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ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
ประวัติความเปนมาของกีฬาฟุตบอล
ฟุ ต บอลถื อ กํ าเนิ ด ครั้งแรกที่ ป ระเทศกรีก โบราณซึ่ งเรียกว า "อี พิ ส ไครอส" (Episkiyros)
ประเทศแถบยุโรปสวนใหญเรียกฟุตบอลวา "ซ็อคเกอร" (Soccer) เพราะคําวาฟุตบอลไปซ้ํากับคํา
วาอเมริกันฟุตบอล และในสมัยโรมัน ชาวโรมันไดนํากระเพาะปสสาวะวัว (Ox's Bladder) แลวหุม
ดวยขน เตะกันอยาสนุกสนาน ซึ่งเกมนี้ถูกเรียกวา ฮารปาสตัม (Harpastum) โดยชาวโรมันได
นําเอาแบบอยางมาจากกรีก ตนศตวรรษที่11 ถึงพ.ศ. 1589 ทหารโรมันไดมาปกครองอังกฤษตอน
ใต และไดนําเกมสฮารปาสตัมซึ่งจําแบบอยางของอีพิสไครอส ของกรีกมาเผยแพรที่อังกฤษและมี
การแขงขันนับเปนสมาคมฟุตบอลของบรรพบุรุษโบราณที่ทันสมัยป พ.ศ. 1743 ฟุตบอลถูกสั่งหาม
เลนโดยกษัตริยองคที่ 7 ของอังกฤษเพราะเห็นวาเปนเกมสที่หยาบคาย ตอมาฟุตบอลไดแพรหลาย
ในโรงเรีย นมหาวิท ยาลั ย และทั่ ว ประเทศอั งกฤษป พ.ศ. 2409 พระนางเจ าเอลิ ซ าเบทได ท รง
สนับสนุนและทรงแตงตั้งผูจัดการทีมฟุตบอลและนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงของอังกฤษเปนขุนนาง
หลายคนเกมสฟุตบอลไดกลับกลายเปนกีฬาที่มีผูนิยมมากที่สุดในโลกป พ.ศ. 2224 ขุนนางชาว
อังกฤษผูมีความรูฟุตบอลอิตาเลียนไดพลิกประวัติศาสตรฟุตบอลป าเถื่อนขณะนั้นใหเป นเกมสที่มี
กฎกติกาและเผยแพรไปทั่วอังกฤษ ตั้งแตป พ.ศ. 2406 จนถึงปจจุบันการแขงขันฟุตบอลระหวาง
ชาติมีครั้งแรก เมื่อ ค.ศ. 1872 ระหวางทีมสกอตแลนดกับทีมอังกฤษตอมาก็มีการแขงขันฟุตบอล
ระหวางชาติกันบอยๆ การแขงขันระหวางชาติที่นับวาสําคัญที่สุดคือการแขงชิงถวยชนะเลิศของ
โลก (World Cup) ทุ กๆ 4 ป จะมี การแขงขัน ระหวางประเทศครั้งหนึ่งที มฟุ ตบอลของบราซิ ล
ชนะเลิศเปนครั้งที่ 3 ใน ค.ศ.1970
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ประวัติกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย
ฟุตบอลไทยไดเริ่มในประเทศไทย สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงสงพระเจาลูกยาเธอพระเจาหลานยาเธอและขาราชบริพารไปศึกษา
วิชาการดานตางๆ ประเทศอังกฤษ และผูนํากีฬาฟุตบอลกลับมาประเทศไทยคนแรกคือ พระยา
ธรรมศักมนตรี
ด
หรือ ครูเทพ ซึ่งในตอนแรกไดรับคําคัดคานหลายประการ แตตอ มาเปนเกมสที่
ไดรับความนิยมที่สุดจนถึงปจจุบัน
การแขงขันฟุตบอลครั้งแรกอยางเปนทางการเมื่อวันเสารที่ 2 กุมภาพันธ 2443 ณ
สนามหลวงระหวางชุดบางกอกกับชุดกรมศึกษาธิการ เรียกวา "แอสโซซิเอชั่นฟุตบอล"
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาตั้งสมาคมฟุตบอลแหงประเทศใน
พระบรมราชูปถัมภขึ้น มีอักษรยอ “ส.ฟ.ท.” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “The Football
Association of Thailand under ThePatronage of His Majesty The King ” ใชอักษรยอ
F.A.T. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2459 และไดตั้งทีมฟุตบอลชื่อ "โฮวปา" (เสือปา) เปนทีมของพระองค
และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2468 พระองคไดทรงสมัครเปนภาคีสมาพันธฟุตบอลระหวางชาติ
(Federation International Football Association) ใชอักษรยอ F.I.F.A. เมื่อ 26 พฤศจิกายน
2499 สมาคมไดสิทส
ธ งทีมฟุตบอลไทยเขารวมการแขงขันกีฬาโอลิมป กครั้งที่ 16 ณ นครเมลเบิรน
ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2500 ประเทศไทยรวมเปนภาคีสมาชิกสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย
(Asian Football Confederation) มีชื่อยอวา A.F.C. จากนั้นสมาคมฟุตบอล ฯ ไดมีโครงการ
จัดการแขงขันฟุตบอลภายในประเทศ รวมทั้งเชิญทีมจากตางประเทศเขารวมแขงขัน และสงทีมเขา
รวมแขงขันรายการตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศเปนประจํา

