังกายเช่น 
การเล่นกีฬา 
ฟุตบอล 

เห็นคุณค่าของออก 
กําลังกายเป็นกลุ่ม 
เป็นคณะก่อให้เกิด 
ความรักความ
สามัคคีของคนใน
ชุมชนซึ่งหากคิดจะ
กระทําส่ิงใดร่วมกัน
ก็ประสบ
ความสําเร็จ 

สมรรถนะ C 
 

มีความรู้เรื่อง
ประวัติความเป็นมา
และประโยชน์ของ
การเล่นกีฬา
ฟุตบอล 
 
 

- รู้กระบวนการ 
ทํางานกลุ่ม 
- มีความรู้เรื่องกฎ
กติกาและมีวินัยใน
กลุ่ม 

การออกกําลังกาย 
โดยการเล่นกีฬา
ฟุตบอล 

รู้วิถีชีวิตของคนแต่
ละชาติที่คิดค้นการ
เล่นกีฬาฟุตบอล 



นําไปสู่ความย่ังยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที่  21  ทํางานอย่างมีความสุข 
ข้อที่  22  รู้จักความสามัคคี   
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที่  2  มีพ้ืนฐานชีวิตที่ม่ันคง  -  มีคุณธรรม 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
เป้าหมายที่  3  การมีสุขภาพที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
 .............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
ปัญหา/อุปสรรค 

.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 

.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
 
                                                            ลงช่ือ.................................................           
                                                                       (นายนราธิป  นาเจริญ)    
                                                        วันที่............เดือน............................พ.ศ............ 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

             (นายโยธิน  นวลมุสิก.) 
              หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
               หัวหน้าฝ่าย / รองฝ่ายวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

         (นายบุญเลิศ  ทองชล) 
               ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 



แผ่นท่ี  1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ทักษะการเล่นฟุตบอล (ต่อ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  เวลา   3 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
ความสามารถในการส่ือสาร  
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ซือสตัย ์ สจุรติ 
2. มีวินยั 
3. ใฝ่เรยีนรู ้ 
4. อยู่อยา่งพอเพียง   
5. มุง่มนัในการทาํงาน  

ภาระงาน/ชิ้นงาน . 
 ใบงาน  รายงานการนาํเสนอขอ้มลู
ทกัษะการเคลือนไหว 

แผนท่ี 2 (1 ช่ัวโมง) 

เรื่อง การโหม่งลูกฟุตบอล 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  พ3.1 ม.3/1  

สาระการเรียนรู้ รู้และปฏิบัติการ
เคล่ือนไหวในการเล่นฟุตบอลได้อย่าง
ถูกต้อง 

แผนท่ี 1 (1 ช่ัวโมง) 

 เร่ือง การหยุดหรือบังคับลูกฟุตบอล 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด พ3.1 ม.3/1

สาระการเรียนรู้ รู้และปฏิบัติการ
เคล่ือนไหวในการเล่นฟุตบอลได้
อย่างถูกต้อง 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ความรู้ท่ัวไปกีฬาฟุตบอล 

สาระสําคัญ  การเล่นกีฬาฟุตบอลให้เกิด
ประสิทธิภาพ ผู้เล่นต้องเรียนรู้จนเกิด
ทักษะพ้ืนฐานหลายด้าน อาทิ การ
เคล่ือนไหวเบ้ืองต้น การทําความคุ้นเคย
กับลูกบอล การเตะลูก การโหม่งลูก การ
เล้ียงลูก การยิงประตู  

แผนท่ี 3 (1 ช่ัวโมง) 

เรื่อง การเตะลูกฟุตบอล 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  พ3.1 ม.3/1  

สาระการเรียนรู้ รู้และปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวในการเล่นฟุตบอลได้
อย่างถูกต้อง 



แผ่นท่ี 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ทักษะการเล่นฟุตบอล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 1 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน พ3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว 
กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 

ตัวชี้วัด พ3.1 ม. 3/1 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลได้
อย่างละ 1 ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเอง 

