
 

 

แผนการจัดกิจกรรมประจ าฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ฐานศูนยก์ารเรียนรู้“คีตะมวยไทย” 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

สถานทีต่ั้งฐานการเรียนรู้       หอประชมุโรงเรยีนบา้นตาขนุวิทยา 

รายช่ือครูแกนน าประจ าฐานการเรียนรู้ 

1. นางสาวกัญญว์รา         ชูศิร ิ  ม.3/1  

2. นางสาวณัฐณิชา  ศักดามี  ม.4/3  

3. นายงสาวธารีรัตน ์ คงชนะ  ม.4/4  

4. นางสาวมาริษา  ศรีจันทร ์ ม.4/4  

5. นางสาวศิริกาญจน ์ บุญเสนาะ ม.3/4  

6. นางสาวสุธิตา  รัตนูปกรณ ์ ม.4/4  

7. นางสาวอรสิา  พรหมแก้ว ม.4/5  

8. นางสาวเสาวลักษณ ์ ผุยอุทา  ม.4/4  

9. นายณัฐวุฒิ   พันธ์ด ี  ม.4/3 

10. นายสิขรินทร ์  หมวดทอง ม.3/1 

11. นายเกรียงศักดิ์   นิลนิยม  ครู 
 

ความคดิรวบยอด/ข้อมูลความรู้  

การเรยีนรูเ้ก่ียวกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ในฐานการเรยีนรู ้“ คีตะมวยไทย “  ปลกูฝังใหน้กัเรยีน ทกุระดบัชัน้

เกิดความตระหนกั การมีสขุภาพที่ดี จากการฝึกกีฬา ออกก าลงักายทกัษะรูปแบบตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง สม ่าเสมอ มีความรู ้ความ

เขา้ใจเทคนิค การเลน่ กฎ กติกา มารยาท ในการเลน่กีฬา และมีจิตใจปลกูฝัง คณุธรรมความมีน า้ใจนกักีฬา รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั สง่ผล

ใหน้กัเรยีนเกิดความชอบ เลือกเลน่กีฬาที่ประหยดั อดออม มีเหตผุล สรา้งภมิูคุม้กนั      น าความรูม้าปรบัประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจา้

วนัไดอ้ย่างเหมาะสม จนด าเนินอยู่อย่างพอเพียง ตามแนวพระราชด ารพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 

วัตถุประสงคข์องฐานการเรียนรู้ (นักเรียนเกิด K P A) 

 ๑. เพื่อใหมี้นกัเรยีนความรู ้เก่ียวกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยกุตใ์ชก้บัหลกัการฝึกออก ก าลงักาย ทกัษะกีฬา

รูปแบบตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง สม ่าเสมอจนช านาญ กฎ กตกิา มารยาทในการเลน่ กีฬา และสามารถถอดบทเรยีน ๒ ๓ ๔ ไดอ้ย่าง

ถกูตอ้ง  

๒. เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถนา้หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยกุตใ์ช ้ปฏิบตักิารฝึกออกก าลงักาย ทกัษะมวยไทย

รูปแบบตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง สม ่าเสมอจนช านาญ กฎ กตกิา มารยาทในการเลน่กีฬา จน ด าเนินชีวิตประจา้วนัไดอ้ย่างถกูตอ้ง  

๓. นกัเรยีนเกิดความตระหนกัการมีสขุภาพที่ดีจากการนา้หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ช ้กบัหลกัการฝึก

กีฬา และมีจิตใจคณุธรรม ความมีน า้ใจนกักีฬา รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั 

 

 



สาระการเรียนรู้ 

 ประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการฝึกกีฬา ออกก าลงักายทกัษะรูปแบบตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง 

สม ่าเสมอจนช านาญ เทคนิค การเลน่ กฎ กติกา มารยาท ในการเลน่กีฬา การมีน า้ใจ นกักีฬา จนเป็นวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

ประโยชนจ์ากการใช้ฐานการเรียนรู้ 

๑. นกัเรยีนมีความรูเ้รือ่งการนา้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไปประยกุตใ์ชก้บัการฝึกกีฬา ออกก าลงักาย ทกัษะ

รูปแบบตา่งๆ กฎ กติกา มารยาทในการเลน่กีฬา อย่างตอ่เน่ือง สม ่าเสมอจนช านาญ นา้สู ่ความส าเรจ็  

๒. นกัเรยีนสามารถนา้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงทีไ่ปประยุกตใ์ชป้ฏิบตัิเรือ่งการฝึกออกก าลงักาย ทกัษะกีฬา

รูปแบบตา่งๆ กฎ กติกา มารยาทในการเลน่กีฬา ไดถ้กูตอ้ง 

 ๓. นกัเรยีนเกิดความตระหนกัการมีสขุภาพที่ดีจากการนา้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชก้บัฝึกกีฬา 

และจิตใจความมีน า้ใจนกักีฬา รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั จนเป็นวถีิการด าเนินชีวิตประจา้วนั 