ภาพที่ 2 นักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดแรก
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สรุปวิวัฒนาการของฟุตบอล
ก่อนคริ สตกาล อ้างถึงการเล่นเกมซึ งเปรี ยบเสมือนต้นฉบับของกีฬาฟุตบอลทีเก่าแก่ทีได้มีการ
ค้นพบจากการเขียนภาษาญีปุ่ น-จีน และในสมัยวรรณคดีของกรี กและโรมัน
ยุคกลาง ประวัติบนั ทึกการเล่นในเกาะอังกฤษ อิตาลี และฝรังเศส
ปี พ.ศ. 1857 พระเจ้าเอ๊ดเวิร์ดที 3 ทรงออกพระราชกฤษฎีกาห้ามเล่นฟุตบอล เพราะจะ
รบกวนการยิงธนู
ปี พ.ศ. 2104 RichardoCustorอาจารย์สอนหนังสื อชาวอังกฤษกล่าวถึงการเล่นว่า
ควร
กําหนดไว้ในบทเรี ยนของเยาวชน โดยได้รับอิทธิ พลจาการเล่นกาลซิ โอในเมืองฟลอเรนซ์
ปี พ.ศ. 2123 Riovanni Party ได้จดั พิมพ์กติกาการเล่นคาลซิ โอ
ปี พ.ศ. 2223 ฟุตบอลในประเทศอังกฤษได้รับพระบรมราชานุเคราะห์จากพระเจ้าชาร์ ลที 2
ปี พ.ศ. 2391 ได้มีการเขียนกฎข้อบังคับเคมบริ ดจ์ขึนเป็ นครังแรก
ปี พ.ศ. 2406 ได้มีการก่อตังสมาคมฟุตบอลขึน
ปี พ.ศ. 2426 สมาคมฟุตบอลจักรภพ 4 แห่ง ยอมรับองค์กรควบคุม และจัดตังกรรมการ
ระหว่างชาติ
ปี พ.ศ. 2429 สมาคมฟุตบอลเริ มทําการฝึ กเจ้าหน้าทีทีจัดการแข่งขัน
ปี พ.ศ. 2431 เริ มเปิ ดการแข่งขันฟุตบอลลีก โดยยินยอมให้มีนกั ฟุตบอลอาชีพ และเพิม
อํานาจการควบคุมให้ผตู ้ ดั สิ น
ปี พ.ศ. 2432 สมาคมฟุตบอลส่ งทีมไปแข่งขันในต่างประเทศ เช่น เยอรมันไปเยือนอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2447 ก่อตังฟี ฟ่ า ซึ งมีสาํ นักงานอยูท่ ีกรุ งปารี ส เมือ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2447
โดยสมาคมแห่งชาติ คือ ฝรังเศส เบลเยียม เดนมาร์ ก สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์ แลนด์
ปี พ.ศ. 2480 2481 -ข้อบังคับปั จจุบนั เขียนขึนตามระบบใหม่ขององค์กรควบคุม โดยใช้
ข้อบังคับเก่ามาเป็ นแนวทาง
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ประโยชนของการเลนกีฬาฟุตบอล
การเลนฟุตบอลทําใหเกิดประโยชนกับผูเลนดังนี้ (ฉัตรชัย แฝงสาเคน
และเสรี สุวรรณภักดิ์, 2555 : 4-5)
1. การเลนฟุตบอลนั้น ผูเลนจะตองเคลื่อนไหวรางกายอยูตลอดเวลา รวมทั้งตองไหวพริบ
ดี มีอารมณมั่งคง มีสมาธิดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถแกปญหาตางๆ และตัดสินใจที่รวดเร็ว
และถูกตอง เพราะถาผูเลนมีอารมณมุทะลุดุดันขาดการตัดสินใจที่ดี จะทําใหการเลนผิดพลาดได
บอยๆ ถาเปนการแขงขันก็จะทําใหพายแพแกฝายตรงขามไดงาย ซึ่งชีวิตประจําวันของมวลมนุษย
ก็จะตองมีการตัดสินใจและแกปญหาเฉพาะหนาอยูเสมอ ดังนั้นฟุตบอลจึงเปนกีฬาอีกประเภท
หนึ่งที่ชวยฝกฝนใหผูเลนมีไหวพริบที่ชาญฉลาดและแกปญหาอยางฉับพลันไดดี
2. ฟุตบอลเปนกีฬาอีกประเภทหนึ่ง ที่ชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกายใหแข็งแรง
ชวยทําใหระบบตางๆ ภายในรางกายทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน ระบบกลามเนื้อ ระบบการ
หายใจระบบขับถาย ระบบการไหลเวียนของโลหิต เปนตน
3. ฟุตบอลเปนกีฬาที่ชวยสงเสริมกิจกรรมที่รวมการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนุษย
เกือบทุกชนิด เชน การวิ่งหลบหลีก หลอกลอ การแยง การรับ การสง การกระโดด การเตะ
ตลอดจนการใชเทาใหสัมพันธกับสายตาดวย
4. ฟุตบอลเปนกีฬาที่มีกฎ กติกา ผูเลน ตองเคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาการเลนดังนั้น
การเลนฟุตบอลยอมชวยสอนใหผูเลนรูจักความยุติธรรมปฏิบัติตนใหอยูในขอบเขตอันพึงควร
กระทําสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ใหรูจักเคารพสิทธิของผูอื่น มีความอดกลั้น อดทน
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา มีน้ําใจเปนนักกีฬา (รูแพ รูชนะ รูอภัย)
รูจักการเปนผูนําและผูตามที่ดีตลอดจนรูจักปฏิบัติหนาที่อันถูกตอง
5. ฟุตบอลเปนกีฬาที่ชวยสงเสริมความรักใครสามัคคีกันระหวางหมูคณะเพราะฟุตบอล
เปนกีฬาประเภททีม ซึ่งกีฬาประเภททีมทุกชนิดจะตองมีการฝกซอม เพื่อใหการเลนในทีม
มีความสัมพันธและรักใครเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน หากทีมใดขาดความสามัคคีแลว เมื่อลงแขงขัน
ยอมจะมีชัยชนะไดยาก และผลจากการเลนกีฬาประเภทนี้ สามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตใหมีนิสัยรักใครสามัคคีปรองดองกันในหมูคณะมากยิ่งขึ้น
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6. สําหรับผูที่มีทักษะ การเลนฟุตบอลที่ดียอมมีโอกาสไดรับคัดเลือกใหเปน ตัวแทน ของ
ชาติ โรงเรียน สถาบัน สโมสร เพื่อเขารวมแขงขันกับชาติอื่นหรือทีมอื่นๆ ซึ่งนอกจากจะ เปนการ
ประกาศเกียรติคุณสรางชื่อเสียงใหกับประเทศชาติ โรงเรียน สโมสร และวงศตระกูลแลว ยังเปน
หนทางที่ทําใหคนรูจัก อันเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงไดทางหนึ่งดวย
7. ปจจุบันผูเลนฟุตบอลที่มีความสามารถสูงยังมีสิทธิไดเขาศึกษาตอ ในระดับสูง บางสาขา
บางสถาบันได และหลายหนวยงานยังรับบุคคลที่เปนนักกีฬาฟุตบอลเขาทํางาน เพราะฟุตบอล
กําลังเปนที่นิยมของวงการทั่วไป และมีการแขงขันกันอยูเปนประจํา