สาระสําคัญ 
การเล่นกีฬาฟุตบอลให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้เล่นต้องเรียนรู้
จนเกิดทักษะพื้นฐานหลายด้าน อาทิ การเคล่ือนไหว
เบ้ืองต้น การทาํความคุ้นเคยกับลูกบอล การเตะลูก การ
โหม่งลูก การเล้ียงลูก การยิงประตู 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
1.เพ่ือให้ผู้เรียน รู้และปฏิบัติการเคล่ือนไหวในการเล่น
ฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
2.เพ่ือให้ผู้เรียน รู้และปฏิบัติการทําความคุ้นเคยกับลูก
ฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ประวัติความเป็นมาและ
ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอลให้ผู้ท่ี สนใจได้ (A) 
 สาระการเรียนรู้  
1.การหยุดหรือบังคับลูกฟุตบอล 
2.การเตะลูกฟุตบอล 
3.การโหม่งลูกฟุตบอล 
สมรรถนะสําคัญ  

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิ้นงาน : ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกับการเล่นกีฬา
ฟุตบอลให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้เล่นต้องเรียนรู้จนเกิดทักษะพ้ืนฐาน
หลายด้าน อาทิ การเคล่ือนไหวแล้ว นําเสนอในรูปแบบของแผ่น
ชาร์ต 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K ถามตอบ แบบสอบถาม ร้อยละ 60 
ด้าน P ผลงาน แบบประเมิน ร้อยละ 60 
ด้าน A สังเกต แบบสังเกต ระดับคุณ2 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

ทักษะการเล่นฟุตบอล   

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ : วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1) วิดีโอ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

2) รูปภาพการเคล่ือนไหว 

3) ห้องสมุด 

4) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 



แผ่นท่ี 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนหน่วย) 
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ทักษะการเล่นฟุตบอล 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 1 ช่ัวโมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้    
 มาตรฐาน พ3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 

๒. ตัวช้ีวัด      
พ3.1 ม. 3/1เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลได้อย่างละ 1 ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเอง และทีม  

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.เพ่ือให้ผู้เรียน รู้และปฏิบัติการเคล่ือนไหวในการเล่นฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง (K) 

2.เพ่ือให้ผู้เรียน รู้และปฏิบัติการทําความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอลให้ผู้ที่สนใจได้ 

(A) 
4. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สาระที่  3  การเคล่ือนไหว  การออกกําลังกาย  การ
เล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
พ3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทาง
กาย การเล่นเกม และกีฬา 
 

 

 

5. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีผู้เล่นและผู้ชมมากที่สุดในโลก เป็นกีฬาที่ต้องใช้ความสามัคคีมากกว่ากีฬา ชนิด

อ่ืน ๆ ผู้เล่นที่จะเล่นจึงควรจําเป็นต้องรู้ประวัติความเป็นมา กฎ กติกา ประโยชน์ มารยาท และ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เล่น 
6.สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

1. ซ่ือสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. อยู่อย่างพอเพียง 
5. มุ่งม่ันในการทํางาน 



 
7. กิจกรรมการเรียนรู้   
 ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน  

1.นักเรียนทําการอบอุ่นร่างกาย ก่อนการฝึกซ้อมและลงมือปฏิบัติ 

ครูอธิบายคําจํากัดความของการหยุดลูกฟุตบอล การเตะลูกฟุตบอล การโหม่งลูกฟุตบอล 

 

 ข้ันสอน 

3.ครูสาธิตการหยุดหรือการบังคับลูกฟุตบอล การเตะลูกด้วยข้างเท้าด้านใน การเตะลูกด้วยข้างเท้าด้าน
นอก การเตะลูกด้วยหลังเท้า การเตะลูกวอลเลย์ การเตะลูกก่ึงวอลเลย์ การเตะลูกโด่งหรือโยนลูก 

4.นักเรียนลงมือปฏิบัติการหยุดหรือการบังคับลูกฟุตบอล การเตะลูกด้วยข้างเท้าด้านใน การเตะลูกด้วย
ข้างเท้าด้านนอก การเตะลูกด้วยหลังเท้า การเตะลูกวอลเลย์ การเตะลูกก่ึงวอลเลย์ การเตะลูกโด่งหรือ
โยนลูก  

5.ครูสาธิตการโหม่งลูกบอลในแบบต่างๆ พร้อมนักเรียนปฏิบัติตามที่ครูสาธิต 

 

ข้ันสรุปและการประยุกต์ 

6.นักเรียนลงมือปฏิบัติการหยุดหรือการบังคับลูก การเตะลูกฟุตบอล การโหม่งลูกฟุตบอล ตามแบบฝึก ที่
นักเรียนเตรียมไว้ 

7.ครูได้นําผลการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนมาแสดงให้นักเรียนทราบผล 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
8. การวัดและประเมินผล 

