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รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเป็นนักฟุตบอลหรือผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับฟุตบอลที่มี
ความสมดุล ทั้งทักษะความสามารถทางกีฬาฟุตบอล สมรรถภาพทางกายและจิตใจ ความรู้และคุณธรรม
เป็นอย่างดี รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและพัฒนาตนเองต่อการประกอบอาชีพหรือความสาเร็จ
ทางฟุตบอล โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าการเตรียมผู้เรียนและส่งเสริมให้ต่อเนื่อง
จากระดับรากหญ้า ซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
หลักการ
หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายวิชา
เพิ่มเติมฟุตบอล มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
1. เป็นหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศทางกีฬาฟุตบอล มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเปูาหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม
2. เป็นหลักสูตรเพื่อผู้เรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษทางด้านฟุตบอล ได้รับการ
ต่อยอดและเพิ่มพูนทักษะฟุตบอล สมรรถภาพทางกายและจิตใจ ความรู้ และคุณธรรม รวมทั้งให้มีเจตคติ
ที่ดีต่อกีฬาฟุตบอล
3. เป็นหลักสูตรที่เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการ
ของโรงเรียนและชุมชน
4. เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการบูรณาการทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์
จุดหมาย
มุ่งพัฒนาผู้เรีย นให้เป็นคนที่มีความสามารถทางฟุตบอล มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อทางด้านฟุตบอล จึงกาหนดเป็นจุดหมายเพื่ อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. มีทักษะความสามารถทางกีฬาฟุตบอล สมรรถภาพทางกายและจิตใจ มีสุข ปฏิบัติที่ดีในการเล่น
และเป็นนักกีฬาฟุตบอล ตลอดจนมีทักษะชีวิตที่ดที ั้งในเกมฟุตบอลและการดาเนินชีวิต
2. มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาฟุตบอล วงการฟุตบอลและอาชีพ
ฟุตบอล รวมทั้งเข้าใจในการสื่อสาร วิธีการคิด การแก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยีในกีฬาฟุตบอล
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนที่
เหมาะสมกับการเล่นกีฬาฟุตบอล และรักกีฬาฟุตบอล
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สมรรถนะและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล
สมรรถนะ
หลักสูตรนี้มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถในกีฬาฟุตบอลของตนเองและทีม รวมทั้งการ
สื่อสารเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อความสามารถ
ในเกมกีฬาฟุตบอลตนเองและทีม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในเกมกีฬาฟุตบอลของตนเองและทีมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเกมกีฬาฟุตบอลและสังคมภายนอก แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อเกมกีฬาฟุตบอลของตนเองและทีม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ จากกีฬา
ฟุตบอล ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน
และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา
และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถทางฟุตบอลของตนเอง
และทีม
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาความสามารถทางกีฬาฟุตบอลของตนเองและทีม
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
หลักสูตรเพิ่มเติมฟุตบอล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยทั่วไป เพื่อให้เป็นผู้ที่มี
ทักษะกีฬาฟุตบอล ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการตระหนักและรักในอาชีพฟุตบอล สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. มีความสามารถทางฟุตบอล
2. มีความมุ่งมั่น ใฝุเรียนรู้และพัฒนาในกีฬาฟุตบอล
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และน้าใจนักกีฬา
4. มีความสามารถในการปรับตัวและทักษะชีวิต และนาไปสู่อาชีพทางฟุตบอล
นอกจากนี้แล้ว หลักสูตรฯ ยังเน้นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เฉพาะทางสาหรับความเป็นเลิศทางฟุตบอล ดังนี้
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น )ม. 1-3)
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1.1 มีเชี่ยวชาญเชิงทักษะและเทคนิคในการเล่นและแข่งขันฟุตบอล
1.2 มีความโปรดปราณฟุตบอล
1.3 มีความสามารถในการเป็นผู้ดูและผู้เล่นได้เป็นอย่างดี
1.4 ได้รับการจัดประสบการณ์อันหลากหลายทั้งภายในและนอกห้องเรียน
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น )ม. 4-6)
2.1 มีเชี่ยวชาญเชิงทักษะ เทคนิค ยุทธวิธี และแทคติกในการเล่นและแข่งขันฟุตบอล
2.2 มีความโปรดปราณฟุตบอล และมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาชีพทางฟุตบอล
2.3 มีความสามารถในการเป็นผู้ดู ผู้เล่น ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกและผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลได้อย่างดีเยี่ยม
2.4 ได้รับการจัดประสบการณ์อันหลากหลายทั้งภายในและนอกห้องเรียน

รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล
หลักการและเหตุผล
กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาสากลที่ได้รับการยอมรับและนิยมมากที่สุดทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของ
กีฬาฟุตบอลมีอิทธิพลอย่างมากต่อตัวนักกีฬา ผู้เกี่ยวข้องกับนักกีฬา )โค้ช ผู้ฝึกสอน ครอบครัว( และผู้ชม
หรือ ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ทั้งประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นและแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลในลักษณะของ “กีฬาอาชีพ” ทาให้เกิดอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล เช่น นักฟุตบอล โค้ช
ผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจาทีม นักจัดการแข่งขัน นักการตลาด ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพ
ธุรกิจหรือค้าขายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล อย่างไรก็ตามการที่จะประสบผลสาเร็จในอาชีพต่างๆ เหล่านั้น
สิ่งสาคัญประการแรกคือ ความจาเป็นที่จะต้องได้รับประสบการณ์ตรงและเข้มข้นมากพอในเชิงฟุตบอล
ซึ่งควรได้รับการหล่อหลอม ปลูกฝัง และเรียนรู้เพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ และเจคติที่ดีต่อฟุตบอล ตั้งแต่
พื้นฐานหรือรากหญ้า
การเรียนการสอนรายวิชาฟุตบอล ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยกาหนดให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้เพียงหนึ่งรายวิชาในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง
สาหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งการจัดการศึกษาดังกล่าวยังถือว่าเป็นการจัดการศึกษาที่
ยังมีความเข้มข้นน้อยสาหรับการเตรียมพื้นฐานฟุตบอลในเยาวชน ดังนั้นการจัดทาหลักสูตรส่งเสริม
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล จึงมียุทธศาสตร์สาคัญในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาสามารถนาไปเป็นแนวทางต่อยอดสาหรับการประกอบอาชีพเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลที่
ประสบผลสาเร็จในอนาคต
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คุณภาพของผู้เรียน (ที่เพิ่มจากหลักสูตรแกนกลาง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล บอกประวัติความเป็นมา ประโยชน์และคุณค่า ของกีฬา
ฟุตบอลได้ มีความสามารถเป็นผู้เล่นที่มีมารยาทและเป็นไปอย่างปลอดภัย สามารถดูและวิเคราะห์การเล่น
ของนักกีฬาฟุตบอลได้ สามารถดูแลร่างกายและจิตใจสาหรับการเป็นนักฟุตบอล มีทักษะการเคลื่อนที่เชิง
ฟุตบอลที่เชี่ยวชาญ มีความมั่นใจในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ของการฝึกซ้อมและแข่งขันฟุตบอล มีความคุ้นเคย
และสามารถฝึกเล่นเกมนาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล และมีสมรรถภาพทางกายพื้นฐานและเฉพาะกีฬา
ฟุตบอลที่ดี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้เรียนรู้ เข้าใจ และเล่นฟุตบอลได้ตามกฎและกติกาอย่างถูกต้อง มีความสามารถ แสดงทักษะการ
เล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะและมือได้อย่างคล่องแคล่วทั้งในรูปแบบการฝึกและการนาไปใช้ในการ
แข่งขัน พึงปฏิบัติตนในการเป็นนักฟุตบอลที่มีระเบียบวินัย แต่งกายถูกต้อง ตรงต่อเวลาและมีความ
รับผิดชอบ เล่นฟุตบอลได้ตามรูปแบบและวิธีการเล่นต่างๆ ทั้งในการฝึกเล่นเกมและกลุ่มย่อย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้เรียนรู้ เข้าใจ และการเล่นฟุตบอลโดยมีเทคนิคในการเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ และมือ
มีความเข้าใจและมีความสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการนักกีฬาและทีม ออกแบบโปรแกรมการ
จัดการแข่งขันฟุตบอลได้และปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้จัดการแข่งขัน อธิบายคุณสมบัติและเล่นตามตาแหน่ง
ต่างๆ ของผู้เล่นได้ เข้าใจและสามารถเล่นได้ตามระบบการเล่นแบบต่างๆ พัฒนาทักษะและยกระดับ
ความสามารถทางกีฬาฟุตบอลของตนเองได้มากขึ้นอย่างภาคภูมิใจและความรู้สึกท้าทาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้เรียนรู้ เข้าใจ และในกีฬาฟุตบอลระดับชาติและสากล ทั้งองค์กรในและต่างประเทศ รายการ
การแข่งขันฟุตบอล ทีมระดับชาติและสโมสร ทั้งภายในและต่างประเทศ ปฏิบัติตามเทคนิคการดูแลร่างกาย
และจิตใจในนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพ มีการใช้ การเลือกใช้ และการออกแบบอุปกรณ์การฝึกซ้อมฝึกทักษะ
ฟุตบอลได้ มีทักษะและเทคนิคต่างๆ เพื่อความถูกต้องและแม่นยา และการนาไปใช้ได้จริง มีความสามารถ
ในการจัดการแข่งขันฟุตบอล และมีความสามารถในการเป็นผู้ตัดสินฟุตบอล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้เรียนรู้ เข้าใจ และมีความสามารถในการฝึกและเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล เล่นและแข่งขันฟุตบอล
ภายใต้ความมีระเบียบวินัยได้ การแต่งกายที่เหมาะสม ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของ
นักฟุตบอล เล่นได้ตามระบบการเล่นและรูปแบบการฝึกที่หลากหลายและท้าทาย และมีกลยุทธิ์และแทคติก
ในการเล่นและแข่งขันฟุตบอล เข้าใจและนาหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาไปปฏิบัติตนในการเล่นและแข่งขัน
ฟุตบอล อธิบายและสามารถร่วมบริหารจัดการทีมฟุตบอลได้โดยครอบคลุมทั้งด้านบุคคลากร อุปกรณ์
สนาม และงบประมาณ มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในกีฬาฟุตบอล และปฏิบัติตามลักษณะ
ของผู้ฝึกสอนฟุตบอลแบบมืออาชีพ
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้เรียนรู้ เข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์กีฬาฟุตบอลและรูปแบบการสื่อสารต่างๆ
ในกีฬาฟุตบอลได้ นาหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาไปปฏิบัติตนและแนะนาผู้อื่นในการเล่นและแข่งขันฟุตบอล
ได้ พัฒนาทักษะ ยกระดับสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางกีฬาฟุตบอลของตนเองได้มากขึ้น เป็น
ที่ยอมรับและภาคภูมิใจ และมีความมั่นใจกับชีวิตการเป็นนักกีฬาฟุตบอล
เงื่อนไขในการนาหลักสูตรไปใช้
เพื่อให้การใช้หลักสูตรเพิ่มเติม : ฟุตบอล มีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ จึงมีเงื่อนไขในการนาหลักสูตรไปใช้ ดังนี้
1. โรงเรียนต้องมีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ทั้งในการฝึกซ้อมและแข่งขันฟุตบอล
งบประมาณและสามารถบริหารจัดการในเรื่องของเวลาเรียนที่จาเป็นต้องเพิ่มมากขึ้นกว่าเวลาที่ได้กาหนด
ในหลักสูตรแกนกลาง ดังนั้นแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์ในการเรียนของแต่ละโรงเรียนควรมีความพร้อม
ความหลากหลาย มีการสนับสนุน มีการรักษาและดูแลให้สามารถใช้งานได้ตลอดปี เช่น
- สนามหญ้ามาตรฐาน )เขียวตลอดปี( ประตูใหญ่ และประตูเล็ก ซึ่งมีไฟฟูาสว่างที่สามารถ
ฝึกซ้อมได้ในเวลากลางคืน และมีระบบเสียงได้ยินทั่วสนาม
- ห้องน้า ห้องอาบน้า และห้องเปลี่ยนชุด
- ห้องเก็บและอุปกรณ์การฝึกซ้อม เช่น ลูกฟุตบอลอย่างน้อย 1 ลูก ต่อ 1 คน ถุงหรือรถเข็น
เก็บประตูและลูกฟุตบอล กรวยและมาร์คเกอร์ขนาดและสีต่างๆ รั้วกระโดดสาหรับฟุตบอล เมดิซิลบอล
บันไดลิง เสื้อเอี้ยม ธง นกหวีด ถังและกระติกน้า
- ห้องปฐมพยาบาล พร้อมชุดอุปกรณ์และเวชภัณฑ์การปฐมพยาบาลภาคสนาม
- ห้องฟิตเนส และเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ประกอบการฝึก เช่น ชุดฝึกบาร์เบล ดัมเบล
เครื่องฝึกแต่ละสถานีฝึกต่างๆ เบาะและเสื่อยาง
- ห้องแกเลอรี่ฟุตบอล )Football Gallery( เพื่อใช้ในการแสดงนิทรรศการ ผลงาน เก็บสื่อ
วัสดุการเรียน และชมวิดิทัศน์และภาพยนตร์
- อุปกรณ์ส่วนตัวของนักเรียน เช่น รองเท้า ชุดวอร์ม ชุดฝึกซ้อม ถุงเท้า รองเท้า และสนับ
แข้ง
2. ครูผู้สอนและทีมครูผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มีความรักและจริงจังในกีฬาฟุตบอล ควรเป็นครูพลศึกษา
ที่ความเชี่ยวชาญทางฟุตบอล สามารถแสดงและสาธิตสาธิตให้นักเรียนได้ ควรเป็นผู้มีประสบการณ์การเป็น
นักกีฬาฟุตบอล ผู้ตัดสิน หรือผู้ฝึกสอน และจะดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับฟุตบอลเป็นอย่างดีโดยผ่านการอบรมการฝึกกีฬาฟุตบอลโดยวิทยากรที่มี license
จากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย หรือจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยตรง อย่างไรก็ตามก่อน
การนาหลักสูตรฯ ไปใช้ครูผู้สอนต้องผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้และการสอนกีฬาฟุตบอล
โดยมีรายละเอียดของการอบรม ดังนี้
- ระยะเวลาในการอบรมประมาณ 5 วัน
- วิทยากรมีความหลากหลาย ทั้งทีมผู้ประเมิน และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
นักวิชาการ โค้ช ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน นักกีฬาทีมชาติ และนักกีฬาอาชีพ
- ควรมีการจัดอบรมครูผู้สอน เพื่อให้มีความรู้และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่
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ใหม่ๆ เนื้อหาการอบรมที่สาคัญ คือ รูปแบบการฝึก โดยเน้นการนาผลการประเมินสมรรถภาพทางกายและ
ทักษะกีฬาของนักเรียนไปใช้ออกแบบการฝึก การประเมินการฝึกซ้อมการเตรียมแผนการสอน เทคนิคการ
ทาทีม เทคนิคการตัดสิน การจัดการอุปกรณ์สถานที่ และระบบส่งเสริมที่เอื้ออานวย
3. แต่ละโรงเรียนที่นาหลักสูตรฯ ไปใช้ควรกาหนดเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจาเป็นจะต้องมี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อดาเนินการวางแผน มีระบบพี่เลี้ยงและกระบวนการนิเทศติดตามการนา
หลักสูตรไปใช้ในแต่ละภาคการศึกษา ร่วมกากับติดตามและดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. มีรปู แบบการเรียนในแหล่งเรียนรู้และสถานการณ์จริง จึงจาเป็นต้องมีการศึกษานอกสถานที่ใน
รายการการแข่งขันต่างๆเป็นประจา เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนให้เน้นการสอนในภาคปฏิบัติหรือ
ลงภาคสนามให้ได้อย่างเข้มข้น ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น )ม.1 – ม. 3( และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
)ม.4 – ม. 6( โดยให้ความสาคัญกับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาในการจัดการเรียน ควรเน้นให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าในใจหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านต่างๆ และสามารถอธิบาย พร้อมนาไปปฏิบัติใช้จริงกับ
ตนเองจนเป็นนิสัย และนอกเหนือจากเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาตาม หลักสูตรฯ ควรมีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนหรือปรับให้นักเรียนให้มีเวลาในการฝึกซ้อมเหมือนนักฟุตบอลเพื่อการแข่งขันหรืออาชีพ
)ขั้นต่า( เช่น เวลาฝึกซ้อมรวมต่อสัปดาห์ คือ 5 ครั้ง )เช้า 2 ครั้ง และ เย็น 3 ครั้ง(
5. จานวนนักเรียนและการคัดกรองผู้เรียน แต่ละห้องเรียนควรไม่เกินห้องเรียนละ 30 คน เพื่อ
การจัดการเรียนสอนให้ได้อย่างทั่วถึง และมีการคัดเลือกนักเรียนที่เข้ามาเรียนเป็นสิ่งสาคัญอีกประการหนึ่ง
ซึ่งนักเรียนที่เข้ามาเรียนจาเป็นมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นอย่างดี ไม่ควรเริ่มต้นที่ศูนย์
จึงจาเป็นจะต้องมีกระบวนการพิจารณาและคัดเลือกผู้เรียน โดยสามารถดาเนินการทดสอบความสามารถ
ทางฟุตบอลและสมรรถภาพ เช่น การทดสอบทักษะและเทคนิคฟุตบอล และการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย )ความทนทาน ความแข็งแรง กาลัง ความเร็ว ความคล่องตัว และความอ่อนตัว( รวมทั้งควรมีการ
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาถึงการมีเจตคติที่ดีต่อกีฬาฟุตบอล และความพร้อมจากการสนับสนุนจากครอบครัว
หรือผู้ปกครอง ในกรณีผู้เรียนที่มีความต้องการเข้ามาเรียนระหว่างชั้นปี โรงเรียนจะต้องมีกระบวนการ
ประเมิน โดยผู้เรียนต้องมีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากับผู้เรียนในระดับชั้นนั้นๆ หรือมีการปรับพื้นฐาน
ของผู้เรียนให้ทีความเท่าเทียมกัน
6. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเป็นกิจกรรมเติมแรงบันดาลใจ เป็นกิจกรรมสาคัญที่จะช่วยให้การ
นาหลักสูตรฯ ไปใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ขึ้น นาไปสู่การพัฒนาและความสาเร็จของนักฟุตบอล
อาชีพให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถทาได้ทั้งกิจกรรมระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ ดังนั้นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ ทั้งในระดับและฝุายต่างๆ สามารถให้การสนับสนุนและเอื้ออานวยให้เพิ่มขึ้นจาก
หลักสูตรฯ เช่น
- กิจกรรมเข้าค่ายฟุตบอล (Football camp) ใช้เวลา ประมาณ 3- 5 วัน โดยคัดเลือก
นักเรียนและแต่ละโรงเรียนมาฝึกซ้อม แข่งขัน หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศ นักกีฬาฮีโร่หรืออาชีพร่วมฝึกซ้อมและเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมนี้นอกจากนักเรียนที่เข้าร่วมจะได้
เรียนทักษะและประสบการณ์ทางกีฬาฟุตบอลที่มากขึ้นแล้ว นักเรียนยังมีแรงจูงใจในการเป็นนักฟุตบอล
อาชีพมากยิ่งๆ ขึ้น
- กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรียน เขต จังหวัด หรือภาค )ที่มีการเปิดสอนหลักสูตร
ฟุตบอล( ข้อดีของกิจกรรมนี้ คือ นักเรียนจะได้มีโอกาสร่วมการแข่งขันจริง เตรียมการฝึกซ้อมจริง และ
เรียนรู้ในสถานการณ์การแข่งขันจริง เป็นการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เข้มข้นมากขึ้นเพราะทุกคนต้อง