ภาพที่ 4 กีฬาฟุตบอล
ที่มา : กีฬาฟุตบอล, 2558 : https://sites.google.com/site/s5310835151/home/
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มารยาทของนักกีฬาที่ควรปฏิบัติ
การเลนฟุตบอลก็เหมือนกับการเลนกีฬาประเภทอื่นๆ ที่ผูเลนจําเปนตองมีมารยาทใน
การเลนเพื่อใหการเลนดําเนินไปดวยดี นอกจากนี้ผูดูก็ควรมีมารยาทในการดูเชนเดียวกัน จึงจะทํา
ใหเกิดผลดีตอการกีฬาอยางสมบูรณ (ฉัตรชัย แฝงสาเคนและเสรี สุวรรณภักดิ์, 2555 : 4-5)
มารยาทของผูเลนฟุตบอลที่ดี
1. มีความรักและความสามัคคีในหมูคณะ เอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือกัน
2. มีน้ําใจนักกีฬา แสดงการขอโทษเมื่อรูวาตนเองกระทําผิด รูจักใหอภัยเมื่อเพื่อน
ผิดพลาดรูจักแพเมื่อตนเองมีความสามารถและฝมือไมมากนัก
3. มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ปฏิบัติตามกฎกติกาการเลนโดยเครงครัด
5. เชื่อฟงการตัดสินของผูตัดสิน โดยไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสมแกผูตัดสินในการตัดสิน
ไมกระทําการใดๆ อันเปนการยั่วยุหรือกลั่นแกลงผูเลนฝายตรงขาม
6. มีความอดทน เสียสละ
7. กลาตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น และแสดงออกในสิง่ ที่ถูกตอง
8. มีความสุภาพเรียบรอย ปฏิบัติตนอยูในระเบียบประเพณีที่ดีงาม