 
ลําดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ถามตอบ แบบสอบถาม ร้อยละ 60 

2 ผลงาน แบบประเมิน ร้อยละ 60 

3 สังเกต แบบสังเกต ระดับคุณภาพ 2 

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 ส่ือการเรียนรู้ 

1) วิดีโอ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

2) รูปภาพท่าทางการเคล่ือนไหว 

     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 

3) ห้องสมุด 

4) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แผ่นท่ี 4 ชุดคําถามกระตุ้นเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ทักษะการเล่นฟุตบอล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
คําถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1 นักเรียนรู้จักท่าทางการเคล่ือนไหวในภาพน้ีหรือไม่ 
Q2 นักเรียนคิดว่าทําไมนักกีฬาเหล่าน้ีจึงต้องมีการเคล่ือนไหวท่าทางแบบนี้  
Q3 นักเรียนคิดว่าท่าทางในการเล่นฟุตบอลมีผลต่อการเล่นของผู้เล่นหรือไม่ 
 
คําถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหวา่งเรียน 
Q4 นักเรียนคิดว่าใครเป็นผู้คิดค้นวิธีการเคลื่อนไหว  หรือท่าทางในการเล่นฟุตบอล  เพราะเหตุใดต้องเคล่ือนไหว
แบบน้ัน 
Q5 นักเรียนคิดว่าท่าทางการเล่นกีฬาฟุตบอลส่งผลต่อตัวผู้เล่นอย่างไรบ้าง 
 
คําถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 
Q6 ถ้านักเรียนต้องการจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ ต้องทําอย่างไรบ้าง  
Q7 นักเรียนเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ อยากมีรายได้เดือนละเท่าไร 
Q8 นักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการมีทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอลข้อใดสําคัญมากท่ีสุด 
  

  



แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ทักษะการเล่นฟุตบอล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 1 ช่ัวโมง 
 

ครูผู้สอนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังน้ี 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักสูตรมาตรฐานตัวช้ีวัดและสาระแกนกลาง
ตาม หลักสูตรปี 2551 
2. เรื่องเทคนิคกระบวนการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 
3. มีความรู้และมีทักษะในการใช้ส่ือและอุปกรณ์ 
4. มีความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับ กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
5. ความรู้ในเรื่องของเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์อย่าง
ชัดเจน 
 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขยันอดทน เสียสละ 
2. รักและเมตตาต่อศิษย์ 
3. รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
4. ยืดหยุ่นมีความเป็นกัลยาณมิตร 
5. มีวินัยในตนเองปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เน้ือหา 

 
 
 
 
 

 

วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดและจัดเน้ือหาสาระ ให้
เหมาะสมกับ บริบทของ เวลา 
และวัยของผู้เรียน 

 
 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
อย่างเข้าใจตามลําดับ
ง่ายไปหายากบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดที่กําหนดไว้
ในหลักสูตร 

ศึกษาหลักสูตรมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดจัดเรียงลําดับ เน้ือหา
จากง่ายไปหายาก เน้ือหาที่
เป็นเร่ืองใกล้ตัวไป ถึงเร่ือง
ไกลตัว 

เวลา 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาโครงสร้างเวลาในหลักสูตร 
กําหนดเวลาเหมาะสมกับ
กิจกรรม เน้ือหา วัยของผู้เรียน 

 
 

 

กําหนดเวลาเพื่อให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ได้เต็มตามศักยภาพ
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

วางแผนการใช้เวลาในการ
ทํางานได้เหมาะสม กําหนด
ข้ันตอนการปฏิบัติ กิจกรรม
ให้ชัดเจนตาม เวลาที่มี และ
เผื่อเวลาไว้ รองรับ
เหตุการณ์ที่อาจ 
เปลี่ยนแปลงในขณะทํา 
กิจกรรม 



การจัด
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับ
เน้ือหา กิจกรรม และจํานวน 
- กําหนดกิจกรรม ภาระงานการ 
ให้เหมาะสมกับเน้ือหาในเวลาท่ี
กําหนด 

- เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการเข้าสังคม
ช่วยเหลือซ่ึง กันและ 
- เพ่ือฝึกทักษะการ 
ส่ือสาร การคิด วิเคราะห์ 
การแก้ปัญหาและการ 
ทํางานร่วมกัน มีวินัยมี 
ความรับผิดชอบ 