7
เข้ารับการคัดเลือก และพยายามฝึกซ้อมเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียน เขต จังหวัด หรือ ภาค อีกทั้งในระหว่าง
รายการการแข่งขันนี้อาจทามีการค้นพบนักกีฬาฟุตบอลอาชีพในระดับเยาวชนได้
- กิจกรรมการศึกษาหรือฝึกซ้อมฟุตบอลร่วมกับในทีมฟุตบอลอาชีพต่างประเทศ กิจกรรมนี้
อาจสามารถทาได้โดยการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและความเหมาะสม เป็นตัวแทนของโรงเรียน
เขต จังหวัด หรือ ภาค ได้มีโอกาสหาประสบการณ์ในระดับต่างประเทศ กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการ
เสริมแรงให้นักเรียนทุกคนตั้งใจการเรียนและฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ เพื่อจะได้มีโอกาสได้รับการคัดเลือกและ
ตัวแทน ส่วนนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมก็ถือว่าได้รับประสบการณ์ตรงไป อีกทั้งยังสามารถนามา
ถ่ายทอดกับเพื่อนๆ นักเรียนคนอื่นๆ ได้

8
โครงสร้างหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 1
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
ลาดับที่
ชื่อหน่วยการเรียน
เวลา (ชั่วโมง)
1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล และประวัติความเป็นมาของกีฬา
10
ฟุตบอล
2
ประโยชน์และคุณค่าของการเล่นกีฬาฟุตบอล
4
3
ความปลอดภัยและมารยาท การเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาฟุตบอล
6
4
การดูแลร่างกายและจิตใจการเล่นกีฬาฟุตบอล
20
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 2
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
5
การสร้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ์การเล่นกีฬาฟุตบอล
20
6
ร่างกายและการเคลื่อนที่ของกีฬาฟุตบอล
20
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 3
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
ลาดับที่
ชือ่ หน่วยการเรียน
เวลา (ชั่วโมง)
7
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการอบอุ่นร่างกาย
12
8
การเล่นเกมนาไปสู่การเล่นกีฬาฟุตบอล
28
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 4
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
9
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายพื้นฐานในกีฬาฟุตบอล
20
10
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเฉพาะกีฬาฟุตบอล
20
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 5
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
ลาดับที่
ชื่อหน่วยการเรียน
เวลา (ชั่วโมง)
1
ทักษะการเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ และมือ
40
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 6
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
2
กฎ กติกาฟุตบอล
20
3
ระเบียบวินัย การแต่งกาย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ
20
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 7
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
ลาดับที่
ชื่อหน่วยการเรียน
เวลา (ชั่วโมง)
4
การฝึกทักษะการเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ และมือในเกม
40
ฟุตบอล

9
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 8
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
5
หลักการ ขั้นตอน รูปแบบและวิธีการเล่นฟุตบอล )การเล่นเกมและ
40
กลุ่มย่อย(
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 9
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
ลาดับที่
ชื่อหน่วยการเรียน
เวลา (ชั่วโมง)
1
เทคนิคการเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ และมือ
24
2
เทคนิคการบริหารจัดการและควบคุมนักกีฬาและทีม
16
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 10
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
3
รูปแบบการจัดการแข่งขันฟุตบอล
20
4
การฝึกเป็นผู้จัดการแข่งขัน
20
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 11
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
ลาดับที่
ชื่อหน่วยการเรียน
เวลา (ชั่วโมง)
5
ตาแหน่งและคุณสมบัติผู้เล่น
20
6
การฝึกระบบการเล่น
20
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 12
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
7
การบูรณาการความรู้ สมรรถภาพทางกายและความสามารถในกีฬา
40
ฟุตบอล
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 13
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
ลาดับที่
ชื่อหน่วยการเรียน
เวลา (ชั่วโมง)
1
ความรู้ที่จาเป็นเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล (องค์กรในและต่างประเทศ
6
รายการฟุตบอล ทีมระดับชาติ สโมสร ภายในและต่างประเทศ)
2
เทคนิคการดูแลร่างกายและจิตใจในนักกีฬาฟุตบอล
20
3
อุปกรณ์การฝึกซ้อมฝึกทักษะ
14
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 14
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
4
การฝึกทักษะ เทคนิค กลยุทธ์ และแทคติกของต่างๆ เพื่อความถูกต้อง
40
และแม่นยา )ทักษะปิด( เช่น การเดาะลูกบอล เตะและหยุดลูกบอล
การเลี้ยงลูกบอลการเล่นลูกบอลด้วยศีรษะ การทุ่มลูกบอล การยิง
ประตูและการปูองกันประตู

10
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 15
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
ลาดับที่
ชื่อหน่วยการเรียน
เวลา (ชั่วโมง)
5
การฝึกทักษะ เทคนิค กลยุทธ์ และแทคติกของต่างๆ เพื่อการนาไปใช้
40
จริง )ทักษะเปิด( ทั้งในกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ เกมส์ หรือ การแข่งขัน
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 16
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
6
การจัดการแข่งขันฟุตบอล
12
7
กฎ กติกาฟุตบอลและการนาไปใช้
8
8
การตัดสินและการฝึกเป็นผู้ตัดสินฟุตบอล
20
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 17
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
ลาดับที่
ชื่อหน่วยการเรียน
เวลา (ชั่วโมง)
1
การฝึกเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล
2
2
การเล่นและแข่งขันฟุตบอล
8
3
ระเบียบวินัย การแต่งกาย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และ
2
จรรยาบรรณฟุตบอล
4
ระบบการเล่น )เช่น 1:1 2:2 3:3,…. 11:11( กลยุทธ์ และแทคติกของ
14
ระบบการเล่น
5
รูปแบบการฝึก กลยุทธ์และแทคติกของรูปแบบฝึก
14
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 18
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
6
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาในกีฬาฟุตบอล
40
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 19
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
ลาดับที่
ชื่อหน่วยการเรียน
เวลา (ชั่วโมง)
7
การจัดการทีมฟุตบอล )บุคคลากร อุปกรณ์ สนาม และงบประมาณ(
26
8
เทคโนโลยีและสารสนเทศในกีฬาฟุตบอล
14
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 20
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
9
การฝึกเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลแบบมืออาชีพ
2
10
การเล่นและแข่งขันฟุตบอลขั้นสูง
8
11
ระเบียบวินัย การแต่งกาย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และ
2
จรรยาบรรณฟุตบอล
12
ระบบการเล่น กลยุทธ์และแทคติกขั้นสูง
14
13
รูปแบบการฝึก กลยุทธ์และแทคติกขั้นสูง
14