วิธีการใช้ฐานการเรียนรู้  

 ขัน้น า 

 ๑. ทบทวนความรูเ้ดิม ตรวจสอบความพรอ้มในการเรยีน ซกัถามปัญหาและแนวทางการแกไ้ข  

๒. สรา้งบรรยากาศความสนใจโดยการดวูดีีทศัน ์เรือ่ง เลน่กีฬาอย่างพอเพียง เรยีงมาซึง่ความส าเรจ็ จากนัน้สนทนา

ซกัถามเรือ่งที่ไดด้ไูปแลว้  

๓. อธิบายความรูเ้รือ่ง เศรษฐกิจพอเพียง การฝึกกีฬา ออกก าลงักายทกัษะรูปแบบตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง สม ่าเสมอจน

ช านาญ เทคนิค การเลน่ กฎ กตกิา มารยาท ในการเลน่กีฬา การมีน าใจนกักีฬา จนเกิด ความส าเรจ็ในชีวิต 

ขัน้สอน 

1. ครูแจก ใบความรู ้เก่ียวกบักรอบแนวคดิหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกกีฬา ออกก าลงักายทกัษะมวยไทย

รูปแบบตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง สม ่าเสมอจนช านาญ เทคนิค การเลน่ กฎ กตกิา มารยาท ในการเลน่กีฬา การมีน า้ใจนกักีฬา  

2. ใหน้กัเรยีนทกุคนศกึษาขอ้มลูจากฐาน เกี่ยวกบักรอบแนวคิดหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การฝึก กีฬา ออกก าลงั

กายทกัษะมวยไทยรูปแบบตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง สม ่าเสมอจนช านาญ เทคนิค การเลน่ กฎ กตกิา มารยาท ในการเลน่กีฬา การมี

น า้ใจนกักีฬา เป็นบรูณาการเรยีนรูพ้ฒันาสูชี่วิตจรงิ ซึง่มี ๓ เรือ่ง คือ ๑. กีฬาที่ประสบความส าเรจ็  ๒.ทศันคติของนกัเรยีนที่เลอืก

เลน่กีฬาคตีะมวยไทย แลว้ส าเรจ็ จากการใชแ้นวคดิ ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง ๓.ประโยชนจ์ากการเลน่กีฬาตามเศรษฐกิจพอเพยีง  

3. นกัเรยีนฝึกการถอดบทเรยีน 2 3 4 ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ช่ือใบงานวา่ เลน่กีฬาอย่าง พอเพียง เรยีง

มาซึง่ความส าเรจ็ 

ขัน้สรุป 

1. นกัเรยีนรว่มกนัอภิปรายการน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรบัประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจา้วนั 

 2. นกัเรยีนรว่มกนัสรุปความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนรูเ้รือ่งเศรษฐกิจพอเพียง กีฬาคตีะมวยไทยแหง่ความส าเรจ็ 

สื่อ/อปุกรณ ์

1. วีดีทศัน ์เรือ่ง เลน่กีฬาอย่างพอเพียง เรยีงมาซึง่ความส าเรจ็  

2. ใบงานการใชฐ้าน  



๓. ใบความรู ้เกี่ยวกบักรอบแนวคิดหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงการฝึกกีฬา ออกก าลงักายทกัษะ รูปแบบตา่งๆ 

อย่างตอ่เน่ือง สม ่าเสมอจนช านาญ เทคนิค การเลน่ กฎ กตกิา มารยาท ในการเลน่กีฬา การมีน า้ใจ นกักีฬา  

๔. ใบงานการถอดบทเรยีน 2 3 4 

ผลผลิต/ชิน้งาน  

๑. ใบงานการถอดบทเรยีน 2 3 4  

๒. อปุกรณก์ารใชฝึ้กออกก าลงักายแบบพอเพยีง อปุกรณ ์1 อย่าง แตป่ระโยชนห์ลายอย่าง 
 

การวดัและประเมินผล 

สิ่งที่ตอ้งการวดั วิธีวดั เครือ่งมือ เกณฑก์ารประเมิน 

1. สงัเกตพฤตกิรรมการ ทา้
งานกลุม่ 

การสงัเกต แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุม่ ระดบัดีขึน้ไป (รอ้ยละ 70) 

2. ชิน้งาน/ผลงาน การประเมินจากใบกิจกรรม แบบประเมินชิน้งาน ระดบัดีขึน้ไป (รอ้ยละ 70) 

3. คณุลกัษณะพอเพียง การสงัเกต แบบประเมินคณุลกัษณะ 

พอเพียง 
ระดบัดีขึน้ไป (รอ้ยละ 70) 

4. พฤตกิรรมดา้นทกัษะ การตอบคา้ถาม แบบคา้ถาม ผา่น/ไม่ผา่น 

 

การถอดบทเรยีน 2 : 3 : 4 จากฐานการเรยีนรู ้

ความรูท้ี่ผูเ้รยีนตอ้งมีก่อน 

๑. ขัน้ตอนการออกก าลงักาย WEC 

 ๒. หลกัการออกก าลงักาย FITT  

๓. ทกัษะชนิดกีฬารูปแบบตา่งๆ  

๔. กฎ กติกา มารยาทในการเลน่กีฬา 

๕. ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คณุธรรมของผูเ้รยีนที่จะท าใหก้ารเรยีนรูส้  าเรจ็ 