ครูช้ีแจงข้ันตอนการทํา 
กิจกรรมกลุ่มและให้ 
คําแนะนํา/ปรึกษาอย่าง 
ใกล้ชิดในขณะท่ีนักเรียน 
ปฏิบัติการกลุ่ม 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
 
 
 
 

 
 

-การเลือกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์/ใน
การเรียนการสอน เหมาะสม กับ 
เน้ือหา กิจกรรม วัยผู้เรียน และมี
จํานวนเพียงพอ กับผู้เรียน 
-กําหนดชิ้นงานและภาระงานให้ 
เหมาะสมกับเน้ือหา เวลาและ 
ระดับช้ันของนักเรียน 

-การใช้ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจและปฏิบัติ 
กิจกรรมได้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด 
-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ การคิดวิเคราะห์
และการ แก้ปัญหาได้ 

จัดเตรียมส่ือ วัสดุ 
อุปกรณ์ให้สัมพันธ์กับการ 
จัดกิจกรรมเพื่อความ 
-ตรวจสอบส่ือ วัสดุ อุปกรณ์
ให้สภาพพร้อมใช้ งานได้
และมีสํารองไว้ ใน กรณีที่
ส่ือชํารุด ใช้การไม่ได้ 

แหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 

-การเลือกใช้ แหล่งเรียนรู้ในการ 
-เรียนการสอนเหมาะสมกับ 
เน้ือหา กิจกรรม งบประมาณ 
เวลาในการทํากิจกรรม และวัย 
ของผู้เรียน 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
ตามสภาพจริงและ
ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้
บรรลุตามวัตถุประสงค์/
ตามตัวชี้วัด 

-จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ 
สํารองไว้ในกรณีที่แหล่ง 
เรียนรู้น้ันมีปัญหา 

การจัด
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับ
เน้ือหา กิจกรรม และจํานวน 
- กําหนดกิจกรรม ภาระงานการ 
ให้เหมาะสมกับเน้ือหาในเวลาท่ี
กําหนด 

- เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการเข้าสังคม
ช่วยเหลือซ่ึง กันและ 
- เพ่ือฝึกทักษะการ 
ส่ือสาร การคิด วิเคราะห์ 
การแก้ปัญหาและการ 
ทํางานร่วมกัน มีวินัยมี 
ความรับผิดชอบ 

ครูช้ีแจงข้ันตอนการทํา 
กิจกรรมกลุ่มและให้ 
คําแนะนํา/ปรึกษาอย่าง 
ใกล้ชิดในขณะท่ีนักเรียน 
ปฏิบัติการกลุ่ม 

 



ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

ประเมินผล -ออกแบบวิธีการวัด 
ประเมินผลให้ตรงตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัด 

-การประเมินผลเหมาะสม
กับธรรมชาติวิชา กิจกรรม 
เน้ือหา 

วัยของผู้เรียนและเวลา ที่
กําหนด 

-เพ่ือวัด/ประเมินให้ตรง 

ตามตัวช้ีวัด มาตรฐานใน
หลักสูตร 

-วัด/ประเมินผลได้
ชัดเจนผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ 

-วางแผนการวัด/
ประเมินผลให้เป็นข้ันตอน 

ชดัเจน 

-แบบประเมิน ข้อสอบ มี 

การตรวจสอบ ปรับปรุง 

แก้ไขให้มีความเชื่อม่ันและ 

เที่ยงตรงในการวัดตาม
ตัวช้ีวัด 

-มีเครื่องมือวัดผล 

เพียงพอกับจํานวนผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ทักษะการเล่นฟุตบอล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 1 ช่ัวโมง 
6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

ความรู้ที่ผู้เรียนต้องมีก่อน 
1. ทักษะกระบวนการทํางานกลุ่ม 
2. พ้ืนฐานเร่ืองเครื่องทางภูมิศาสตร์ 
3. ทักษะชีวิตในกิจกรรมการสืบค้นข้อมูล 

 
 

คุณธรรมของผู้เรียนท่ีจะทําให้การเรียนรู้สําเร็จ 
1. ความสามัคคี 
2. ช่วยเหลือแบ่งปัน ความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ 
3. มีวินัย ตรงต่อเวลาความรับผิดชอบ 
4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีจิตอาสา 
 