ภาพที่ 5 น้ําใจนักกีฬาเปนสิ่งที่ทุกคนตองมี
ที่มา : https://sites.google.com/site/s5310835151/home/, 2558
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มารยาทของผูชมที่ดี
1. ไมกลาวถอยคําหรือแสดงกิริยาเยาะเยยถากถางผูเลนที่เลนผิดพลาด
2. แสดงความยินดีแกผูเลนที่เลนดี เชน การปรบมือ เปนตน
3. ไมกระทําตัวเปนผูตัดสินเสียเอง เชน ตะโกนดาวากรรมการ
4. ไมเชียรในสิ่งที่เปนการสอเสียดในทางไมดีตอทีมใดทีมหนึ่ง
5. ไมกระทําสิ่งใดๆ ที่ทําใหผูตัดสินหรือเจาหนาที่อื่นๆ ปฏิบัติงานไมสะดวก
6. ไมกระทําสิ่งใดๆ อันเปนการกีดขวางการเลนของผูเลน

เอกสารประกอบการเรี ยน เรื อง กีฬาฟุตบอล
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การบํารุงรักษาอุปกรณ
อุปกรณแยกไดเปน 2 กลุมใหญ คือ
1. อุปกรณของนักกีฬาฟุตบอล ไดแก
1.1 รองเทา ตองเลือกที่ใสสบาย มีความยืดหยุนดี หลังใชใหทําความสะอาดทุกครั้ง
ขัดเงาและใชหนังสือพิมพหรือนุนยัดไวเพื่อใหรองเทาอยูทรงสภาพเดิม
1.2 สนับแขง ปองกันการกระแทกไมใหถูกของมีคมหรือเปนแผลถลอก
1.3 เสื้อ ใหใชผาที่วับเหงื่อไดดี ผูรักษาประตูควรสวมเสื้อแขนยาวปองกันการเกิดแผล
ถลอกเวลาลมหรือพุงตัวตัวรับลูกฟุตบอล
1.4 กางเกง ควรใชผาที่ทําจากฝายและสวมใสสบาย เคลื่อนไหวไดอิสระ
1.5 ถุงมือสําหรับผูรักษาประตู ปองกันการลื่นในสภาพสนามแฉะและมีโคลน หลังใช
ตองทําความสะอาดและผึ่งใหแหงในที่รม

ภาพที่ 6 การแตงกายของผูเลน
ที่มา : https://sites.google.com/site/s5310835151/home/, 2558
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2. อุปกรณที่ใชในการเลนฟุตบอล
2.1 ลูกฟุตบอล ตองไดรับการยอมรับจาก F.I.F.A. มีน้ําหนักไดมาตรฐาน 396-453
กรัม
หากเปยกน้ํา เปอนโคลน ตองทําความสะอาดและเช็ดใหแหง
2.2 ตาขายประตู ตองไมขาด หรือมีชองโหวติดตั้งอยางมั่นคง ใชแลวใหเก็บในที่หาง
จากความรอนและความชื้น
2.3 ปายคะแนน และเลขคะแนน ระวังไมใหเป ยกน้ํา เพื่อปองกันการผุ เก็บในที่หาง
จากความชื้น เชนในที่รม หรือหองเก็บของ
2.4 เสาประตู ตองหมั่นตรวจสอบเวลาฝกซอมหรือแขงขันตองอยูในสภาพมั่นคง
แข็งแรง
2.5 เข็มปลอยลมลูกบอล ตองจัดเตรียมไวเมื่อเติมลมลูกฟุตบอลมากเกินไปหรือไมได
มาตรฐาน
2.6 ธงมุมสนาม ปกไวที่มุมสนาม ใชแลวนํามาเก็บใหเรียบรอย และนําไปปกเมื่อ
ตองการใชการบํารุงรักษาสุขภาพ

ภาพที่ 7 สนามฟุตบอลและขนาดมาตรฐาน
ที่มา : https://sites.google.com/site/s5310835151/home/, 2558
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กฎ กติกา ฟุตบอล

กติกาฟุตบอล (อังกฤษ: The Laws of the Game) เปนกฎและกติกาฟุตบอล
สากลที่กําหนดโดยสมาคมฟุตบอล ในปจจุบันมีทั้งหมด 17 ขอ ดูแลโดยหนวยงาน
ไอเอฟเอบี
กฎขอที่ 1: สนามฟุตบอล เปนสนามหญารูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 100 หลา
ยาว 130 หลาและทําเสนตางๆ ในสนามเปนสีขาวมีลักษณะตามภาพ
กฎขอที่ 2: ลูกฟุตบอล เปนทรงกลม ทําจากหนัง หรือวัสดุอื่นๆ ตามความ
เหมาะสมที่ไมเปนอันตรายตอผูเลน เปนฟุตบอลเบอร 5 มีเสนรอบวงประมาณ 68-70
เซนติเมตร น้ําหนักประมาณ 410-450 กรัม
กฎขอที่ 3: จํานวนผูเลนประกอบดวยทีม 2 ทีม และแตละทีมประกอบดวยผู
เลนตัวจริงและตัวสํารอง ผูเลนตัวจริงจะเปนผูเลนชุดแรกที่ลงสนาม สวนผูเลนตัว
สํารองมีไวเพื่อสับเปลี่ยนกับผูเลน
ตัวจริงในกรณีที่ผูเลน ตัวจริงไมสามารถเลนไดหรือกรณีอื่นๆ ตามความเหมาะสมหรือ
ตามแตดุลยพินิจของผูจัดการทีม ผูเลนตัวจริงที่ลงสนามตองมีไมต่ํากวา 7 คน และไม
เกิน 11 คน และหนึ่งในนั้นจะตองมีผูเลนตําแหนงผูรักษาประตู 1 คน, ตัวสํารอง
สามารถมีไดไมเกิน 7 คน
นักเรี ยนทุกคนต้ องปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา ฟุตบอล
อย่ างเคร่ งครัดนะครับ...