11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 21
เวลา 40 ชัว่ โมง (1 หน่วยกิต)
ลาดับที่
ชื่อหน่วยการเรียน
เวลา (ชั่วโมง)
1
ภาษาอังกฤษและศัพท์เทคนิคในกีฬาฟุตบอล
10
2
รูปแบบการสื่อสารในกีฬาฟุตบอล
10
3
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาในกีฬาฟุตบอลอาชีพ
20
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 22
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
4
รูปแบบการสื่อสาร กลยุทธ์และแทคติกในกีฬาฟุตบอล
40
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล 23
เวลา 40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)
5
การบูรณาการความรู้ สมรรถภาพทางกายและความสามารถในกีฬา
40
ฟุตบอล
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กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล ใช้รูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอนและ
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงและผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการกีฬาฟุตบอล พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อ
กีฬาฟุตบอลและวิชาชีพทางด้านฟุตบอล มีทักษะสาคัญในการพัฒนาตนเองให้ประสบผลสาเร็จและเป็นผู้นา
ทางกีฬาฟุตบอล และสามารถยกระดับความสามารถในการเป็นนักกีฬาฟุตบอลของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย
1. การบรรยาย
2. การสาธิต
3. การฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
4. การทาโครงงาน
5. บทบาทสมมุติ
6. สถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริง
7. กรณีตัวอย่างหรือกรณีศึกษา
8. การศึกษาดูงาน
9. การใช้คาถาม
10. อภิปรายกลุ่ม
11. การสังเกตการณ์และวิเคราะห์พฤติกรรมและความสามารถ
12. การทดสอบสมรรถภาพทางกายและทักษะฟุตบอล
13.
สื่อการเรียน/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. อุปกรณ์เกี่ยวกับการตัดสิน นกหวีด บัตรเหลือง – แดง นาฬิกาจับเวลา และธง เป็นต้น
6. ห้องฟิตเนส อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์การฝึกอื่นๆ
7. เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายต่างๆ
8. น้าและเกลือแร่
9. ศึกษานอกสถานที่ บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆ สโมสรฟุตบอลอาชีพต่างๆ
องค์กรเกี่ยวกับฟุตบอล
10. วิทยากรต่างๆ เช่น นักกีฬาที่ประสบผลสาเร็จ โค้ช ผู้ฝกึ สอน ผู้ตัดสิน ตัวแทนสมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทย คนต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล และผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็น
ต้น
11. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล ด้วยแบบทดสอบ แบบฝึก แบบสังเกต
โดยครูผู้สอน
2. ประเมินสมรรถภาพทางกาย ด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพรายการต่างๆ โดยครูผู้สอน
3. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน ด้วยแบบประเมิน แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์โดย
ครูผู้สอนหรือระหว่างนักเรียน
4. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ด้วยแบบทดสอบ แบบสังเกต และการสอบถาม
โดยครูผู้สอน
5. ประเมินการทารายงาน โครงงาน หรือการศึกษานอกสถานที่ ด้วยแบบประเมินหรือรายงาน
โดยครูผู้สอน
6. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอล ด้วยแบบวัด แบบประเมิน และ
การสังเกตโดยครูผู้สอนหรือนักเรียนเอง
7. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา ด้วยแบบประเมินและแบบสังเกต โดยครูผู้สอน
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายวิชา ฟุตบอล 1
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นมา องค์กร และการพัฒนากีฬาฟุตบอลในและต่างประเทศ
ความสาคัญของกีฬาฟุตบอล ความปลอดภัยและมารยาท การเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาฟุตบอล
การดูแลร่างกายและจิตใจในการเล่นกีฬาฟุตบอล
โดยใช้กระบวนการเล่นและดูกีฬาฟุตบอลให้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาฟุตบอล การออกกาลังกาย การเป็นผู้เล่น และผู้ดูกีฬา มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อการนาไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันและการเป็นนักกีฬาฟุตบอล
ผลการเรียนรู้
1. บรรยายถึงประวัติความเป็นมา องค์กร และพัฒนาการของกีฬาฟุตบอลได้
2. ระบุความสาคัญของกีฬาฟุตบอลได้
3. มีมารยาทในการเล่นฟุตบอลและเล่นฟุตบอลได้อย่างปลอดภัย
4. ดูฟุตบอลได้ถูกต้องและเหมาะสม
5. มีความสุขในการเล่นกีฬาฟุตบอล
รวม 5 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
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- การคลายอุ่น )Cool Down(
การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
3. ประเมินความรู้
4. ประเมินการทารายงาน โครงงาน หรือการศึกษานอกสถานที่
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดี
6. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. เขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงาน
3. นาเสนอผลงาน
4. ศึกษาดูงาน และชมการแข่งขัน และเขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงาน
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. การศึกษานอกสถานที่ / บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลรายการที่สาคัญหรืออาชีพ
6. น้าดื่ม
7. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายวิชา ฟุตบอล 2
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่พื้นฐาน
ของร่างกาย การเคลื่อนที่ในกีฬาฟุตบอล และกลศาสตร์เบื้องต้นในกีฬาฟุตบอล
โดยใช้กระบวนการเล่นและฝึกการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่พื้นฐานและเฉพาะในกีฬาฟุตบอล
เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาฟุตบอล การออกกาลังกาย การเป็นผู้เล่นที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อการ
นาไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการเป็นนักกีฬาฟุตบอล
ผลการเรียนรู้
1. บอกความสาคัญของโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายในนักฟุตบอลได้
2. เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่พื้นฐานของร่างกายและในกีฬาฟุตบอลได้ถูกต้อง
3. อธิบายกลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นฟุตบอลให้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
4. มีความสนุกกับท่าทางการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนที่
รวม 4 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
- การคลายอุ่น )Cool Down(
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การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
3. ประเมินความรู้
4. ประเมินการทารายงาน
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดี
6. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. เขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงาน
3. รายงานตารางการฝึกซ้อมและบันทึกการฝึกซ้อม
4. สาธิตท่าทางการเคลื่อนที่ได้อย่างเหมาะสม
5. รายงานตารางการซ้อมและบันทึกการฝึกซ้อม
6. เขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงาน ระบบการทางานของร่างกาย
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. น้าดื่มและเกลือแร่
6. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายวิชา ฟุตบอล 3
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์การอบอุ่นร่างกาย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ รูปแบบการเตรียมร่างกายก่อน
เล่นฟุตบอล พลังงานและการรับประทานอาหารในนักฟุตบอล การปูองกันการบาดเจ็บในนักฟุตบอล สนาม
ฟุตบอล ประตูและลูกฟุตบอล เสื้อผ้าและรองเท้าฟุตบอล
โดยใช้กระบวนการเล่นและฝึกการอบอุ่นร่างกาย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ รูปแบบการเตรียม
ร่างกายก่อนเล่นฟุตบอล การฝึกวิธีปูองกันการบาดเจ็บ การสังเกต สารวจ ประเมิน และการวางแผนการ
รับประทานสาหรับนักฟุตบอล
เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาฟุตบอล การออกกาลังกาย การเป็นผู้เล่นที่ดีและปลอดภัย และมีเจต
คติที่ดีต่อการนาไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการเป็นนักกีฬาฟุตบอล
ผลการเรียนรู้
1. บอกความสาคัญและปฏิบัติการอบอุ่นร่างกาย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และการเตรียม
ร่างกายก่อนเล่นฟุตบอลด้วยวิธีการต่างๆ ได้
2. บอกวิธีการรับประทานอาหารสาหรับนักฟุตบอลได้
3. บอกและปฏิบัติตนในการปูองกันการบาดเจ็บในการเล่นฟุตบอลได้
4. มีความใส่ใจในการดูแลร่างกายและอุปกรณ์ฟุตบอล
รวม 4 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
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- การคลายอุ่น )Cool Down(
การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
3. ประเมินความรู้
4. ประเมินการทารายงาน
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดี
6. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. สาธิตท่าทางการยืดเหยียดและเกมต่างๆ
3. รายงานตารางการฝึกซ้อมและบันทึกการฝึกซ้อม
4. เขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงานการอบอุ่นร่างกายและประโยชน์เกมต่างๆ
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. น้าดื่ม
6. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายวิชา ฟุตบอล 4
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายและเทคนิค และสมรรถภาพทางกายเฉพาะกีฬาฟุตบอล
โดยใช้กระบวนการทดสอบและฝึกสมรรถภาพทางกายพื้นฐาน และสมรรถภาพทางกายเฉพาะ
กีฬาฟุตบอล
เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาฟุตบอล การออกกาลังกาย การเป็นผู้เล่นที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดี
และมีเจตคติที่ดีต่อการนาไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการเป็นนักกีฬาฟุตบอล
ผลการเรียนรู้
1. บอกความสาคัญสมรรถภาพทางกายและเทคนิค และสมรรถภาพทางกายเฉพาะกีฬาฟุตบอล
2. ปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้
3. บอกวิธีการและฝึกสมรรถภาพทางกายได้
4. ให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสมรรถภาพทางกายของตนเอง
รวม 4 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
- การคลายอุ่น )Cool Down(
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การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินสมรรถภาพทางกาย
3. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
4. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
5. ประเมินการทารายงาน และการศึกษานอกสถานที่
6. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอล
7. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. สาธิตท่าทางการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทั่วไปและเฉพาะกีฬาฟุตบอล
3. นาเสนอโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทั่วไปและเฉพาะกีฬาฟุตบอล
4. การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอล
5. เขียนรายงานสรุปข้อมูลผลการทดสอบสมรรถภาพ
6. การศึกษาดูงานนอกสถานที่
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. เครื่องมือและแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายต่างๆ
6. การศึกษานอกสถานที่ / บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลรายการที่สาคัญหรืออาชีพ
7. น้าดื่มและเกลือแร่
8. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายวิชา ฟุตบอล 5
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ทักษะการเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ และมือ
โดยใช้การฝึกทักษะการเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ และมือ
เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาฟุตบอล การออกกาลังกาย การเป็นผู้เล่นมีความสามารถเชิงทักษะ
กีฬาฟุตบอลเป็นพื้นฐาน และมีเจตคติที่ดีต่อการนาไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการ
เป็นนักกีฬาฟุตบอล
ผลการเรียนรู้
1. บอกความสาคัญทักษะการเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ และมือในกีฬาฟุตบอล
2. แสดงทักษะการเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ และมือได้
3. บอกวิธีการและฝึกทักษะการเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ และมือ
4. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะการเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ และมือ
รวม 4 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
- การคลายอุ่น )Cool Down(
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การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
3. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
4. ประเมินการทารายงาน และการศึกษานอกสถานที่
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอล
6. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. สาธิตท่าทาง การบังคับบอลการควบคุมบอลไปตามทิศทางที่ต้องการ
3. เขียนรายงานสรุปข้อมูล ทักษะการเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ และมือ
4. ศึกษาดูงาน และชมการแข่งขัน และเขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงาน
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. การศึกษานอกสถานที่ / บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลรายการที่สาคัญหรืออาชีพ
6. น้าดื่มและเกลือแร่
7. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายวิชา 6
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ กฎ กติกาฟุตบอล ระเบียบวินัย การแต่งกาย การตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบของนักกีฬาฟุตบอล
โดยใช้การฝึกเป็นนักฟุตบอลภายใต้กฎ กติกาที่ถูกต้อง ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกาย
เหมาะสม มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบในหน้าที่ของนักฟุตบอล
เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาฟุตบอล การออกกาลังกาย การเป็นนักฟุตบอลและผู้ชมที่มีความ
แม่นยาในกฎ กติกาฟุตบอล มีระเบียบวินัยและสุขนิสัยในการเป็นนักฟุตบอล และมีเจตคติที่ดีต่อการนาไป
ประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการเป็นนักกีฬาฟุตบอล
ผลการเรียนรู้
1. บอกกฎ กติกาฟุตบอลได้
2. มีระเบียบวินัย การแต่งกายเหมาะสม ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบในการเป็นนักกีฬา
ฟุตบอล
3. มีความสุขกับการเป็นนักกีฬาฟุตบอลและชมฟุตบอล
รวม 3 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
- การคลายอุ่น )Cool Down(
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การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
3. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
4. ประเมินการทารายงาน และการศึกษานอกสถานที่
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอล
6. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. อธิบาย สาธิต และเขียนรายงานสรุปข้อมูล กฎ กติกาฟุตบอล ระเบียบวินัย การแต่งกาย และ
การตรงต่อเวลา
3. นาเสนอ ข้อบังคับที่นักกีฬาฟุตบอลควรรู้ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่นักกีฬาฟุตบอลควรรู้
4. ศึกษาดูงาน และชมการแข่งขัน และเขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงาน
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. การศึกษานอกสถานที่ / บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลรายการที่สาคัญหรืออาชีพ / ทีมหรือ
สโมสรฟุตบอลอาชีพ
6. น้าดื่ม
7. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายวิชา ฟุตบอล 7
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์การนาทักษะและเทคนิคการเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะและมือในเกม
ฟุตบอล
โดยใช้การฝึกเพื่อเน้นการประยุกต์ทักษะและเทคนิคการเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะและมือใน
เกมฟุตบอล
เห็นคุณค่าของการนาทักษะและเทคนิคเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะและมือไปประยุกต์ใช้ใน
เกมการเล่นฟุตบอล การออกกาลังกาย และมีเจตคติที่ดีต่อการนาไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันและการเป็นนักกีฬาฟุตบอล
ผลการเรียนรู้
1. บอกความสาคัญของการประยุกต์ทักษะและเทคนิคการเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ และ
มือได้
2. ใช้ทักษะและเทคนิคการเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะและมือในเกมการเล่นฟุตบอลได้
3. มีความสุขกับการเล่นฟุตบอล
รวม 3 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
- การคลายอุ่น )Cool Down(
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การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
3. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
4. ประเมินการทารายงาน และการศึกษานอกสถานที่
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอล
6. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. สาธิตท่าทาง การเล่นลูกลักษณะต่างๆ
3. เขียนรายงานสรุปข้อมูลการฝึกลักษณะต่างๆ
4. การศึกษาดูงานนอกสถานที่
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. ห้องฟิตเนส
6. การศึกษานอกสถานที่ / บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลรายการที่สาคัญหรืออาชีพ / ทีมหรือ
สโมสรฟุตบอลอาชีพ
7. น้าดื่มและเกลือแร่
8. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายวิชา ฟุตบอล 8
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์หลักการ ขั้นตอน รูปแบบและวิธีการเล่นฟุตบอลทั้งในการเล่นเกม และกลุ่ม
ย่อย
โดยใช้การฝึกรูปแบบและวิธีการเล่นฟุตบอลแบบต่างๆ ทั้งในการเล่นเกม และกลุ่มย่อย
เห็นคุณค่ารูปแบบและวิธีการเล่นฟุตบอลแบบ และมีเจตคติที่ดีต่อการนาไปประยุกต์ให้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการเป็นนักกีฬาฟุตบอล
ผลการเรียนรู้
1. บอกความสาคัญรูปแบบและวิธีการเล่นฟุตบอลแบบต่างๆ ได้
2. เล่นฟุตบอลตามรูปแบบและวิธีการเล่นแบบต่างๆ ได้
3. มีความสุขกับการเล่นฟุตบอล
รวม 3 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
- การคลายอุ่น )Cool Down(
การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
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3.
4.
5.
6.

ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
ประเมินการทารายงาน
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอล
ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา

ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. สาธิตท่าทางที่ถูกต้อง รูปแบบและวิธีการเล่นฟุตบอล
3. นาเสนอ วิธีการเล่นเกม และประโยชน์ของการเล่น
4. เขียนรายงานสรุปข้อมูล หลักการ ขั้นตอน รูปแบบและวิธีการเล่นฟุตบอล
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. น้าและเกลือแร่
6. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายวิชา ฟุตบอล 9
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์เทคนิคการเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ และมือ เทคนิคการบริหารจัดการ
และควบคุมนักกีฬาและทีม
โดยใช้การฝึกเทคนิคการเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ และมือ เทคนิคการบริหารจัดการและ
ควบคุมนักกีฬาและทีม
เห็นคุณค่าการใช้เทคนิคการเล่นฟุตบอลแบบต่างๆ รวมถึงเทคนิคการบริหารจัดการและควบคุม
ทีมนักกีฬาและทีม และมีเจตคติที่ดีต่อการนาไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการเป็น
นักกีฬาฟุตบอล
ผลการเรียนรู้
1. บอกความสาคัญเทคนิคการเล่นฟุตบอลแบบต่างๆ และเทคนิคการบริหารจัดการและควบคุม
นักกีฬาและทีมได้
2. เล่นฟุตบอลโดยใช้เทคนิคการเล่นฟุตบอลแบบต่างๆ ได้
3. มีความสุขกับการเล่นและอยู่ในทีมฟุตบอล
รวม 3 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
- การคลายอุ่น )Cool Down(
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การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
3. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
4. ประเมินการทารายงาน โครงงาน และการศึกษานอกสถานที่
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอล
6. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. สาธิตท่าทาง เทคนิคการเล่นฟุตบอล
3. นาเสนอการจัดกิจกรรมการฝึกซ้อม และหลักการควบคุมนักกีฬา
4. เขียนรายงานสรุปข้อมูลหลักการจัดกิจกรรม และเทคนิคการควบคุมนักกีฬา
5. การศึกษานอกสถานที่
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. การศึกษานอกสถานที่ / บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลรายการที่สาคัญหรืออาชีพ
6. น้าและเกลือแร่
7. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายวิชา ฟุตบอล 10
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการจัดการแข่งขันฟุตบอลแบบต่างๆ และวิธีการฝึกเป็นผู้จัดการ
แข่งขันฟุตบอล
โดยใช้การฝึกออกแบบการจัดการแข่งขันฟุตบอล และการฝึกเป็นผู้จัดการแข่งขันในรายการการ
แข่งขันจริง
เห็นคุณค่ารูปแบบการจัดการแข่งขันฟุตบอล และตระหนักในบทบาทความสาคัญของผู้จัดการ
แข่งขันฟุตบอล และมีเจตคติที่ดีต่อการนาไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการเป็นนักกีฬา
ฟุตบอล
ผลการเรียนรู้
1. บอกลักษณะรูปแบบการจัดการแข่งขันฟุตบอลแบบต่างๆ ได้
2. เป็นผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลได้
3. มีความสุขกับการเป็นผู้จัดรูปแบบการแข่งขันฟุตบอล
รวม 3 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
- การคลายอุ่น )Cool Down(
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การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
3. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
4. ประเมินการทารายงาน และการศึกษานอกสถานที่
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอล
6. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. นาเสนอการจัดสายการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในรูปแบบต่างๆ
3. นาเสนอการฝึกเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
4. การศึกษานอกสถานที่
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. การศึกษานอกสถานที่ / บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลรายการที่สาคัญหรืออาชีพ
6. น้าดื่ม
7. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายวิชา ฟุตบอล 11
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ตาแหน่งและคุณสมบัติผู้เล่น และการฝึกระบบการเล่นฟุตบอล
โดยใช้การฝึกการเล่นเฉพาะตาแหน่งและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเฉพาะผู้เล่น และการฝึก
ระบบการเล่นแบบต่างๆ ทั้งในสถานการณ์การแข่งขันจาลองและจริง
เห็นบทบาทความสาคัญของตาแหน่งและคุณสมบัติผู้เล่นเฉพาะตาแหน่ง และระบบการเล่นแบบ
ต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขัน รวมถึงการตระหนักในบทบาทความสาคัญการฝึกระบบการเล่น
และมีเจตคติที่ดีต่อการนาไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการเป็นนักกีฬาฟุตบอล
ผลการเรียนรู้
1. บอกตาแหน่งและคุณสมบัติผู้เล่นเฉพาะตาแหน่งได้
2. ชานาญกับระบบการเล่นแบบต่างๆ
3. มีความสุขกับการเล่นในตาแหน่งที่เหมะสมของตนเองและระบบการเล่นแบบต่างๆ
รวม 3 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
- การคลายอุ่น )Cool Down(
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การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
3. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
4. ประเมินการทารายงาน และการศึกษานอกสถานที่
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอล
6. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. เขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงาน ปริมาณงานแต่ละตาแหน่ง
3. นาเสนอผลงานเกี่ยวกับหน้าที่แต่ละตาแหน่ง และแทคติกการเล่นฟุตบอลเป็นกลุ่ม
4. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
5. ผลการทดสอบการเป็นฝุายรุก - การเป็นฝุายรับ
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. การศึกษานอกสถานที่ / สโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศ )คุณสมบัติของผู้เล่น(
6. น้าและเกลือแร่
7. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายวิชา ฟุตบอล 12
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์และประมวลความรู้และทักษะความสามารถทางกีฬาฟุตบอล
โดยใช้การทดสอบและประเมินตามสภาพจริงในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในกีฬาฟุตบอล
สมรรถภาพทางกายและทางกีฬาฟุตบอล การฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
เห็นคุณค่าและตระหนักถึงการเสริมสร้างความสามารถของนักกีฬาฟุตบอล และมีเจตคติที่ดีต่อ
การนาไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการเป็นนักกีฬาฟุตบอล
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
2. มีสมรรถภาพทางกายและทางกีฬาฟุตบอลในเกณฑ์ที่ดีกว่าบุคคลทั่วไปในวัยเดียวกัน
3. มีความสามารถในการบริหารและจัดการเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
4. มีความภาคภูมิในการเล่นฟุตบอลของตนเองและสนใจการพัฒนาและเพิ่มเติมทางด้านฟุตบอล
รวม 4 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
- การคลายอุ่น )Cool Down(
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การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินสมรรถภาพทางกาย
3. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
4. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
5. ประเมินการทารายงาน โครงงาน และการศึกษานอกสถานที่
6. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอล
7. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. เขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงานการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอล
3. นาเสนอผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาฟุตบอล
4. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
5. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายและทักษะกีฬาฟุตบอล
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายต่างๆ
6. การศึกษานอกสถานที่ / สโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศ )คุณสมบัติของผู้เล่น(
7. น้าดื่มและเกลือแร่
8. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา ฟุตบอล 13
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ความรู้ที่จาเป็นและสากลเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล นักฟุตบอลที่มีชื่อเสียง
องค์กรในและต่างประเทศ รายการฟุตบอล ทีมระดับชาติและสากล สโมสรภายในและต่างประเทศ เทคนิค
การดูแลร่างกายและจิตใจในนักกีฬาฟุตบอล รวมทั้งอุปกรณ์การฝึกซ้อม การฝึกสมรรถภาพและทักษะ
ฟุตบอล
โดยใช้การฝึกและเทคนิคการดูแลทางด้านร่างกายและจิตใจสาหรับนักฟุตบอล การใช้และดูแล
อุปกรณ์การฝึกซ้อม และสมรรถภาพทางกายและทักษะฟุตบอล
เห็นคุณค่าของการเล่นและแข่งขันกีฬาฟุตบอล การเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬา การมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อการนาไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
และการเป็นนักกีฬาฟุตบอลแบบมืออาชีพ
ผลการเรียนรู้
1. บอกถึงนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียง องค์กรในและต่างประเทศ รายการฟุตบอล ทีมระดับชาติและ
สากล สโมสรภายในและต่างประเทศกีฬาฟุตบอลได้
2. เสนอเทคนิคการดูแลร่างกายและจิตใจในนักกีฬาฟุตบอลได้
3. เลือกและใช้อุปกรณ์การฝึกซ้อมได้อย่างเหมาะสม
4. เสนอแนวทางในการฝึกสมรรถภาพทางกายและทักษะฟุตบอลได้
5. มีความภาคภูมิใจในการเป็นนักกีฬาฟุตบอล
รวม 5 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
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1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
- การคลายอุ่น )Cool Down(
การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
3. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
4. ประเมินการทารายงาน และการศึกษานอกสถานที่
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอล
6. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. เขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงาน เกี่ยวกับความรู้ที่จาเป็นเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลและการพัฒนาการ
ของกีฬาฟุตบอล เทคนิคการดูแลร่างกายและจิตใจในนักกีฬาฟุตบอล และอุปกรณ์การฝึกซ้อมฝึกทักษะของ
กีฬาฟุตบอล
3. นาเสนอผลงานเกี่ยวกับทีมฟุตบอลและนักกีฬาฟุตบอลที่ตนเองชอบ และเทคนิคการดูแล
ร่างกายและจิตใจในนักกีฬาฟุตบอล
4. ศึกษาดูงานสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศและต่างประเทศ โดยเขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงาน
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. น้าและเกลือแร่
6. ศึกษานอกสถานที่ / สโมสรฟุตบอลอาชีพ /องค์กรเกี่ยวกับฟุตบอลในประเทศและต่างประเทศ
7. วิทยากรด้านการฝึกซ้อมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล
8. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา ฟุตบอล14
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์การฝึกทักษะและเทคนิคต่างๆ เพื่อความถูกต้องและแม่นยา เช่น การเดาะ
ลูกบอล เตะและหยุดลูกบอล การเลี้ยงลูกบอลการเล่นลูกบอลด้วยศีรษะ การทุ่มลูกบอล การยิงประตูและ
การปูองกันประตู
โดยใช้การฝึกทักษะและเทคนิคการเดาะลูกบอล เตะและหยุดลูกบอล การเลี้ยงลูกบอลการเล่น
ลูกบอลด้วยศีรษะ การทุ่มลูกบอล การยิงประตูและการปูองกันประตู เน้นรูปแบบการฝึกทักษะแบบปิด
)Closed skill(
เห็นคุณค่าของการฝึกทักษะและเทคนิคแบบต่างๆ และมีเจตคติที่ดีต่อการนาไปประยุกต์ให้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการเป็นนักกีฬาฟุตบอลแบบมืออาชีพ
ผลการเรียนรู้
1. แสดงทักษะและเทคนิคแบบต่างๆ ของกีฬาฟุตบอลได้ถูกต้อง
2. รู้จักเลือกแสดงทักษะและเทคนิคในสถานการณ์เกมการเล่นและแข่งขันได้เหมาะสม
3. มีความภาคภูมิใจในการเป็นนักกีฬาฟุตบอล
รวม 3 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
- การคลายอุ่น )Cool Down(
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การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
3. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
4. ประเมินการทารายงาน และการศึกษานอกสถานที่
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอล
6. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. อภิปรายและเขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงานเกี่ยวกับทักษะต่างๆ ในการเล่นฟุตบอล
3. ชมการฝึกทักษะการเดาะต่างๆ จากวิดีโอ โดยเขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงาน
4. การศึกษานอกสถานที่
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. น้าและเกลือแร่
6. ศึกษานอกสถานที่ / วิทยากรด้านการฝึกซ้อมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล
7. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา ฟุตบอล 15
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์การฝึกทักษะและเทคนิคต่างๆ การฝึกทักษะและเทคนิคต่างๆ เพื่อการ
นาไปใช้จริงอย่างหลากหลายสถานการณ์และเสมือนการแข่งขันจริง
โดยใช้การฝึกทักษะและเทคนิคแบบต่างๆ ให้ได้อย่างเชี่ยวชาญ เน้นรูปแบบการฝึกทักษะแบบ
เปิด )Opened skill( ทั้งแบบเดี่ยว กลุ่มย่อย หรือกลุ่มใหญ่ และเกมหรือการแข่งขัน
เห็นคุณค่าของการฝึกทักษะและเทคนิคแบบต่างๆ และมีเจตคติที่ดีต่อการนาไปประยุกต์ให้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการเป็นนักกีฬาฟุตบอลแบบมืออาชีพ
ผลการเรียนรู้
1. แสดงทักษะและเทคนิคแบบต่างๆ ของกีฬาฟุตบอลได้ถูกต้อง
2. รู้จักเลือกแสดงทักษะและเทคนิคในสถานการณ์เกมการเล่นและแข่งขันได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3. มีความภาคภูมิใจและมั่นใจในการเป็นนักกีฬาฟุตบอล
รวม 3 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
- การคลายอุ่น )Cool Down(
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การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
3. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
4. ประเมินการทารายงาน โครงการและการศึกษานอกสถานที่
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอล
6. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. เขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันในกีฬาฟุตบอล เกีย่ วกับกฎ กติกากีฬา
ฟุตบอล และเกี่ยวกับการตัดสินและการฝึกเป็นผู้ตัดสินฟุตบอล
3. ฝึกจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
4. นาเสนอและสาธิตวิธีการฝึกทักษะและเทคนิคแบบต่างๆ ให้ได้อย่างเชี่ยวชาญ
5. การศึกษาดูงานรายการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ
6. ฟังบรรยายและร่วมอภิปรายร่วมกับวิทยากร
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. อุปกรณ์เกี่ยวกับการตัดสิน นกหวีด บัตรเหลือง – แดง นาฬิกาจับเวลา และธง เป็นต้น
6. น้าและเกลือแร่
7. ศึกษานอกสถานที่ / วิทยากรด้านการตัดสินฟุตบอล
8. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา ฟุตบอล 16
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์การจัดการแข่งขันฟุตบอล กฎ กติกาฟุตบอลและนาไปใช้ การตัดสินและ
การฝึกเป็นผู้ตัดสินฟุตบอล เน้นระดับความสากลและแบบมืออาชีพ
โดยใช้การฝึกการจัดการแข่งขันฟุตบอล การเข้าและใช้กฎ กติกาฟุตบอล และนาไปใช้ การ
ตัดสินและการฝึกเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันจริงและเป็นไปอย่างเชี่ยวชาญ
เห็นคุณค่าและตระหนักในการจัดการแข่งขันและการตัดสินฟุตบอล และมีเจตคติที่ดีต่อการ
นาไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการเป็นนักกีฬาฟุตบอลและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ฟุตบอล
ผลการเรียนรู้
1. จัดการแข่งขันฟุตบอลและตัดสินฟุตบอลได้
2. บอกกฎ กติกาฟุตบอลได้อย่างแม่นยา
3. มีความภาคภูมิใจและมั่นใจในอาชีพเกี่ยวกับฟุตบอล
รวม 3 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
- การคลายอุ่น )Cool Down(
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การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
3. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
4. ประเมินการทารายงาน และการศึกษานอกสถานที่
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอล
6. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. อภิปราย สาธิต และเขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงานเกี่ยวกับการฝึกเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล เกี่ยวกับ
การเล่นและการแข่งขันฟุตบอล เกี่ยวกับระเบียบวินัย การแต่งกาย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และ
จรรยาบรรณฟุตบอล เกี่ยวกับระบบการเล่น
3. ฝึกจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล โดยเขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงาน
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. อุปกรณ์เกี่ยวกับการตัดสิน นกหวีด บัตรเหลือง – แดง นาฬิกาจับเวลา และธง เป็นต้น
6. น้าและเกลือแร่
7. ศึกษานอกสถานที่ / วิทยากรด้านการตัดสินฟุตบอล
8. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชา ฟุตบอล 17
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์การเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล การเล่นและแข่งขันฟุตบอล ระเบียบวินัย การแต่ง
กาย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณฟุตบอล ระบบการเล่นและรูปแบบการฝึกแบบ
ต่างๆ
โดยใช้การฝึกการเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล กลยุทธ์ และแทคติกการเล่นและแข่งขันฟุตบอลในเกม
