
 

 

แผนการจัดกิจกรรมประจ าฐานการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ฐานศูนย์การเรียนรู้“มวยไทยหัวใจเพชร” 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

สถานที่ตัง้ฐานการเรียนรู้       หอประชมุโรงเรียนบ้านตาขนุวิทยา 

รายชื่อครูแกนน าประจ าฐานการเรียนรู้ 

1. นายภูริภัทร ไชยวัฒน์      ม.2/4  

2. นายโยธิน นวลมุสิก              คร ู

 

ความคดิรวบยอด/ข้อมูลความรู้  

การเรียนรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ในฐานการเรียนรู้ “ มวยไทยหวัใจเพชร “  ปลกูฝังให้นกัเรียน ทกุ

ระดบัชัน้เกิดความตระหนกั การมีสขุภาพท่ีดี จากการฝึกกีฬา ออกก าลงักายทกัษะรูปแบบตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง สม ่าเสมอ มคีวามรู้ 

ความเข้าใจเทคนิค การเลน่ กฎ กติกา มารยาท ในการเลน่กีฬา และมีจิตใจปลกูฝัง คณุธรรมความมีน า้ใจนกักีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั 

สง่ผลให้นกัเรียนเกิดความชอบ เลอืกเลน่กีฬาที่ประหยดั อดออม มีเหตผุล สร้างภมูิคุ้มกนั      น าความรู้มาปรับประยกุต์ใช้ในชีวิต

ประจ้าวนัได้อยา่งเหมาะสม จนด าเนินอยูอ่ยา่งพอเพียง ตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 

วัตถุประสงค์ของฐานการเรียนรู้ (นักเรียนเกิด K P A) 

 ๑. เพื่อให้มีนกัเรียนความรู้ เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้กบัหลกัการฝึกออก ก าลงักาย ทกัษะกีฬา

รูปแบบตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง สม ่าเสมอจนช านาญ กฎ กติกา มารยาทในการเลน่ กีฬา และสามารถถอดบทเรียน ๒ ๓ ๔ ได้อยา่ง

ถกูต้อง  

๒. เพื่อให้นกัเรียนสามารถน้าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ ปฏิบตัิการฝึกออกก าลงักาย ทกัษะมวยไทย

รูปแบบตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง สม ่าเสมอจนช านาญ กฎ กติกา มารยาทในการเลน่กีฬา จน ด าเนินชีวิตประจ าวนัได้อยา่งถกูต้อง  

๓. นกัเรียนเกิดความตระหนกัการมีสขุภาพท่ีดีจากการน้าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ กบัหลกัการฝึก

กีฬา และมีจิตใจคณุธรรม ความมีน า้ใจนกักีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั 

สาระการเรียนรู้ 

 ประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการฝึกกีฬา ออกก าลงักายทกัษะรูปแบบตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง 

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

ประโยชน์จากการใช้ฐานการเรียนรู้ 

๑. นกัเรียนมีความรู้เร่ืองการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไปประยกุต์ใช้กบัการฝึกกีฬา ออกก าลงักาย ทกัษะ

รูปแบบตา่งๆ กฎ กติกา มารยาทในการเลน่กีฬา อยา่งตอ่เนื่อง สม ่าเสมอจนช านาญ น้าสู ่ความส าเร็จ  

๒. นกัเรียนสามารถน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไปประยกุต์ใช้ปฏิบตัิเร่ืองการฝึกออกก าลงักาย ทกัษะกีฬา

รูปแบบตา่งๆ กฎ กติกา มารยาทในการเลน่กีฬา ได้ถกูต้อง 



 ๓. นกัเรียนเกิดความตระหนกัการมีสขุภาพท่ีดจีากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยกุต์ใช้กบัฝึกกีฬ 

และจิตใจความมีน า้ใจนกักีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั จนเป็นวิถีการด าเนินชีวิตประจ้าวนั 

วิธีการใช้ฐานการเรียนรู้  

 ขัน้น า 

 ๑. ทบทวนความรู้เดมิ ตรวจสอบความพร้อมในการเรียน ซกัถามปัญหาและแนวทางการแก้ไข  

๒. สร้างบรรยากาศความสนใจโดยการดวูดีีทศัน์ เร่ือง เลน่กีฬาอยา่งพอเพียง เรียงมาซึง่ความส าเร็จ จากนัน้สนทนา