เอกสารประกอบการเรี ยน เรื อง กีฬาฟุตบอล

นักเรียนทุกคนต้ องปฏิบตั ิ
ตามกฎ กติกา ฟุตบอล
อย่ างเคร่ งครัดนะครับ...
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กฎขอที่ 4: อุปกรณการเลน ไดแก ลูกฟุตบอล (ตามกฏขอ 2) ใชสําหรับ
เลน 1 ลูก และเครื่องแบบของนักกีฬาทีมทั้ง 2 ทีมที่ลงแขงขัน สมาชิกทุกคนใน
ทีมยกเวนผูรักษาประตูจะตองใสชุดแขงขันสีเดียวกัน และทั้ง 2 ทีมจะตองใสชุด
แขงที่มีสีตัดกันอยางชัดเจน จะใสชุดที่มีโทนสีคลายกันไมได (เชน ทีมหนึ่งใสชุด
แขงสีขาว อีกทีมหนึ่งใสชุดแขงสีเหลือง) ผูรักษาประตูจะตองใสชุดแขง
ที่มีสีไมซ้ํากับผูเลนทั้ง 2 ทีม และนักกีฬาที่ทําการแขงขันจะตองใสรองเทา (ใน
ปจจุบันไมอนุญาตใหนักกีฬาใชเทาเปลาเลน) ที่กลาวมาเปนอุปกรณการเลนที่ตอง
มีในการแขงขัน ยังมีอุปกรณอื่นๆที่กติกาไมบังคับแตผูเลนมักจะนิยมใชกัน คือ
สนับแขง, ถุงมือและหมวกสําหรับผูรักษาประตู และยังมีอุปกรณปลีกยอยสําหรับ
ผูที่มีปญหาทางสุขภาพที่สามารถอนุโลมใหใส ในเวลาลงเลนได เชน แวนตา
(สําหรับผูที่ไดรับการผาตัดทางตา), หนากาก, เฮดเกียร เปนตน
กฎขอที่ 5: กรรมการ
กฎขอที่ 6: ผูชวยกรรมการ
กฎขอที่ 7: ระยะเวลาการแขงขัน
กฎขอที่ 8: การเริ่มตนการแขงขัน
กฎขอที่ 9: บอลออกนอกสนาม
กฎข้อที 10: วิธีนบั คะแนน
กฎข้อที 11: การลําหน้า