สถานการณ์จริงและจาลอง การปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบวินัย การแต่งกาย การตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบและจรรยาบรรณฟุตบอล ตลอดจนการฝึกซ้อมระบบการเล่นและรูปแบบการฝึกแบบต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องและชานาญ
เห็นคุณค่าและตระหนักในการเล่น แข่งขัน และการฝึกฟุตบอล มีบุคลิกภาพของความเป็นนัก
ฟุตบอล และมีเจตคติที่ดีต่อการนาไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการเป็นนักกีฬาฟุตบอล
และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล
ผลการเรียนรู้
1. เป็นผู้มีบุคลิกภาพของการเป็นนักฟุตบอลที่ดี
2. บอกและปฏิบัติตามรูปแบบ กลยุทธ์ และแทคติกในการเล่น แข่งขัน และฝึกฟุตบอลได้
3. มีความภาคภูมิใจและมั่นใจในอาชีพเกี่ยวกับฟุตบอล
รวม 3 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
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- การคลายอุ่น )Cool Down(
การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
3. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
4. ประเมินการทารายงาน โครงงาน หรือการศึกษานอกสถานที่
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอล
6. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. เขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงานเกี่ยวกับรูปแบบการฝึก
3. ฝึกและนาเสนอการปฏิบัติเป็นผู้ฝึกสอน
4. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทีมฟุตบอลอาชีพ
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. อุปกรณ์เกี่ยวกับการตัดสิน นกหวีด บัตรเหลือง – แดง นาฬิกาจับเวลา และธง เป็นต้น
6. ห้องฟิตเนส
7. น้าและเกลือแร่
8. ศึกษานอกสถานที่ / วิทยากรด้านผู้ฝึกสอน
9. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชา ฟุตบอล 18
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่สาคัญในกีฬาฟุตบอล เช่น ระบบ
โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย การบาดเจ็บและการปฐมพยาบาล กลศาสตร์ศาสตร์เบื้องต้น อาหารและ
การรับประทานอาหาร และการส่งเสริมความสามารถทางกายและจิตใจ
โดยใช้การฝึกและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้กระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ และมุมการ
เคลื่อนไหว ลักษณะการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ การฝึกและจัดการการบาดเจ็บ กาหนดและวางแผนการ
รับประทานอาหาร รวมถึงสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
เห็นคุณค่าและตระหนักในการนาหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการเล่น ฝึกซ้อมและแข่งขัน
ฟุตบอล และมีเจตคติที่ดีต่อการนาไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการเป็นนักกีฬาฟุตบอล
และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล
ผลการเรียนรู้
1. เป็นผู้มีบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนของการเป็นนักฟุตบอลที่ดีและเหมาะสม
2. บอกถึงวิธีการปฏิบัติตนและฝึกซ้อมสาหรับนักฟุตบอลที่ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย
3. มีความภาคภูมิใจและมั่นใจในอาชีพเกี่ยวกับฟุตบอล
รวม 3 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
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- การคลายอุ่น )Cool Down(
การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
3. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
4. ประเมินการทารายงาน และการศึกษานอกสถานที่
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอล
6. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. เขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงานเกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาในกีฬาฟุตบอล
3. นาเสนอแนวทางปฏิบัติของนักฟุตบอลตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทีมและการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ และหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. อุปกรณ์เกี่ยวกับการตัดสิน นกหวีด บัตรเหลือง – แดง นาฬิกาจับเวลา และธง เป็นต้น
6. ห้องฟิตเนส อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์การฝึกอื่นๆ
7. น้าและเกลือแร่
8. ศึกษานอกสถานที่ / วิทยากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
9. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชา ฟุตบอล 19
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์การจัดการปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล เช่น บุคคลากร อุปกรณ์
สนาม และงบประมาณ รวมทั้งเทคโนโลยีและสารสนเทศในกีฬาฟุตบอล
โดยใช้การฝึกและดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้บุคคลากร อุปกรณ์ สนามงบประมาณ
และเทคโนโลยีสารสนเทศในกีฬาฟุตบอล ทั้งในสถานการณ์จริงและจาลอง รวมทั้งในและนอกห้องเรียน
เห็นคุณค่าและตระหนักในการดาเนินการและการจัดการในการเล่น ฝึกซ้อมและแข่งขันฟุตบอล
และมีเจตคติที่ดีต่อการนาไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการเป็นนักกีฬาฟุตบอลและ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล
ผลการเรียนรู้
1. เป็นผู้มีบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนในการร่วมทางานต่างๆ เกี่ยวกีฬาฟุตบอลได้อย่าง
เหมาะสม
2. บอกถึงวิธีการจัดและดาเนินการต่างๆ ภายในทีมฟุตบอลได้
3. มีความภาคภูมิใจและมั่นใจในอาชีพเกี่ยวกับฟุตบอล
รวม 3 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขัน้ บรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
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- การคลายอุ่น )Cool Down(
การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
3. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
4. ประเมินการทารายงาน โครงงาน และการศึกษานอกสถานที่
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอล
6. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. เขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงานเกี่ยวกับการจัดการทีมฟุตบอล
3. นาเสนอแนวทางในการจัดและดาเนินการสาหรับทีมฟุตบอล
4. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทีมและการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. อุปกรณ์เกี่ยวกับการตัดสิน นกหวีด บัตรเหลือง – แดง นาฬิกาจับเวลา และธง เป็นต้น
6. ห้องฟิตเนส อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์การฝึกอื่นๆ
7. น้าและเกลือแร่
8. การศึกษานอกสถานที่ / สมาคมหรือสโมสรฟุตบอล
9. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชา ฟุตบอล 20
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์การเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลแบบมืออาชีพ การเล่นและแข่งขันฟุตบอลขั้นสูง
ระเบียบวินัย การแต่งกาย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณฟุตบอล ระบบการเล่นขั้นสูง
และรูปแบบการฝึกขั้นสูง
โดยใช้การฝึกการเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลมืออาชีพ กลยุทธ์ และแทคติกการเล่นและแข่งขัน
ฟุตบอลในเกมสถานการณ์จริงและจาลองที่ยากและหลากหลาย การปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามระเบียบ
วินัย การแต่งกาย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณฟุตบอล ตลอดจนการฝึกซ้อมระบบ
การเล่นและรูปแบบการฝึกแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและชานาญ
เห็นคุณค่าและตระหนักในการเล่น แข่งขัน และการฝึกฟุตบอล มีบุคลิกภาพและจรรยาบรรณ
ของความเป็นนักฟุตบอล และมีเจตคติที่ดีต่อการนาไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการ
เป็นนักกีฬาฟุตบอลและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล
ผลการเรียนรู้
1. เป็นผู้มีบุคลิกภาพและจรรยาบรรณของการเป็นนักฟุตบอลที่ดี
2. บอกและปฏิบัติตามรูปแบบ กลยุทธ์ และแทคติกการเล่น แข่งขัน และฝึกฟุตบอลได้ชัดเจน
3. มีความภาคภูมิใจและมั่นใจในอาชีพเกี่ยวกับฟุตบอล
รวม 3 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
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- การคลายอุ่น )Cool Down(
การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
3. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
4. ประเมินการทารายงาน โครงงาน และการศึกษานอกสถานที่
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอล
6. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. เขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงานเกี่ยวกับการฝึกเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลมืออาชีพ
3. การปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอน
4. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทีมและการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. อุปกรณ์เกี่ยวกับการตัดสิน นกหวีด บัตรเหลือง – แดง นาฬิกาจับเวลา และธง เป็นต้น
6. ห้องฟิตเนส อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์การฝึกอื่นๆ
7. น้าและเกลือแร่
8. การศึกษานอกสถานที่ / ทีมฟุตบอลหรือรายการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ
9. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชา ฟุตบอล 21
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ภาษาอังกฤษและศัพท์เทคนิคในกีฬาฟุตบอล และรูปแบบการสื่อสารในกีฬา
ฟุตบอล
โดยใช้การฝึกการใช้ภาษาอังกฤษและศัพท์เทคนิคในกีฬาฟุตบอล และรูปแบบการสื่อสารในกีฬา
ฟุตบอล ทั้งบทบาทของนักกีฬาในเกมการเล่น การฝึกซ้อม และการแข่งขัน รวมถึงบทบาทของผู้ฝึกสอน ผู้
ตัดสิน ผู้ชมและเกี่ยวข้องอื่นๆ
เห็นคุณค่าและตระหนักของภาษาอังกฤษและศัพท์เทคนิคในกีฬาฟุตบอล และรูปแบบการ
สื่อสารในกีฬาฟุตบอล และมีเจตคติที่ดีต่อการนาไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการเป็น
นักกีฬาฟุตบอลและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล
ผลการเรียนรู้
1. สามารถเลือกใช้ภาษาอังกฤษและศัพท์เทคนิคในกีฬาฟุตบอล และรูปแบบการสื่อสารในกีฬา
ฟุตบอลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. บอกถึงความหมายของภาษาอังกฤษและศัพท์เทคนิคในกีฬาฟุตบอล และรูปแบบการสื่อสาร
ในกีฬาฟุตบอลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. มีความภาคภูมิใจและมั่นใจในอาชีพเกี่ยวกับฟุตบอล
รวม 3 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
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- การคลายอุ่น )Cool Down(
การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
3. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
4. ประเมินการทารายงาน โครงงาน และการศึกษานอกสถานที่
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอล
6. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามรูปแบบ
2. เขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและศัพท์เทคนิคในกีฬาฟุตบอล และเกี่ยวกับ
รูปแบบการสื่อสารในกีฬาฟุตบอล
3. ฝึกซ้อมและแข่งขันฟุตบอล ร่วมกับผู้เล่นและผู้ตัดสิน หรือวิทยากรที่เป็นคนต่างประเทศ
4. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทีมและการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา พจนานุกรม และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. อุปกรณ์เกี่ยวกับการตัดสิน นกหวีด บัตรเหลือง – แดง นาฬิกาจับเวลา และธง เป็นต้น
6. ห้องฟิตเนส อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์การฝึกอื่นๆ
7. น้าและเกลือแร่
8. การศึกษานอกสถานที่ / วิทยากรผู้เล่น ผู้ตัดสิน หรือ คนต่างประเทศ
9. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชา ฟุตบอล 22
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์หลักสาคัญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในกีฬาฟุตบอล รูปแบบการสื่อสาร
ในกีฬาฟุตบอล และการบูรณาการความรู้และความสามารถสูงสุดในกีฬาฟุตบอล
โดยใช้การฝึกตามหลักสาคัญวิทยาศาสตร์การกีฬาในกีฬาฟุตบอล รูปแบบการสื่อสาร ในกีฬา
ฟุตบอล และการบูรณาการความรู้และความสามารถในกีฬาฟุตบอล จากสถานการณ์ที่หลากหลายทั้งใน
และนอกห้องเรียน และสถานการณ์จริงและจาลอง
เห็นคุณค่าและตระหนักถึงการใช้ยุทธวิธีในการเล่นและแข่งขันฟุตบอล และมีเจตคติที่ดีต่อการ
นาไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการเป็นนักกีฬาฟุตบอลและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ฟุตบอล
ผลการเรียนรู้
1. สามารถเลือกใช้ยุทธวิธีในการเล่นและแข่งขันฟุตบอลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. บอกถึงความสาคัญของยุทธวิธีต่างๆ ในการเล่นและแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
3. มีความภาคภูมิใจและมั่นใจในอาชีพเกี่ยวกับฟุตบอล
รวม 3 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
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- การคลายอุ่น )Cool Down(
การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
3. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
4. ประเมินการทารายงาน โครงงาน และการศึกษานอกสถานที่
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอล
6. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. อภิปราย สาธิต และเขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับยุทธวิธีในการเล่นและแข่งขัน
ฟุตบอล เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสาร และเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานักฟุตบอลมืออาชีพ
3. เล่นและแข่งขันฟุตบอลโดยใช้ยุทธวิธีและรูปแบบการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีม
4. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทีมและการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. อุปกรณ์เกี่ยวกับการตัดสิน นกหวีด บัตรเหลือง – แดง นาฬิกาจับเวลา และธง เป็นต้น
6. ห้องฟิตเนส อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์การฝึกอื่นๆ
7. น้าและเกลือแร่
8. การศึกษานอกสถานที่ / ทีมฟุตบอลหรือรายการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ
9. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชา ฟุตบอล 23
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ต่างๆ ในกีฬาฟุตบอล พร้อมวางแผนการเพื่อ
การดาเนินการพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลทั้งหมดที่ได้เรียนมา ให้เกิดประโยชน์ต่อ
กีฬาฟุตบอล
โดยใช้การฝึกการออกแบบและจัดทาโครงงานกีฬาฟุตบอล ในสถานการณ์จริง ทั้งรูปแบบ
โครงงานเดี่ยว โครงงานคู่ และกลุ่ม และผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางการกีฬา
ฟุตบอล
เห็นคุณค่าและตระหนักถึงการดาเนินงานต่างๆ ในกีฬาฟุตบอล และมีเจตคติที่ดีต่อการนาไป
ประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการเป็นนักกีฬาฟุตบอลและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล
ผลการเรียนรู้
1. สามารถออกแบบและดาเนินโครงการกีฬาฟุตบอลได้
2. บอกถึงหลักการ ความสาคัญ และวิธีการดาเนินงานโครงงานได้
3. มีสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางการกีฬาฟุตบอลที่ดี
4. มีความภาคภูมิใจและมั่นใจในอาชีพเกี่ยวกับฟุตบอล
รวม 4 ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต )Explanation and Demonstration Method(
ของครูผู้สอน
1.1 ขั้นเตรียม
- การอบอุ่นร่างกาย )Warm-up(
- การบริหารร่างกาย
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1.2 ขั้นบรรยายและสาธิต
- ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ
- แบบฝึกที่ 1
- แบบฝึกที่ 2
- แบบฝึกที่ 3
1.4 ขั้นนาไปใช้
- แบบฝึกที่ 4 )เน้นเกมการเล่นและการเชื่อมโยงสู่การแข่งขันฟุตบอล)
1.5 ขั้นสรุป
- การสรุปเนื้อหา
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- การคลายอุ่น )Cool Down(
การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินทักษะและความสามารถทางฟุตบอล
2. ประเมินสมรรถภาพทางกาย
3. ประเมินทักษะการฝึกซ้อมและแข่งขัน
4. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
5. ประเมินการทารายงาน และโครงงาน และการศึกษานอกสถานที่
6. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอล
7. ประเมินทักษะการคิดและแก้ปัญหา
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การฝึกตามแบบฝึก
2. อภิปราย สาธิตและเขียนสรุปข้อมูลเป็นรายงานเกี่ยวกับการออกแบบและดาเนินโครงการกีฬา
ฟุตบอล เกี่ยวกับสมรรถภาพและความสามารถทางกีฬาฟุตบอลและแนวทางการพัฒนาสาหรับตนเอง
2. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
3. เป็นคณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอล
4. เป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล
5. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทีมและการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ตารา และเว็ปไซด์
2. ใบความรู้และใบงาน
3. วีดิทัศน์
4. สนาม ประตูและลูกฟุตบอล กรวยสั้น-กรวยยาวและอุปกรณ์ประกอบการฝึกต่างๆ
5. อุปกรณ์เกี่ยวกับการตัดสิน นกหวีด บัตรเหลือง – แดง นาฬิกาจับเวลา และธง เป็นต้น
6. ห้องฟิตเนส เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพทางกาย และอุปกรณ์การฝึกอื่นๆ
7. น้าและเกลือแร่
8. การศึกษานอกสถานที่ (รายการการจัดการแข่งขันฟุตบอลในสถานการณ์จริง)
9. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 1
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา
ฟุตบอล และประวัติ
ความเป็นมาของกีฬา
ฟุตบอล