ซกัถามเร่ืองที่ได้ดไูปแล้ว  

๓. อธิบายความรู้เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง การฝึกกีฬา ออกก าลงักายทกัษะรูปแบบตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง สม ่าเสมอจน

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

ขัน้สอน 

1. ครูแจก ใบความรู้ เก่ียวกบักรอบแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกกีฬา ออกก าลงักายทกัษะมวยไทย

รูปแบบตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง สม ่าเสมอจนช านาญ เทคนิค การเลน่ กฎ กติกา มารยาท ในการเลน่กีฬา การมีน า้ใจนกักีฬา  

2. ให้นกัเรียนทกุคนศกึษาข้อมลูจากฐาน เก่ียวกบักรอบแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง การฝึก กีฬา ออกก าลงั

กายทกัษะมวยไทยรูปแบบตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง สม ่าเสมอจนช านาญ เทคนิค การเลน่ กฎ กติกา มารยาท ในการเลน่กีฬา การมี

น า้ใจนกักีฬา เป็นบรูณาการเรียนรู้พฒันาสูชี่วติจริง ซึง่มี ๓ เร่ือง คือ ๑. กีฬาที่ประสบความส าเร็จ  ๒.ทศันคติของนกัเรียนที่เลอืก

เลน่กีฬามวยไทย แล้วส าเร็จ จากการใช้แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓.ประโยชน์จากการเลน่กีฬาตามเศรษฐกิจพอเพียง  

3. นกัเรียนฝึกการถอดบทเรียน 2 3 4 ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ช่ือใบงานวา่ เลน่กีฬาอยา่ง พอเพียง เรียง

มาซึง่ความส าเร็จ 

ขัน้สรุป 

1. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

 2. นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง กีฬามวยไทยแหง่ความส าเร็จ 

สือ่/อปุกรณ์ 

1. วีดีทศัน์ เร่ือง เลน่กีฬาอยา่งพอเพียง เรียงมาซึง่ความส าเร็จ  

2. ใบงานการใช้ฐาน  

๓. ใบความรู้ เก่ียวกบักรอบแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการฝึกกีฬา ออกก าลงักายทกัษะ รูปแบบตา่งๆ 

อยา่งตอ่เนื่อง สม ่าเสมอจนช านาญ เทคนิค การเลน่ กฎ กติกา มารยาท ในการเลน่กีฬา การมีน า้ใจ นกักีฬา  

๔. ใบงานการถอดบทเรียน 2 3 4 

ผลผลติ/ชิน้งาน  

๑. ใบงานการถอดบทเรียน 2 3 4  

๒. อปุกรณ์การใช้ฝึกออกก าลงักายแบบพอเพยีง อปุกรณ์ 1 อยา่ง แตป่ระโยชน์หลายอยา่ง 
 

 

 

 

 



การวดัและประเมินผล 

สิง่ที่ต้องการวดั วิธีวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. สงัเกตพฤติกรรมการ 
ท างานกลุม่ 

การสงัเกต แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุม่ ระดบัดีขึน้ไป (ร้อยละ 70) 

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

3. คณุลกัษณะพอเพยีง การสงัเกต แบบประเมินคณุลกัษณะ 

พอเพียง 
ระดบัดีขึน้ไป (ร้อยละ 70) 

4. พฤติกรรมด้านทกัษะ การตอบค าถาม แบบค าถาม ผา่น/ไมผ่า่น 

 

การถอดบทเรียน 2 : 3 : 4 จากฐานการเรียนรู้ 

ความรู้ที่ผู้ เรียนต้องมีกอ่น 

๑. ขัน้ตอนการออกก าลงักาย WEC 

 ๒. หลกัการออกก าลงักาย FITT  

๓. ทกัษะชนิดกีฬารูปแบบตา่งๆ  

๔. กฎ กติกา มารยาทในการเลน่กีฬา 

๕. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

คณุธรรมของผู้ เรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 

 

๑. มีวินยัในตนเอง มีความมุง่มัน่ รับผิดชอบ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใน
การฝึกทกัษะกีฬาจนช านาญ  

๒. มีจิตใจ น า้ใจนกักีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั 

 