 

๑. มีวินยัในตนเอง มีความมุ่งมั่น รบัผิดชอบ ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน ใน
การฝึกทกัษะกีฬาจนช านาญ  

๒. มีจิตใจ น า้ใจนกักีฬา รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั 

 

พอประมาณ มีเหตผุล  มีภมิูคุม้กนัในตวัทีด่ ี

๑. เลือกเลน่กีฬาที่ตนถนดัตามที ่
โรงเรยีนสนบัสนนุ  

๒. มีสถานที่พรอ้มอยูแ่ลว้  

๓. มีบคุลากรอยู่แลว้  

๔. มีอปุกรณอ์ยูแ่ลว้  

๕. ผูเ้รยีนสามารถแบง่เวลาได ้

เหมาะสมกบักิจกรรมและภาระงาน  

๖. ผูเ้รยีนใชฐ้านการเรยีนรูอ้ย่าง คุม้คา่ 

๑. ในโรงเรยีนสง่เสรมิมีความพรอ้ม 

สนบัสนนุทกุดา้นจงึไม่ตอ้งมี คา่ใชจ้า่ย
เอง 
๒. มีสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม 

เอือ้อ  านวยในการฝึก  

๓. มีบคุลากรที่มีคณุคา่มีความถนดั 

กีฬาโดยเฉพาะ  

๔. อปุกรณพ์รอ้มใชแ้ละประยกุตใ์ช ้

หลากหลาย  

๕. การจดัสรรเวลาในการรบัผดิชอบ ตอ่
หนา้ที่อย่างเหมาะสม 

๑. เลน่กีฬาทา้ใหร้า่งกายแข็งแรง ชว่ย 

ปอ้งกนัโรคภยัไขเ้จ็บ ไม่ตอ้งเสียเงินกบั 

การเจ็บป่วย ๒. เรยีนรู ้การมีวินยั มี
ความมุ่งมั่น รบัผิดชอบ ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน
ฝึกฝนจนไป แข่งขนัไดร้บัรางวลั
มากมายผา่นเกณฑ ์การคดัเลือกเขา้
ศกึษาตอ่พรอ้ม ทนุการศกึษา ชว่ยลด
คา่ใชจ้า่ยที่จา้เป็น ได ้

 ๓. เลน่กีฬา ไดมี้สมัพนัธไ์มตรอีนัดีงาม 

อาจเป็นชอ่งทางการแสดงศกัยภาพสู ่
โอกาสตา่งๆ ที่ซึง่นา้มาแหง่รายไดเ้ลีย้ง 
ชีพ (เชน่) พฒันาสูกี่ฬาอาชีพมีเงินเดือน 

ไวใ้ช ้เพิ่มเตมิจากชีพหลกั 



 

ดา้น/องคค์วามรู ้ สมดลุและพรอ้มรบัการเปล่ียนแปลงในดา้นตา่งๆ 

วตัถ ุ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม วฒันธรรม 

ความรู ้ - ความรูใ้นการ 
เลือกใชอ้ปุกรณใ์น 

การฝึกเลน่กีฬา อย่าง
ถกูตอ้ง เหมาะสม 

- มีความรูใ้นการฝึก 

เลน่กีฬารว่มกนั เป็น
กลุม่ 

- มีความรูเ้รือ่งการ 
ปรบัเปล่ียนจดัการ ฝึก
เลน่กีฬาให ้เหมาะสม
กบั สภาวการณ ์

- มีความรูเ้รือ่งกฎ 

กตกิา มารยาทใน การ
เลน่กีฬาและ แข่งขนั 

ดา้น/องคค์วามรู ้ สมดลุและพรอ้มรบัการเปล่ียนแปลงในดา้นตา่งๆ 

วตัถ ุ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม วฒันธรรม 

ทกัษะ - ใชอ้ปุกรณใ์นการ ฝึก
เลน่กีฬาอย่าง ถกูวธีิ
ประหยดัและ คุม้คา่ 

- ปฏิบตัิการฝึกเลน่ 

กีฬารว่มกบัผูอ้ื่นได ้

อย่างมี ประสิทธิภาพ 

- ปฏิบตัิการฝึกเลน่ 

กีฬาเหมาะสม 

สอดคลอ้งกบั 

สภาวการณ ์

- ปฏิบตัิการเคารพ กฎ 
กตกิา มารยาท ในการ
เลน่กีฬาและ แข่งขนั 

คา่นิยม - เห็นคณุคา่ของ วสัดุ
อปุกรณใ์นการ ฝึก
กีฬาอย่างคุม้คา่ 

- ตระหนกัถึงความ 

รบัผิดชอบตอ่การ ฝึก
เลน่กีฬาในกลุม่ - 

ยอมรบัความ คิดเห็น
ตอ่สมาชิก ในกลุม่ 

- เห็นคณุคา่ในการ นา้
แบบฝึกมาปรบั ใชใ้ห้

เหมาะสมตาม 

สภาวการณ ์

- เห็นคณุคา่ในการ 
เคารพกฎ กติกา 

มารยาทในการฝึก เลน่
กีฬาและ แข่งขนั 

 