- เข้าใจและอธิบายประวัติความเป็นมา
องค์กร ทีม และลักษณะธรรมชาติของ
กีฬาฟุตบอลได้
- คุ้นเคยกับอุปกรณ์ การเคลื่อนไหว
หรือทักษะฟุตบอล

2

ประโยชน์และคุณค่าของ - บอกประโยชน์และคุณค่า- ทางด้าน
การเล่นกีฬาฟุตบอล
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาของกีฬาฟุตบอลได้
- มีเจตคติที่ดีต่อกีฬาฟุตบอล
- คุ้นเคยกับอุปกรณ์ การเคลื่อนไหว
หรือทักษะฟุตบอล ทั้งเท้า มือ ศีรษะ
และอก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ในอดีตมีความสาคัญกับ
ผู้ที่เล่นฟุตบอล เพราะเป็นการนาความรู้เรื่องฟุตบอลในอดีต
มาเรียนรู้และพัฒนาไปได้โดยการศึกษาอย่างลึกซึ้ง
การศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล ตั้งแต่เริ่มแรก
จนถึงปัจจุบันว่ากีฬาฟุตบอลกาเนิดอย่างไร พัฒนามา
อย่างไร และเข้ามาสู่ประเทศไทยสมัยไหน ความเป็นมา
อย่างไร รวมถึงการก่อตั้งองค์กรที่สาคัญของกีฬาฟุตบอล
ทั่วโลก จึงพัฒนามาเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุด
กีฬาฟุตบอลนอกจากจะให้ประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปในด้าน
สุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาแล้ว ยังมี
ประโยชน์ที่เป็นที่เป็นผลพลอยได้ คือในปัจจุบันผู้ปกครอง
เด็กและเยาวชนจานวนมากพยายามส่งเสริม สนับสนุนให้
บุตรหลานของตนได้รับการฝึกหัดทักษะการเล่นฟุตบอล
ตั้งแต่วัยเรียน ควบคู่กับการศึกษา อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ถ้าเห็นว่านักกีฬามีขีดความสามารถสูงหรือ
เป็นนักฟุตบอลระดับชาติ ซึ่งก็จะเป็นผลดีที่จะทาให้
ประเทศชาติก้าวหน้าทางด้านกีฬาฟุตบอลตามไปด้วย

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
10
25

4

10
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ลาดับ
ที่
3

4

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

ความปลอดภัยและ
มารยาท การเป็นผู้เล่น
และผู้ดูกีฬาฟุตบอล

- เข้าใจ อธิบาย และปฏิบัติ
ตนและการเล่นฟุตบอลที่
เป็นไปตามหลักความ
ปลอดภัย
- เป็นผู้ชมและผู้เล่นที่มี
มารยาท

สาระการเรียนรู้

การเล่นฟุตบอลเป็นกีฬาที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายทุก
ลักษณะ ได้แก่ การเดิน การวิ่ง การสไลด์ การถอยหลัง การ
กระโดด การพุ่ง การล้ม เป็นต้น นอกจากการเคลื่อนไหวต่างๆ
ดังกล่าวแล้ว ยังมีองค์ประกอบที่สาคัญและต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ยิ่งขึ้นก็คือ การปะทะกันระหว่างตนเองกับฝุายตรงข้าม ซึ่งเกิดได้
ตลอดเวลา ดังนั้นนักกีฬาต้องศึกษาและหาวิธีว่าทาอย่างไรจึงจะ
ปลอดภัยจากการเล่นฟุตบอล นักกีฬาจาเป็นต้องศึกษาข้อปฏิบัติ
ของนักกีฬาที่ดี รวมถึงมารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาฟุตบอล
ที่ดี
การดูแลร่างกายและ
- ฝึกซ้อมทักษะและเทคนิค
ร่างกายของนักกีฬาเป็นสิ่งที่สาคัญ เพราะต้องพร้อมเพื่อฝึกซ้อมและ
จิตใจการเล่นกีฬาฟุตบอล ต่างๆ เพื่อเป็นการดูแลร่างกาย แข่งขันรวมถึงสภาพจิตใจที่แข็งแกร่ง ซึ่งระบบของร่างกายและจิตใจ
และสมรรถภาพทางกาย
ทางานสัมพันธ์กัน นักกีฬาฟุตบอลหลายคนเกิดภาพลบในใจ หลาย
- รู้และควบคุมอารมณ์ของ
คนมีความเครียดในการฝึกซ้อมบางวันตั้งใจมากไปกระทั่งเกิดความ
ตนเอง และแนะนาแนวทาง
ผิดพลาดบ่อย บางคนหลังซ้อมจะมีการเก็บตัวเงียบ ไม่คุยกับใคร บาง
สาหรับเพื่อนร่วมทีมได้
คนมีการเก็บอารมณ์ไม่อยู่ มักมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับทีมตัวเอง
หรือกับคู่แข่งขัน แม้ว่านักฟุตบอลแต่ละคนจะทาผลงานได้ดี แต่การที่
จะพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักกีฬาโดยเฉพาะอารมณ์ซึ่งถือว่า
สาคัญมากครับสาหรับการเริ่มต้นสู่การเป็นนักกีฬาที่ดี
รวม

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
6
15

20

50

40

100
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โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 2
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

5

การสร้างความคุ้นเคยกับ - เข้าใจและฝึกทักษะฟุตบอลโดยใช้
อุปกรณ์การเล่นกีฬา
เท้าเป็นสาคัญ และคุ้นเคยกับอุปกรณ์
ฟุตบอล
การฝึก

6

ร่างกายและการเคลื่อนที่ - เข้าใจและฝึกทักษะฟุตบอลด้วย
ของกีฬาฟุตบอล
รูปแบบการฝึกที่เน้นการเคลื่อนไหว
และการเคลื่อนที่เฉพาะฟุตบอลและ
หลากหลายสถานการณ์ได้อย่าง
คล่องแคล่วว่องไว

สาระการเรียนรู้
การสร้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ์การเล่นกีฬาฟุตบอล มีอยู่
หลายวิธีด้วยกันแต่สิ่งที่สาคัญควรมุ่งเน้นที่การสัมผัสด้วยเท้า
เช่น ข้างเท้าด้านใน ข้างเท้าด้านนอก หลังเท้า การฝึก
แบบผสมผสาน
ระบบของร่างกาย การทางานประสานกันของกล้ามเนื้อกับ
ประสาท การเคลื่อนที่ของแต่ละบุคคลที่สัมพันธ์กับช่วงเวลา
และพื้นที่ว่าง อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะประกอบด้วย
ความสามารถของแต่ละบุคคลในด้านทักษะ และการปฏิบัติ
ในแบบฝึกต่างๆ คือ ความสมดุลของการเคลื่อนที่ การ
กลับตัวหรือการหมุน การเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ กัน
การเคลื่อนที่ในจังหวะที่พร้อมเพียงกัน การเคลื่อนที่ใน
จังหวะที่กาหนด และปฏิกิริยาตอบสนอง โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้มีการเคลื่อนที่อย่างคล่องแคล่วว่องไว
รวม

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
20
50

20

50

40

100

63
โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 3
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

7

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
และการอบอุ่นร่างกาย

- ฝึกและสาธิตวิธีการและ
เทคนิคต่างๆ ในการยืด
เหยียดกล้ามเนื้อและ
อบอุ่นร่างกาย

8

การเล่นเกมนาไปสู่การ
เล่นกีฬาฟุตบอล

- ฝึกและสาธิตรูปแบบ
วิธีการเล่นเกมแบบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่ใช้
ในกีฬาฟุตบอล

ถึงแม้ว่านักกีฬาจะสมรรถภาพทางกายดีประการใดก็ตาม ถ้านักกีฬาขาด
ความรู้ความเข้าใจ หรือละเลยเรื่องการอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่น การ
ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังการเล่นแล้ว การ
บาดเจ็บกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อต่างๆ ก็อาจเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้น
นักกีฬาต้องศึกษาและดูแลในส่วนนี้ด้วย
โดยปกติเด็กในกลุ่มอายุต่างๆ จะมีความพร้อมและพัฒนาการแตกต่างกัน
ออกไป เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการด้านการเล่นกีฬาฟุตบอลให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม จึงมีการนาเกมการเล่นต่างๆ เพื่อมาพัฒนาการทักษะ
เทคนิค การตัดสินใจ การกระตุ้นระบบประสาทในการเล่นฟุตบอล
รวมถึงการผ่อนคลายจากการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลในแต่ละวัน
รวม

เวลา
น้าหนัก
(ชัว่ โมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
12
20

28

80

40

100

64
โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 4
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

9

การเสริมสร้างสมรรถภาพ - ฝึกและสาธิตรูปแบบ
ทางกายพื้นฐานในกีฬา วิธีการฝึกเพื่อพัฒนา
ฟุตบอล
สมรรถภาพทางกาย
พื้นฐาน

10

การเสริมสร้างสมรรถภาพ - ฝึกและสาธิตรูปแบบ
ทางกายเฉพาะกีฬา
วิธีการฝึกเพื่อพัฒนา
ฟุตบอล
สมรรถภาพทางกาย
เฉพาะกีฬาฟุตบอล

สาระการเรียนรู้

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนั้น ต้องมีการบริหารกาย การวอร์มอัพ
20
50
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การสร้างความเร็ว การสร้างความแข็งแรง
การสร้างความอดทน การคลูดาวน์ และรวมถึงสภาพโดยทั่วๆ ไป
โดยเฉพาะการสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลเพื่อพัฒนาไปสู่
ความสาเร็จของการแข่งขัน
สมรรถภาพทางกายเฉพาะ เป็นสมรรถภาพทางกายที่นักกีฬาต้องมีสาหรับ
20
50
การแข่งขัน นักกีฬาฟุตบอลต้องฝึกเสริมกล้ามเนื้อ ขา อก แขน ไหล่
ซึ่งการเสริมสร้างร่างกายเฉพาะที่มีวิธีการฝึก เช่น การฝึกเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพของกล้ามเนื้อด้วยน้าหนัก การฝึกสภาพร่างกายเพื่อพลังใน
การกระโดด การฝึกสภาพร่างกายเพื่อพลังในการเตะ การฝึกพละกาลัง
เฉพาะตาแหน่ง
รวม
40
100

65
โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 5
ลาดับ
ที่
11

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

ทักษะการเล่นลูกด้วยเท้า - ฝึกและสาธิตรูปแบบ
หน้าอก ศีรษะ และมือ
วิธีการฝึกทักษะการเล่น
การบังคับบอล เป็นการ
ควบคุมลูกบอลด้วย
อวัยวะต่างๆ

สาระการเรียนรู้
ทักษะการเล่น การบังคับบอล เป็นการควบคุมลูกบอลด้วยอวัยวะต่างๆ
เช่น ศีรษะ หน้าอก หน้าขา หลังเท้า การบังคับไปตามทิศทางที่
ต้องการหรือจากอากาศลงสู่พื้น หรือจากอากาศ สู่อากาศ
รวม

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
40
100

40

100

66
โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 6
ลาดับ
ที่
12

13

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
กฎ กติกาฟุตบอล
- เข้าใจและปฏิบัติตนใน นักกีฬาฟุตบอลที่ดีควรมีความรู้เรื่อง กฎระเบียบ กติกา และข้อบังคับใน
20
50
การเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่ การเล่นกีฬาฟุตบอล เช่น กติกาข้อที่ 12 ว่าด้วยการเล่นที่ผิดกติกา
อยู่กฎระเบียบ กติกา
และเสียมารยาท นักกีฬาที่ศึกษามาก่อนจะทาให้สามารถหลีกเลี่ยง
และข้อบังคับในการเล่น อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น การเจตนาเตะหรือขัดขา การชนอย่าง
กีฬาฟุตบอล
รุนแรง หรือชนด้านหลัง และการกระโดดเข้าหาฝุายตรงข้าม การเล่น
- มีทักษะและเทคนิคใน ลักษณะดังกล่าว เป็นการเล่นที่อันตราย กติกาจึงกาหนดไว้
การเล่นและแข่งขันที่
ปลอดภัยและถูกต้องตาม
กฎ กติกา
ระเบียบวินัย การแต่งกาย - ตระหนักและปฏิบัติตน นักกีฬาฟุตบอลที่มีความสาเร็จ มีชื่อเสียงในปัจจุบันนั้น มีเส้นทางที่ต้องฟัน
20
50
การตรงต่อเวลา ความ
เป็น นักฟุตบอลและการ ฝุาอุปสรรคต่างๆ มากมาย ซึ่งนักกีฬาที่จะประสบความสาเร็จได้มี
รับผิดชอบ
เรียนรู้ตามข้อพึงปฏิบัติ องค์ประกอบ คือ ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา
การแต่งกายที่ถูกต้อง และความซื่อสัตย์
รวม

40

100

67
โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 7
ลาดับ
ชื่อหน่วยการเรียน
ที่
14 การฝึกทักษะการเล่นลูก
ด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ
และมือในเกมฟุตบอล

ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

- ฝึกและสาธิตรูปแบบ
และวิธีการฝึกทักษะการ
เล่นลูกแบบต่างๆได้

การฝึกทักษะการเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ และมือในเกมฟุตบอล
เป็นการฝึกปฏิบัติการบังคับบอลด้วยส่วนต่างๆ ของเท้า ด้วยการฝึกแบบ
อยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ การเลี้ยงบอลเปลี่ยนทิศทาง และการวิ่งไปกับ
ลูกบอล สามารถบังคับลูกบอลไปในทิศทางต่างๆ ได้ตามสถานการณ์ของ
การเล่น
รวม

เวลา
(ชั่วโมง)
40

น้าหนัก
คะแนน
100

40

100

68
โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 8
ลาดับ
ชื่อหน่วยการเรียน
ที่
15 หลักการ ขั้นตอน รูปแบบ
และวิธีการเล่นฟุตบอล
)การเล่นเกมและกลุ่ม
ย่อย(

ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

- ฝึกและสาธิตหลักการ
ขั้นตอนและวิธีการเล่น
ฟุตบอลด้วยการเล่นเกม
เดี่ยวและกลุ่มได้

รูปแบบและวิธีการเล่นฟุตบอลมีความหลากหลาย มีหลักการ มีขั้นตอน
ต่างๆ ของการฝึกที่สลับซับซ้อน ผู้ฝึกสอนจึงได้นาเกมการเล่นต่างๆ เพื่อ
แบ่งกลุ่มฝึกโดยใช้เกมเป็นสื่อ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้
การฝึกปฏิบัติ และการติดตามผลการพัฒนาการ
ได้อย่างละเอียด
รวม

เวลา
(ชั่วโมง)
40

น้าหนัก
คะแนน
100

40

100

69
โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 9
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