พอประมาณ มีเหตผุล  มีภมูิคุ้มกนัในตวัที่ด ี

๑. เลอืกเลน่กีฬาที่ตนถนดัตามที่ 
โรงเรียนสนบัสนนุ  

๒. มีสถานท่ีพร้อมอยูแ่ล้ว  

๓. มีบคุลากรอยูแ่ล้ว  

๔. มีอปุกรณ์อยูแ่ล้ว  

๕. ผู้ เรียนสามารถแบง่เวลาได้ 

เหมาะสมกบักิจกรรมและภาระงาน  

๖. ผู้ เรียนใช้ฐานการเรียนรู้อยา่ง คุ้มคา่ 

๑. ในโรงเรียนสง่เสริมมีความพร้อม 

สนบัสนนุทกุด้านจึงไมต้่องมี คา่ใช้จ่าย
เอง 
๒. มีสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

เอือ้อ านวยในการฝึก  

๓. มีบคุลากรท่ีมีคณุคา่มีความถนดั 

กีฬาโดยเฉพาะ  

๔. อปุกรณ์พร้อมใช้และประยกุต์ใช้ 

หลากหลาย  

๕. การจดัสรรเวลาในการรับผิดชอบ ตอ่
หน้าที่อยา่งเหมาะสม 

๑. เลน่กีฬาท้าให้ร่างกายแข็งแรง ช่วย 

ป้องกนัโรคภยัไข้เจ็บ ไมต้่องเสยีเงินกบั 

การเจ็บป่วย ๒. เรียนรู้ การมีวินยั มี
ความมุง่มัน่ รับผิดชอบ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ฝึกฝนจนไป แขง่ขนัได้รับรางวลั
มากมายผา่นเกณฑ์ การคดัเลอืกเข้า
ศกึษาตอ่พร้อม ทนุการศกึษา ชว่ยลด
คา่ใช้จา่ยทีจ้่าเป็น ได้ 

 ๓. เลน่กีฬา ได้มีสมัพนัธ์ไมตรีอนัดีงาม 

อาจเป็นช่องทางการแสดงศกัยภาพสู ่
โอกาสตา่งๆ ท่ีซึง่น้ามาแหง่รายได้เลีย้ง 

ชีพ (เช่น) พฒันาสูกี่ฬาอาชีพมีเงินเดือน 

ไว้ใช้ เพิม่เตมิจากชีพหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้าน/องค์ความรู้ สมดลุและพร้อมรับการเปลีย่นแปลงในด้านตา่งๆ 

วตัถ ุ สงัคม สิง่แวดล้อม วฒันธรรม 

ความรู้ - ความรู้ในการ 
เลอืกใช้อปุกรณ์ใน 

การฝึกเลน่กีฬา อยา่ง
ถกูต้อง เหมาะสม 

- มีความรู้ในการฝึก 

เลน่กีฬาร่วมกนั เป็น
กลุม่ 

- มีความรู้เร่ืองการ 
ปรับเปลีย่นจดัการ ฝึก
เลน่กีฬาให้ เหมาะสม
กบั สภาวการณ์ 

- มีความรู้เร่ืองกฎ 

กติกา มารยาทใน การ
เลน่กีฬาและ แขง่ขนั 

ด้าน/องค์ความรู้ สมดลุและพร้อมรับการเปลีย่นแปลงในด้านตา่งๆ 

วตัถ ุ สงัคม สิง่แวดล้อม วฒันธรรม 

ทกัษะ - ใช้อปุกรณ์ในการ ฝึก
เลน่กีฬาอยา่ง ถกูวิธี
ประหยดัและ คุ้มคา่ 

- ปฏิบตัิการฝึกเลน่ 

กีฬาร่วมกบัผู้อื่นได้ 

อยา่งม ีประสทิธิภาพ 

- ปฏิบตัิการฝึกเลน่ 

กีฬาเหมาะสม 

สอดคล้องกบั 

สภาวการณ์ 

- ปฏิบตัิการเคารพ กฎ 
กติกา มารยาท ในการ
เลน่กีฬาและ แขง่ขนั 

คา่นิยม - เห็นคณุคา่ของ วสัดุ
อปุกรณ์ในการ ฝึก
กีฬาอยา่งคุ้มคา่ 

- ตระหนกัถงึความ 

รับผิดชอบตอ่การ ฝึก
เลน่กีฬาในกลุม่ - 

ยอมรับความ คิดเห็น
ตอ่สมาชิก ในกลุม่ 

- เห็นคณุคา่ในการ น้า
แบบฝึกมาปรับ ใช้ให้

เหมาะสมตาม 

สภาวการณ์ 

- เห็นคณุคา่ในการ 
เคารพกฎ กติกา 

มารยาทในการฝึก เลน่
กีฬาและ แขง่ขนั 

 