พอประมาณ มีเหตุผล พอประมาณ 
1.เพ่ือให้ผู้เรียน รู้และ
ปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการ
เล่นฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
2.เพ่ือให้ผู้เรียน รู้และ
ปฏิบัติการทําความคุ้นเคยกับ
ลูกฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
3. เห็นคุณค่าของการเล่น
กีฬาฟุตบอลและสามารถ
นําไปใช้ ออกกําลังกายใน
ชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 
 

 

1.ผู้เรียน รู้และปฏิบัติการเคล่ือนไหว
ในการเล่นฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
2.ผู้เรียน รู้และปฏิบัติการทํา
ความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. การเผยแพร่ความรู้เรื่องทักษะ
การเคล่ือนไหวในกีฬาฟุตบอลให้ผู้ที่
สนใจได้ทราบทําให้มี ผู้เล่นกีฬา
ฟุตบอลเพ่ิมมากข้ึน ทําให้คนใน
ชุมชนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงเพ่ิม
มากข้ึน 

1. รู้และปฏิบัติการเคล่ือนไหวใน
การเล่นฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
2. สามารถบอกการปฏิบัติการทํา
ความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา
ฟุตบอลและสามารถนําไปใช้ ออก
กําลังกายในชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 
 

 

  

 

 

 

 



6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

                 ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

มีความรู้เรื่องรู้และ
ปฏิบัติการ
เคล่ือนไหวในการ
เล่นฟุตบอลได้อย่าง
ถูกต้อง 

- รู้กระบวนการ 
ทํางานกลุ่ม 
- มีความรู้เรื่องรู้
และปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวในการ
เล่นฟุตบอลได้อย่าง
ถูกต้องและมีวินัยใน
กลุ่ม 

การออกกําลังกาย 
โดยการเล่นกีฬา
ฟุตบอล 

รู้วิถีชีวิตของคนแต่
ละชาติที่คิดค้นการ
เล่นกีฬาฟุตบอล 

 
ทักษะ P 

ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดใน 
การนําเสนอข้อมูล 
ทักษะการ
เคล่ือนไหว 

เกิดทักษะในการ 
ทํางานร่วมกับ 
ผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

เผยแพร่ความรู้ท่ี 
ได้ให้นักเรียนใน 
โรงเรียนนําไปใช้ใน 
ชีวิตประจําวัน 

เผยแพร่ความรู้ท่ี 
ได้ให้นักเรียนใน 
โรงเรียนนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

 
ค่านิยม A 

เห็นคุณค่าของการ 
ออกกําลังกายโดย 
การเล่นกีฬา
ฟุตบอล 
และในไปใช้ใน 
ชีวิตประจําวันได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

 
 

เห็นความสําคัญ 
ของความสามัคคี 
มีนํ้าใจ เสียสละ มี
จิตอาสา และ
กระบวนการ 
ทํางานร่วมกับ 
ผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีในการ
ตอนรับการแสดงถึง
การทํางานรว่มด้วย
ความสามัคคีประวัติ
และ 
ประโยชน์ของการ 
เล่นกีฬาฟุตบอล 
มาพัฒนาคนใน 
ชุมชนให้รักการ 
ออกกําลังกายเช่น 
การเล่นกีฬา 
ฟุตบอล 

เห็นคุณค่าของออก 
กําลังกายเป็นกลุ่ม 
เป็นคณะก่อให้เกิด 
ความรักความ
สามัคคีของคนใน
ชุมชนซึ่งหากคิดจะ
กระทําส่ิงใดร่วมกัน
ก็ประสบ
ความสําเร็จ 

สมรรถนะ C 
 

มีความรู้เรื่อง
ประวัติความเป็นมา
และประโยชน์ของ
การเล่นกีฬา
ฟุตบอล 
 
 

- รู้กระบวนการ 
ทํางานกลุ่ม 
- มีความรู้เรื่องกฎ
กติกาและมีวินัยใน
กลุ่ม 

การออกกําลังกาย 
โดยการเล่นกีฬา
ฟุตบอล 

รู้วิถีชีวิตของคนแต่
ละชาติที่คิดค้นการ
เล่นกีฬาฟุตบอล 



นําไปสู่ความย่ังยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที่  21  ทํางานอย่างมีความสุข 
ข้อที่  22  รู้จักความสามัคคี   
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที่  2  มีพ้ืนฐานชีวิตที่ม่ันคง  -  มีคุณธรรม 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
เป้าหมายที่  3  การมีสุขภาพที่ดี 
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