16

เทคนิคการเล่นลูกด้วย
- ฝึกและสาธิตรูปแบบ
เท้า หน้าอก ศีรษะ และ และการฝึกเทคนิคต่างๆ
มือ
ในการเล่นฟุตบอลได้

ความรู้เกี่ยวกับการเทคนิคการเล่นฟุตบอล คือ การบังคับบอล การเลี้ยง
บอล การส่งและรับลูกบอล การหลบหลีกและการสกัดกั้นคู่ต่อสู้ การยิง
ประตู และการเป็นผู้รักษาประตู การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการฝึกซ้อม และการทดสอบประเมินผลการฝึกซ้อม ตามลาดับ
ขั้นเพื่อผู้เรียนได้เรียนรู้แนวทางที่ถูกต้อง

17

เทคนิคการบริหารจัดการ - ฝึกและสาธิตรูปแบบ
และควบคุมนักกีฬาและ และการฝึกเทคนิคการ
ทีม
บริหารจัดทีมนักกีฬาและ
ทีมได้

การบริหารจัดการที่ดีย่อมส่งผลให้นักกีฬาก้าวไปสู่ความสาเร็จ ซึ่งการ
สร้างทีมฟุตบอลนั้นมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้ คือ ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และต้องอาศัยการ
บริหารจัดการที่ดี การทางานเป็นทีม เคารพซึ่งกันและกัน
โดยอาศัยองค์ความรู้หลายๆ ด้านเพื่อพัฒนาทีม เช่น ความรู้ด้านฟุตบอล
การวิเคราะห์ กระบวนการเรียนรู้
การวางแผน และการสร้างแรงจูงใจ
รวม

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
24
70

16

30

40

100

70
โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 10
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

18

รูปแบบการจัดการแข่งขัน -ฝึกและจัดการแข่งขัน
ฟุตบอล
แบบต่างๆ ได้

19

การฝึกเป็นผู้จัดการ
แข่งขัน

-ฝึกและดาเนินการ
จัดรูปแบบการจัดการ
แข่งขันได้

สาระการเรียนรู้

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
รูปแบบการจัดการแข่งขันฟุตบอล เป็นสิ่งที่สาคัญที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพื่อให้
20
50
เกิดความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการจัดกีฬาฟุตบอลในรูปแบบต่างๆ
รูปแบบการจัดการแข่งขันฟุตบอล เป็นสิ่งที่สาคัญที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดกีฬาฟุตบอลในรูปแบบต่างๆ
การบริหารจัดการที่ดี และการดาเนินการจัดการแข่งขัน

20

50

รวม

40

100

71
โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 11
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

20

ตาแหน่งและคุณสมบัติผู้
เล่น

- เข้าใจและปฏิบัติตนใน
การเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่
สามารถเล่นได้ตาม
ตาแหน่ง

21

การฝึกระบบการเล่น

- เข้าใจและสาธิตระบบ การฝึกระบบการเล่นเป็นแทคติกการเล่นฟุตบอล ในลักษณะของการเล่น
การเล่นแบบต่างๆ และ เฉพาะบุคคลการเล่นเป็นกลุ่มและทีมทั้งเมื่อเป็นฝุายรุกและฝุายรับ
การฝึกตามระบบการเล่น
แต่ละระบบได้ ตามความ
ถนัดของตนเอง

ตาแหน่งในทีม แม้ผู้เล่นสมัยใหม่จะต้องเล่นได้หลายตาแหน่ง ซึ่ง
ประกอบด้วยกองหลัง กองกลาง และกองหน้า แต่ความจริงคือว่าแต่ละ
ตาแหน่งจะเกี่ยวข้องกับงานหน้าที่เฉพาะ สิ่งนี้จะมีผลต่อคุณสมบัติของผู้
เล่นแต่ละตาแหน่ง

รวม

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
20
50

20

50

40

100

72
โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 12
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

22

การบูรณาการความรู้
สมรรถภาพทางกาย และ
ความสามารถในกีฬา
ฟุตบอล

- สามารถวางแผนการฝึก
และพัฒนานักกีฬา
ฟุตบอลได้
- ผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
พื้นฐานและกีฬาฟุตบอล

การบูรณาการความรู้ เพื่อนามาใช้พัฒนาความสามารถในนักกีฬาฟุตบอล
ปัจจุบันมีการนาเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้กับนักกีฬาอย่าง
กว้างขวาง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านกีฬาเช่น สรีระวิทยา
โภชนาการ จิตวิทยา และด้านการฟื้นฟูสภาพร่างกายนักกีฬาฟุตบอล
ตลอดจนด้านการฝึก
รวม

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
40
100

40

100

73
โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 13
ลาดับ
ที่
23

24

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
ความรู้ทจี่ าเป็นเกี่ยวกับ - เข้าใจ และอธิบาย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลในประเทศและต่างประเทศมีความสาคัญ
6
20
กีฬาฟุตบอล )องค์กรใน เกี่ยวกับอุปกรณ์ สนาม กับผู้ที่เล่นฟุตบอล
และต่างประเทศ รายการ กรรมการ ผู้ชม กฎกติกา เพราะเป็นการนาความรู้เรื่องฟุตบอลทั้งในและต่างประเทศมาเรียนรู้และ
ฟุตบอล ทีมระดับชาติ
และ องค์กรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาไปได้โดยการศึกษาอย่างลึกซึ้ง การศึกษารายการแข่งขันของกีฬา
และสโมสรภายในและ
ทุกระดับ ประวัติความ
ฟุตบอล ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันว่า สโมสรต่างๆ มีการพัฒนาอย่างไร
ต่างประเทศ(
เป็นมาทั้งในและ
รวมถึงการพัฒนาในประเทศไทย และการก่อตั้งองค์กรที่สาคัญของกีฬา
ต่างประเทศ
ฟุตบอลทั่วโลก ทั้งระดับชาติและโสมสร ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน
ทั้งในและต่างประเทศ
เทคนิคการดูแลร่างกาย - ฝึกและสาธิตรูปแบบ
กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาประเภททีมที่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของผู้
20
50
และจิตใจในนักกีฬา
วิธีการฝึกและเสริมสร้าง เล่นแต่ละคนในการผสมผสานการเล่นเป็นทีมเวอร์คแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ
ฟุตบอล
สมรรถภาพทางกายต่างๆ ด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
ได้
สาคัญในการสร้างทักษะการเล่น ซึง่ ร่างกายของนักกีฬาเป็นสิ่งที่สาคัญ
- ฝึกและสาธิตเทคนิค
เพราะต้องพร้อมเพื่อฝึกซ้อมและแข่งขันรวมถึงสภาพจิตใจที่แข็งแกร่ง ซึ่ง
วิธีการจัดการและความ ระบบของร่างกายและจิตใจทางานสัมพันธ์กัน นักกีฬาฟุตบอลหลายคน
คุมสภาพอามรณ์และจิต เกิดภาพลบในใจ หลายคนมีความเครียดในการฝึกซ้อมบางวันตั้งใจมากไป
ในนักกีฬาฟุตบอลได้
กระทั่งเกิดความผิดพลาดบ่อย ดังนั้นการพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ
ถือว่าสาคัญมากสาหรับการเริ่มต้นสู่การเป็นนักกีฬาที่ดี

74
ลาดับ
ที่
25

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

อุปกรณ์การฝึกซ้อมฝึก
ทักษะ

- ฝึกและสาธิตรูปแบบ
การฝึกฟุตบอลด้วย
อุปกรณ์ต่างๆ
- สามารถดูแล และการ
จัดการ รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ อุปกรณ์ต่างๆ
ในการฝึกฟุตบอล

การเล่นฟุตบอลเป็นกีฬาที่ต้องใช้อุปกณ์ในการฝึกซ้อม ได้แก่ กรวย รั้ว
กระโดดข้าม กาแพงหุ่น บันไดลิงแบบปรับได้ เป็นต้น ซึ่งอุปกณ์ที่ใช้ใน
การฝึกซ้อมนี้นักกีฬาต้องศึกษาและหาวิธีว่าทาอย่างไรจึงจะมีการดัดแปลง
รูปแบบการฝึกการเล่นฟุตบอล ดังนั้นนักกีฬาจาเป็นต้องศึกษาข้อปฏิบัติ
ของการใช้อุปกรณ์การฝึกของกีฬาฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง
รวม

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
14
30

40

100

75
โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 14
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

26

การฝึกทักษะ เทคนิค
กลยุทธ์และแทคติกต่างๆ
เพื่อความถูกต้องและ
แม่นยา )ทักษะปิด( เช่น
การเดาะลูกบอล เตะและ
หยุดลูกบอล การเลี้ยงลูก
บอลการเล่นลูกบอลด้วย
ศีรษะ การทุ่มลูกบอล
การยิงประตูและการ
ปูองกันประตู

- ฝึกและสาธิตรูปแบบ
การฝึกทักษะและเทคนิค
ทักษะปิดเฉพาะฟุตบอล
ได้

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาประเภททีมที่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของผู้
เล่นแต่ละคนในการผสมผสานการเล่นเป็นทีมเวิร์ค ดังนั้นผู้เล่นแต่ละคน
จะต้องมีทักษะที่ดีโดยเฉพาะการครอบครองบอลให้อยู่ในการควบคุม
ตลอดเวลาการเล่น จึงจาเป็นจะต้องฝึกทักษะการเตะลูกฟุตบอลในแบบ
ต่างๆ เช่น การเดาะลูกบอล เตะและหยุดลูกบอล
การเลี้ยงลูกบอลการเล่นลูกบอลด้วยศีรษะ การทุ่มลูกบอล การยิงประตู
และการปูองกันประตู โดยเน้นรูปแบบฝึกทักษะปิดและการพัฒนาไปสู่การ
ฝึกเทคนิค กลยุทธ์และแทคติกต่างๆ ของกีฬาฟุตบอลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวม

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
40
100

40

100

76
โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 15
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

27

การฝึกทักษะ เทคนิค
กลยุทธ์และแทคติกต่างๆ
ต่างๆ เพื่อนาไปใช้จริง
)ทักษะเปิด( ทั้งในกลุ่ม
ย่อย กลุ่มใหญ่ เกมส์
หรือการแข่งขัน

- ฝึกและสาธิตรูปแบบ
การฝึกทักษะและเทคนิค
ทักษะเปิดเฉพาะฟุตบอล
ได้

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาประเภททีมที่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของผู้
เล่นแต่ละคนในการผสมผสานการเล่นเป็นทีมเวิร์ค ดังนั้นผู้เล่นแต่ละคน
จะต้องมีทักษะที่ดีโดยเฉพาะการครอบครองบอลให้อยู่ในการควบคุม
ตลอดเวลาการเล่น จึงจาเป็นจะต้องฝึกทักษะการเตะะลูกฟุตบอลในแบบ
ต่างๆ เช่น การเดาะลูกบอล เตะและหยุดลูกบอล
การเลี้ยงลูกบอล
การเล่นลูกบอลด้วยศีรษะ การทุ่มลูกบอล การยิงประตูและการปูองกัน
ประตู ซึ่งเน้นการฝึกทักษะเปิดและการพัฒนาไปสู่การฝึกเทคนิค กลยุทธ์
และแทคติกต่างๆ ในกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ เกมส์หรือการแข่งขันจริงได้
รวม

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
40
100

40

100

77
โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 16
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียน

28

การจัดการแข่งขัน
ฟุตบอล

29

กฎ กติกาฟุตบอลและ
การนาไปใช้

30

ทักษะและความสามารถ

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
-ฝึกและออกแบบการ
กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่นิยมกันมากทุกยุคทุกสมัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นกีฬายอด
15
30
จัดการและฝึกดาเนินการ ฮิตเลยก็ว่าได้ แต่อย่างไรก็ตามการจัดการแข่งขันนั้นเป็นสิ่งที่สาคัญในการ
จัดการแข่งขันฟุตบอลได้ ขับเคลื่อนให้กีฬาฟุตบอลมีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการ
แข่งขันจึงเป็นหัวใจหลักในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ถ้ามีการจัดการแข่งขัน
ที่เป็นระบบแบบแผนเชื่อได้ว่าการแข่งขัน ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์
- บอกกฎ กติกาฟุตบอล
และรูปแบบการฝึกการ
เล่นที่เป็นไปตามกฎ
กติกาฟุตบอลได้

สาระการเรียนรู้

การเล่นฟุตบอลเป็นกีฬาที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายทุกลักษณะ
ได้แก่ การเดิน การวิ่ง การสไลด์ การถอยหลัง การกระโดด การพุ่ง
การล้ม เป็นต้น ยังมีองค์ประกอบที่สาคัญก็คือ กฎ กติกา ซึ่งเมื่อเกิด
การปะทะกันระหว่างตนเองกับฝุายตรงข้าม ก็มีกฎ กติกาที่ควรเคารพ
ดังนั้นนักกีฬาต้องศึกษากฎ กติกาการเล่นฟุตบอลให้ถูกต้องและสามารถนา
กฎ กติกาไปใช้ในการแข่งขันและการตัดสินได้ รวมถึงมารยาทในการเป็นผู้
เล่นและผู้ดูกีฬาฟุตบอลที่ดี
การตัดสินและการฝึกเป็น - ฝึกและสาธิตรูปแบบ
กติกาฟุตบอลเป็นพื้นฐานความรู้ที่ทุกคนจะต้องทราบ และนาไปใช้ในการ
ผู้ตัดสินฟุตบอล
การฝึกการตัดสิน และ
เล่นเป็นทีม ในการแข่งขันจริงและการเล่นฟุตบอล ถือเป็นหัวใจสาคัญของ
การฝึกปฏิบัติเป็นผู้ตัดสิน การแข่งขันฟุตบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟุตบอลอาชีพ
ฟุตบอลได้
รวม

10

20

20

50

40

100

78
โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 17
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

31

การฝึกเป็นผู้ฝึกสอน
ฟุตบอล

- เข้าใจและตระหนักใน
หลักการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬากับการฝึก
ฟุตบอล
- ฝึกและเป็นผู้ฝึกสอนได้

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการเป็นผู้ฝึกสอน
ฟุตบอล ที่ใช้ในการออกกาลังกาย การฝึกซ้อมและการกีฬาตั้งแต่ขั้น
พื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อการแข่งขัน รวมทั้งการเขียน
โปรแกรมการฝึกและการวิเคราะห์ผลของการฝึกฟุตบอล

32

การเล่นและแข่งขัน
ฟุตบอล

- ฝึกและสาธิตรูปแบบ
วิธีการเล่นและการ
แข่งขันฟุตบอล
- ฝึกและสาธิตการฝึกตาม
รูปแบบและใช้รูปแบบใน
การแข่งขันได้
- ฝึกและสาธิตการใช้กล
ยุทธ์และแทคติกใน
รูปแบบต่างๆ