เอกสารประกอบการเรี ยน เรื อง กีฬาฟุตบอล
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กฎขอที่ 11: การล้ําหนา
การล้ําหนา (อังกฤษ: Offside) ในกติกาของฟุตบอล หมายถึง ผูเลนที่อยูใน
ตําแหนงล้ําหนา เมื่อลูกบอลสัมผัส หรือเลนโดยผูเลนคนหนึ่งในทีมของเขา โดยผูตัดสิน
เห็นวาเขามีสวนรวมกับการเลนอยางชัดเจน หรือ เกี่ยวของกับผูเลนฝายตรงขาม หรือ
อาศัยความไดเปรียบจากการอยูในตําแหนงล้ําหนาขณะนั้น แตไมถือเปนการล้ําหนา ใน
กรณีที่เตะจากประตู หรือเตะจากมุม หรือการทุม
สําหรับการกระทําผิดจากการล้ําหนา จะลงโทษ โดยใหผูเลนฝายตรงขามไดเตะ
โทษ โดยออมจากตําแหนงกระทําผิด
กฎขอที่ 12: ฟาวล
กฎขอที่ 13: ฟรีคิก
กฎขอที่ 14: ลูกโทษ
การยิงลูกโทษ เปนการตั้งเตะทําคะแนนในการแขงขันฟุตบอล โดยลูกฟุตบอล
จะอยูในตําแหนงหนาประตูหางมาเปนระยะ 12 หลา (ประมาณ 11 เมตร) โดยมีผูรักษา
ประตูคนเดียวเทานั้นที่อยูในตําแหนงที่ปองกันได
ในการแขงขันฟุตบอลจะมีการยิงลูกโทษสองลักษณะคือ ลักษณะแรกการยิงลูก
โทษระหวางการแขงขัน เกิดจากที่ผูเลนในฝายรับทําฟาลวผูเลนฝายตรงขามภายในเขต
ประตู โดยผูที่ยิงลูกโทษจะมีสิทธิยิงไดหนึ่งครั้งโดยเมื่อยิงเสร็จแลวจะปลอย ใหเกมเลน
ตอตามปกติ ในลักษณะทีสองคือการยิงลูกโทษภายหลังจากหมดเวลาการแขงขัน และทั้ง
สองฝายมีคะแนนเทากัน จะทําการยิงลูกโทษในการตัดสินผูชนะ โดยการยิงลูกโทษ
ลักษณะนี้จะ เริ่มตนโดยผูยิงฝายละ 5 คน สลับกันยิงลูกโทษ โดยถาไมสามารถตัดสิน
กันไดใหมีการยิงตอไปเรื่อยๆ จนกวาจะไดผูชนะ
การยิงลูกโทษเกิดขึ้นครั้งแรกจากความคิดของผูรักษาประตูชาวไอรแลนด วิ
ลเลียม แม็คครูม(William McCrum) ในป พ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1890) โดยไดเสนอไอเดีย
กับ สมาคมฟุตบอลไอรแลนดและไดมีการเสนอความคิดนี้ตอใหกับ สมาคมฟุตบอล
นานาชาติ ซึ่งมีการรับรองเมื่อวันที่ 2 มิถุนายนพ.ศ. 2434 และมีการใชกันในชวงฤดูกาล
1891-92
กฎขอที่ 15: การทุม
กฎขอที่ 16: โกลคิก
กฎขอที่ 17: การเตะมุม
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ใบกิจกรรมที่ 1
เรื่อง ชื่อทีมฟุตบอลและนักกีฬาฟุตบอลที่ฉันชืน่ ชอบ
คําสั่ง ใหนักเรียนเขียนชื่อทีมฟุตบอลที่นักเรียนชื่นชอบ 1 ทีม และนักกีฬาฟุตบอลที่นักเรียนรูสึก
ชื่นชอบมา 1 คน และอธิบายความประทับใจประกอบสั้นๆ ใหไดใจความ

ทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบ...................................................................................................
....................................................................................................................................
ชื่อนักกีฬาฟุตบอลที่นักเรียนชื่นชอบ..........................................................................
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ความประทับใจ……………….........................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 2
เรื่อง ประโยชนของการเลนกีฬาฟุตบอล
คําสั่ง ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปประโยชนของกีฬาฟุตบอลมาเปนขอๆ ใหไดมากที่สุด

ประโยชนของการเลน
กีฬาฟุตบอล

เอกสารประกอบการเรี ยน เรื อง กีฬาฟุตบอล
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว โดยทําเครื่องหมาย × ลงใน
กระดาษคําตอบ ขอสอบ มี 10 ขอ 10 คะแนน เวลา 10 นาที

1. ขอใดเปนประโยชนและคุณคาที่ไดรับจากการเลนกีฬาฟุตบอล
ก. ทางดานรางกาย
ข. ทางดานอารมณ
ค. ทางดานจิตใจ ดานสังคม
ง. ถูกตองทุกขอ
2. ขอใดไมใชมารยาทของการเปนผูชมกีฬาฟุตบอลที่ดี
ก. ปรบมือแสดงความยินดีและตอนรับผูเขารวมการแขงขัน
ข. ใหกําลังใจแกผูเขาแขงขันทั้งสองฝาย
ค. แสดงความเยยหยันหรือดูถูกผูเขารวมแขงขันฝายตรงขาม
ง. ไมรบกวน ยุแหยใหเกิดการทะเลาะวิวาท
3. ขอใดไมใชมารยาทของการเปนผูเลนกีฬาฟุตบอลที่ดี
ก. ใหความเคารพและเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแมทุกประการ
ข. ยอมรับในกฎ ระเบียบ และกติกาของการแขงขัน
ค. ตองเปนผูรักษาความสะอาด มีความเปนระเบียบวินัย
ง. ไมเปนคนโออวด วางตนเหนือเพื่อน
4. ขอใดเปนเปาหมายที่สําคัญในการเลนฟุตบอล
ก. เลนไดถูกวิธี
ข. เลนไดสวยงามและมีคุณภาพ
ค. ชนะใจคนดูและคูแขงขัน
ง. ถูกทุกขอ