การเล่นและการแข่งขันฟุตบอลนั้น เป็นกีฬาที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวของ
ร่างกายทุกลักษณะ และยังมีองค์ประกอบที่สาคัญและต้องเพิ่มความ
ระมัดระวังยิ่งขึ้นก็คือ การปะทะกันระหว่างตนเองกับฝุายตรงข้าม ดังนั้น
นักกีฬาต้องศึกษาและฝึกในรูปแบบวิธีการเล่น การแข่งขัน กลยุทธ์
และแทคติก และข้อปฏิบัติของนักกีฬาที่ดี

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
2
10

8

20

79
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
2
10

33

ระเบียบวินัย การแต่งกาย - มีคุณลักษณะนัก
การตรงต่อเวลา ความ
ฟุตบอลที่พึงประสงค์
รับผิดชอบ และ
จรรยาบรรณฟุตบอล

ระเบียบวินัย การแต่งกาย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และ
จรรยาบรรณฟุตบอล เป็นสิ่งสาคัญสาหรับนักกีฬาทุกประเภท โดยเฉพาะ
กีฬาฟุตบอลอาชีพ

34

ระบบการเล่น )เช่น 1:1
2:2 3:3, ….. 11:11(
กลยุทธ์และแทคติกต่างๆ
ของระบบการเล่น

กีฬาฟุตบอลนอกจากจะให้ประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปในด้านสุขภาพร่างกาย
จิตใจ สังคม และสติปัญญาแล้ว กติกาฟุตบอลยังเป็นพื้นฐานความรู้ที่ทุก
คนจะต้องทราบ และนาไปใช้ในการเล่นเป็นทีมในการแข่งขันจริงและการ
เล่นฟุตบอลนั้นจาเป็นต้องรู้จักระบบการเล่น กลยุทธ์และแทคติกในการ
เล่น เพราะจะต้องวางแผนการเล่นให้ดีก่อนการแข่งขัน

14

30

35

รูปแบบการฝึก
- ฝึกและสาธิตระบบ
รูปแบบการฝึกเป็นทักษะอีกอย่างหนึ่งของการเล่นกีฬาฟุตบอล ที่มี
กลยุทธ์และแทคติกต่างๆ รูปแบบการฝึกแบบต่างๆ จุดมุ่งหมายในการวางแผนการเล่นหรือกลยุทธ์และแทคติก ในการเล่น การ
ของรูปแบบฝึก
ได้
ฝึกซ้อม และการแข่งขัน
- ฝึกและสาธิตกลยุทธ์
และแทคติก รูปแบบการ
ฝึกแบบต่างๆ ได้

14

30

รวม

40

100

- ฝึกและสาธิตระบบการ
เล่นแบบต่างๆ ได้
- ฝึกและสาธิตกลยุทธ์
และแทคติก ระบบการ
เล่นแบบต่างๆ ได้

80
โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 18
ลาดับ
ที่
36

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา - เข้าใจและนาหลักการ
ในกีฬาฟุตบอล
ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาไปใช้ได้
- สาธิตและฝึกตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา

สาระการเรียนรู้
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา วิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหว โภชนาการ จิตวิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี กีฬาเวชศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง รวมทั้งการเขียนโปรแกรมการฝึกซ้อมและการ
วิเคราะห์ผลของการฝึก ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
รวม

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
40
100

40

100

81
โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 19
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

37

การจัดการทีมฟุตบอล
- ฝึกและสาธิตตาม
)บุคลากร อุปกรณ์ สนาม หลักการและวิธีการการ
และงบประมาณ(
จัดการทีมฟุตบอลได้
- วางแผนการจัดการได้

การเล่นเป็นทีมที่มีการแข่งขัน เป็นการเล่นที่จะต้องมีความสัมพันธ์กันใน
ทีม ต้องมีการวางแผนการเล่น การแก้ปัญหาต่างๆ ในทีม นอกจากความมี
น้าใจนักกีฬา และความสามัคคี ยังขึ้นอยู่กับการจัดการในปัจจัยบุคลากร
อุปกรณ์ สนามและงบประมาณในทีมนั้นๆ ร่วมด้วย

38

เทคโนโลยีและสารสนเทศ - สามารถนาเทคโนโลยี
ในกีฬาฟุตบอล
และสารสนเทศไปใช้ใน
กีฬาฟุตบอลได้

การเล่นกีฬาฟุตบอลหรือการแข่งขันนั้น เทคโนโลยีและสารสนเทศในกีฬา
ฟุตบอล เป็นปัจจัยสาคัญที่เข้ามามีส่วนร่วมในกีฬาฟุตบอลมากยิ่งขึ้น การ
รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เมาะสมในกีฬาฟุตบอลเป็นปัจจัย
สาคัญที่นักกีฬาจาเป็นต้องใช้โดยเฉพาะฟุตบอลอาชีพ
รวม

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
26
70

14

30

40

100

82
โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 20
ลาดับ
ที่
39

40

41

ชื่อหน่วยการเรียน
การฝึกเป็นผู้ฝึกสอน
ฟุตบอลแบบมืออาชีพ

ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
การฝึกเป็นผู้ฝึกสอนนั้น เป็นอีกรูปแบบของการฝึกเพื่อเพิ่มทักษะขั้นสูงของ
2
10
การเป็นผู้ฝึกสอนมืออาชีพได้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการวางแผนการเล่นหรือ
กลยุทธ์ และแทคติกในการเล่น การฝึกซ้อม และการแข่งขัน

- เข้าใจ ออกแบบ และ
ดาเนินการออกแบบ
โปรแกรมการฝึกฟุตบอล
ได้
การเล่นและการแข่งขัน - เข้าใจ ออกแบบ และ การเล่นและการแข่งขันฟุตบอลขั้นสูง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของ
ขั้นสูง
ดาเนินการฝึกตามรูปแบบ นักกีฬาให้มีสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางทักษะฟุตบอลเพิ่มมากขึ้น
วิธีการเล่นและการแข่งขัน และให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย ตามวิธีการเล่นและการแข่งขันของ
ฟุตบอลได้
นักฟุตบอลอาชีพ
ระเบียบวินัย การแต่งกาย - มีคุณลักษณะนัก
การเล่นกีฬานั้นระเบียบวินัย การแต่งกาย การตรงต่อเวลา ความ
การตรงต่อเวลา ความ
ฟุตบอลแบบมืออาชีพที่ รับผิดชอบ และจรรยาบรรณฟุตบอล เป็นสิ่งสาคัญสาหรับนักกีฬาทุก
รับผิดชอบ และ
พึงประสงค์
ประเภทโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลอาชีพ
จรรยาบรรณฟุตบอล

8

20

2

10

83
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
14
30

42

ระบบการเล่น กลยุทธ์
และแทคติกขั้นสูง

- เข้าใจ สาธิต และเล่น
ตามระบบการเล่นขั้นสูง
แบบต่างๆ ได้
- ฝึกและสาธิตกลยุทธ์
และแทคติกระบบการ
เล่นขั้นสูงแบบต่างๆ ได้

กีฬาฟุตบอลนอกจากจะให้ประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปในด้านสุขภาพร่างกาย
จิตใจ สังคม และสติปัญญาแล้ว กติกาฟุตบอลยังเป็นพื้นฐานความรู้ ทีท่ ุก
คนจะต้องทราบ และนาไปใช้ในการเล่นเป็นทีมในการแข่งขันจริงและการ
เล่นฟุตบอลนั้นจาเป็นต้องรู้จักระบบในการเล่น กลยุทธ์และ แทคติ
กระบบการเล่นขั้นสูง ซึ่งการที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้นั้นต้องอาศัยการ
วางแผนหรือกลยุทธ์ที่ดีและรอบคอบ

43

รูปแบบการฝึก กลยุทธ์
และแทคติกขั้นสูง

- เข้าใจ สาธิต และเล่น
ตามระบบรูปแบบการฝึก
ขั้นสูงแบบต่างๆ ได้
- ฝึกและสาธิตกลยุทธ์
และแทคติก รูปแบบการ
ฝึกขั้นสูงแบบต่างๆ ได้

นอกเหนือจากการฝึกตามระบบการเล่น กลยุทธ์และแทคติกขั้นสูงแล้ว การ
ฝึกตามรูปแบบการฝึกขั้นสูงนั้น เป็นทักษะอีกอย่างหนึ่งของการเล่นกีฬา
ฟุตบอล ที่มีจุดมุ่งหมายในการวางแผนการเล่น กลยุทธ์และแทคติกในการ
เล่นและการฝึกซ้อม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขันได้

14

30

รวม

40

100

84
โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 21
ลาดับ
ที่
44

45

46

ชื่อหน่วยการเรียน
ภาษาอังกฤษและ
ศัพท์เทคนิคในกีฬา
ฟุตบอล

ทักษะและความสามารถ

- สนทนาเบื้องต้นเกี่ยวกับ
กีฬาฟุตบอลได้
- เข้าใจและใช้ศัพท์เทคนิค
ฟุตบอลได้
รูปแบบการสื่อสารในกีฬา - เข้าใจและนาหลักการ
ฟุตบอล
และวิธีการสื่อสารแบบ
ต่างๆ ไปใช้ในกีฬาฟุตบอล
ได้
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา - เข้าใจ อธิบายและนา
ในกีฬาฟุตบอล
หลักการต่างๆ ทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้
ในการฝึกกีฬาฟุตบอลได้
-ออกแบบโปรแกรมและ
รูปแบบการฝึกที่เป็นไปตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาได้

สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและศัพท์เทคนิคในกีฬาฟุตบอลนั้น เป็นพื้นฐานความรู้ที่
นักกีฬาฟุตบอลจะต้องทราบ และนาไปใช้ในการเล่นกีฬาฟุตบอลได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ

เวลา
น้าหนัก
(ชัว่ โมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
10
25

รูปแบบการสื่อสารในกีฬาฟุตบอลเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ซึ่ง
เป็นพื้นฐานความรู้ที่ทุกคนจะต้องทราบ และนาไปใช้ในการเล่นกีฬา
ฟุตบอลได้อย่างหลากหลายแลเป็นอัตโนมัติ

10

25

ในกีฬาฟุตบอลเพื่อการแข่งขันหรืออาชีพ มีความจาเป็นที่จะต้องนา
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา วิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวโภชนาการ จิตวิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี กีฬาเวชศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ
ทั้งในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รวมทั้งการเขียนโปรแกรม
การฝึกซ้อมและการวิเคราะห์ผลของการฝึกได้อย่างถูกต้องและเป็นนิสัย

20

50

40

100

รวม

85
โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 22
ลาดับ
ที่
47

ชื่อหน่วยการเรียน
รูปแบบการสื่อสาร
กลยุทธ์ และแทคติกใน
กีฬาฟุตบอล

ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

-เข้าใจ สาธิตรูปแบบและ รูปแบบการสื่อสารในกีฬาฟุตบอลนั้น เป็นทักษะอีกอย่างหนึ่งของการเล่น
วิธีการสื่อสารต่างๆ ใน กีฬาฟุตบอล ที่มีจุดมุ่งหมายในการวางแผนการเล่น กลยุทธ์และแทคติกใน
กีฬาฟุตบอลได้
การเล่นและการฝึกซ้อม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขันได้
- ฝึกและสาธิตกลยุทธ์
และแทคติกการสื่อสาร
ต่างๆ ได้
รวม

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
40
100

40

100

86
โครงสร้างรายวิชา
ฟุตบอล 23
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

48

การบูรณาการความรู้
สมรรถภาพทางกาย
และความสามารถในกีฬา
ฟุตบอล

- วางแผนและดาเนินการ
ฝึก การแข่งขัน และการ
จัดการทีมกีฬาฟุตบอลได้
- ผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
พื้นฐานและกีฬาฟุตบอล

การบูรณาการความรู้ และความสามารถในกีฬาฟุตบอลเป็นทักษะอีกอย่าง
ซึ่งมีการจัดโครงงานฟุตบอล และทดสอบสมรรถภาพทางกายและ
ความสามารถทางกีฬาฟุตบอลเพื่อให้มีการบูรณาการการเล่นและการ
ฝึกซ้อมในกีฬาฟุตบอล ที่มีจุดมุ่งหมายในการวางแผนการเล่นหรือกลยุทธ์
ในการเล่นและการฝึกซ้อม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขันได้
ตลอดจนการบริหารจัดการทีมฟุตบอล
รวม

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) การประเมิน
(ร้อยละ)
40
100

40

100

87
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายสุเวช ชัยทองดี
2. นายวิเชียร สมภาร
3. นายสุวิทย์ วิเชียรดี
4. ดร. กมล ตราชู
5. นายสุวิทย์ งามสนิท
6. นายสมศักดิ์ นิลผาย
7. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ผู้อานวยการสานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
กรรมการชุมชน
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า
หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ ผู้อานวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย ศรีอาไพ ผู้เชี่ยวชาญภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน และด้าน
การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
6. อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ครุภัณฑ์
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
7. อาจารย์เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
อาจารย์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
ผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับ B-License
และหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอล ชุมพรเอฟซี
)ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2(
8. อาจารย์ก้องเกียรติ เชยชม
ข้าราชการครู ชานาญการพิเศษ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
ความสามารถและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับฟุตบอล
คือ ผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับ B-License ผู้สอน
ฟุตบอล 1 ฟุตบอล 2 กลวิธีการฝึก
และการจัดการกีฬาฟุตบอล
9. อาจารย์ณรงค์ ท่วมไธสง

อาจารย์ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร
จังหวัดขอนแก่น และตาแหน่งนักตัดสินฟุตบอล
ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินที่มีใบอนุญาต )B-Licence)
10. ร้อยตารวจโท เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย และผู้ฝึกสอนฟุตบอล
11. อาจารย์กิตติ พึ่งพิทยานนท์
อาจารย์ โรงเรียนทวารวดี

88
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับปรับปรุง)
1. อาจารย์ณรงค์ ท่วมไธสง
2. อาจารย์สุพล ยะปะภา
3. อาจารย์พิทักษ์ ศุภบัณฑิตย์กุล

อาจารย์โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
อาจารย์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

หน่วยงานหรือสถาบันที่มีวิธีปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Best Practice)
1. สโมสรฟุตบอลชลบุรีเอฟซี
2. โรงเรียนไทยเบฟ ฟุตบอล อะคาเดมี (TBFA(
3. สนามฟุตบอล i-mobile stadium
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
1. อาจารย์ ดร.สมทรง สิทธิ

ประธานกรรมการยกร่าง ภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ สอนสุภาพ กรรมการยกร่างภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล
กรรมการยกร่าง ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการ
กีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม กรรมการยกร่าง ภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. อาจารย์ ดร.อารยา ปิยะกุล
กรรมการยกร่างและเลขานุการ ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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