เอกสารประกอบการเรี ยน เรื อง กีฬาฟุตบอล
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5. ขอใดเปนองคประกอบพื้นฐานของกีฬาฟุตบอลมากที่สุด
ก. นักกีฬา โคช ผูตัดสิน
ข. โคช ผูตัดสิน ผูจัดการทีม
ค. ผูตัดสิน นักกีฬา คนดู
ง. คนดู นักกีฬา โคช
6. สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยไดเขารวมการแขงขันกีฬาโอลิมปกครั้งที่เทาใด
ก. ครั้งที่ 15
ข. ครั้งที่ 14
ค. ครั้งที่ 16
ง. ครั้งที่ 17
7. ประเทศไทยมีการเริ่มเลนฟุตบอลตั้งแตเมื่อใด
ก. รัชกาลที่ 4
ข. รัชกาลที่ 5
ค. รัชกาลที่ 6
ง. รัชกาลที่ 7
8. การแขงขันฟุตบอลโลกจัดใหมีขึ้นกี่ปตอครั้ง
ก. 2 ป/ครั้ง
ข. 3 ป/ครั้ง
ค. 4 ป/ครั้ง
ง. 5 ป/ครั้ง
9. มีการแขงขันฟุตบอลอาชีพในครั้งแรกที่ประเทศใด
ก. เยอรมันตะวันตก
ข. อังกฤษ
ค. อิตาลี
ง. บราซิล
10. กีฬาฟุตบอลกําเนิดที่ประเทศใด
ก. ประเทศบราซิล
ข. ประเทศกรีก
ค. ประเทศอาเจนตินา
ง. ประเทศอุรุกกวัย

เอกสารประกอบการเรี ยน เรื อง กีฬาฟุตบอล
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 1
เรื่อง ชื่อทีมฟุตบอลและนักกีฬาฟุตบอลที่ฉันชืน่ ชอบ
คําสั่ง ใหนักเรียนเขียนชื่อทีมฟุตบอลที่นักเรียนชื่นชอบ 1 ทีม และนักกีฬาฟุตบอลที่นักเรียนรูสึก
ชื่นชอบมา 1 คน และอธิบายความประทับใจประกอบสั้นๆ ใหไดใจความ

ทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบ...................................................................................................
ตามดุลยพินิจของครูผูสอน
....................................................................................................................................
ตามดุลยพินิจของครูผูสอน

ชื่อนักกีฬาฟุตบอลที่นักเรียนชื่นชอบ..........................................................................
....................................................................................................................................
ตามดุลยพินิจของครูผูสอน
ตความประทับใจ……………….........................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 2
เรื่อง ประโยชนของการเลนกีฬาฟุตบอล
คําสั่ง ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปประโยชนของกีฬาฟุตบอลมาเปนขอๆ ใหไดมากที่สุด
ชวยเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางรางกายใหแข็งแรง

มีอารมณมั่งคง มีสมาธิดี มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง

ผูเลนฟุตบอลที่มีความสามารถ
สูงยังมีสิทธิไดเขาศึกษาตอ ใน
ระดับสูง บางสาขา

ประโยชนของการเลน
กีฬาฟุตบอล

เปนการประกาศเกียรติคุณ
สรางชื่อเสียงใหกับ
ประเทศชาติ

สงเสริมกิจกรรมที่รวมการ
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
ของมนุษย

ชวยสอนใหผูเลนรูจักความ
ยุติธรรมปฏิบัติตนใหอยูใน
ขอบเขตอันพึงควรกระทํา

สงเสริมความรักใครสามัคคีกัน
ระหวางหมูคณะ

เอกสารประกอบการเรี ยน เรื อง กีฬาฟุตบอล
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน
เรื่อง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล

กอนเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หลังเรียน
ค
ข
ก
ค
ง
ค
ข
ค
ข
ง

เอกสารประกอบการเรี ยน เรื อง กีฬาฟุตบอล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค
ก
ข
ค
ค
ง
ข
ข
ง
ก
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เลมที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล

แบบบันทึกคะแนนการทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานปใหญ

เลขที่

คะแนนการทดสอบ
(แตละครั้ง 10
คะแนน)
กอนเรียน หลัง
เรียน

ชื่อ – สกุล

สรุปการประเมิน
ผาน

ไมผาน

รวม
เฉลี่ย

เกณฑการประเมิน
ไดคะแนนตั้งแต 5 คะแนน ขึ้นไป ถือวาผานเกณฑการประเมิน

เอกสารประกอบการเรี ยน เรื อง กีฬาฟุตบอล

พงษ์ ศิริ จิเบ็ญจะ โรงเรียนบ้ านปิ ใหญ่
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เลมที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล

แบบประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรม (ใบกิจกรรม)

คะแนนรวมการ
ประเมิน
18 – 20
14 – 17

4

4

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนนรวมการ
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
ดีมาก (4)
10 – 13
ดี (3)
0–9

4

ระดับคุณภาพ

4

สรุปผลการประเมิน

4

ประโยชนของการ
นําไปใช
เสร็จตามเวลาที่กําหนด

มีความคิดสรางสรรค

ชื่อ – สกุล

มีความเปนระเบียบ

เลข
ที่

การคิดวิเคราะห

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานปใหญ

20

1-4

ระดับคุณภาพ
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑการประเมิน ไดระดับคุณภาพพอใช (2) ขึ้นไป ถือวาผานเกณฑการประเมิน

เอกสารประกอบการเรี ยน เรื อง กีฬาฟุตบอล
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เลมที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล

แบบประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรม

คะแนนรวมการ
ประเมิน
18 – 20
14 – 17

ผลงาน

4

4

4

4

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนนรวมการ
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
ดีมาก (4)
10 – 13
ดี (3)
0–9

ระดับคุณภาพ

ความรับผิดชอบตอหนาที่

4

สรุปผลการประเมิน

การทํางานตามขั้นตอน

ชื่อ – สกุล

การเลือกใชวัสดุและ

เลข
ที่

การวางแผนการทํางาน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานปใหญ

20

1-4

ระดับคุณภาพ
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑการประเมิน ไดระดับคุณภาพพอใช (2) ขึ้นไป ถือวาผานเกณฑการประเมิน

เอกสารประกอบการเรี ยน เรื อง กีฬาฟุตบอล
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เลมที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล

แบบสังเกตพฤติกรรม

4

4

4

4

20

ระดับคุณภาพ

อยูอยางพอเพียง

4

มุงมั่นในการ
ทํางาน
สรุปการประเมิน

ใฝเรียนรู

ชื่อ –สกุล

มีวินัย

ที่

ซื่อสัตยสุจริต

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานปใหญ

1-4

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนนรวม
การประเมิน
18 – 20
14 – 17

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)

คะแนนรวม
การประเมิน
10 – 13
0–9

ระดับคุณภาพ
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑการประเมิน ไดระดับคุณภาพพอใช (2) ขึ้นไป ถือวาผานเกณฑการประเมิน

เอกสารประกอบการเรี ยน เรื อง กีฬาฟุตบอล
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เกณฑการประเมินการปฏิบัติงาน (ใบกิจกรรม)
ประเด็นที่
ประเมิน

คะแนน

4
มีการจับประเด็น
สําคัญ ขยาย
1. การคิด
ความ ยกตัวอยาง
วิเคราะห
เปรียบเทียบและ
สรุปความคิดรวบ
ยอดไดดี
ผลงานมีความ
2. มีความเปน
เปนระเบียบ
ระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต
ผลงานมีรูปแบบ
นาสนใจ มี
3. มีความคิด ความสัมพันธกับ
สรางสรรค หัวขอที่กําหนด
ระบายสีได
สวยงาม
สามารถนําไป
4. ประโยชน
ประยุกตกับ
ของ
สถานการณใน
การนําไปใช ชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสม

3
2
1
มีการจับประเด็น มีการจับประเด็น
มีการจับ
สําคัญ ขยาย
สําคัญได แต ประเด็นสําคัญ
ความ ยกตัวอยาง ขยายความหรือ
ไดนอ ย
เปรียบเทียบได ยกตัวอยางไมได
ผลงานสวนใหญมี
ความเปนระเบียบ
แตมีขอบกพรอง
บางสวน
ผลงานมีรูปแบบ
นาสนใจ มี
ความสัมพันธกับ
หัวขอที่กําหนด
ไมระบายสีให
สวยงาม
สามารถนําไป
ประยุกตกับ
สถานการณใน
ชีวิตประจําวันได
บาง

เอกสารประกอบการเรี ยน เรื อง กีฬาฟุตบอล

ผลงานมีความ
ผลงานสวน
เปนระเบียบแตมี ใหญไมเปน
ขอบกพรอง ระเบียบและมี
บางสวน
ขอบกพรอง
ผลงานมี
ผลงานมี
ความสัมพันธกับ ความสัมพันธ
หัวขอที่กําหนด กับหัวขอที่
แตไมดึงดูดความ กําหนดนอย
สนใจ
มาก
สามารถนําไป สามารถนําไป
ประยุกตกับ
ประยุกตกบั
สถานการณใน สถานการณใน
ชีวิตประจําวันได ชีวิตประจําวัน
นอย
ไดนอยมาก
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เกณฑการประเมินการปฏิบัติงาน (ใบกิจกรรม) (ตอ)
ประเด็นที่
ประเมิน
5. เสร็จตาม
เวลา
ที่กําหนด

คะแนน
4
สงผลงานตาม
เวลา
ที่กําหนด

3
สงผลงานชากวา
เวลาที่กําหนด
1-2 วัน

2
สงผลงานชากวา
เวลาที่กําหนด
3-5 วัน

1
สงผลงานชา
กวาเวลาที่
กําหนด
5 วัน

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนนรวม
การประเมิน
18 – 20
14 – 17

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)

คะแนนรวม
การประเมิน
10 – 13
0–9

ระดับคุณภาพ
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑการประเมิน ไดระดับคุณภาพพอใช (2) ขึ้นไป ถือวาผานเกณฑการประเมิน

เอกสารประกอบการเรี ยน เรื อง กีฬาฟุตบอล
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เกณฑการประเมินการปฏิบัติงาน
ประเด็นที่ประเมิน

คะแนน

4
3
มีแผนการทํางาน
มีแผนการ
กําหนดรูปแบบใน ทํางาน กําหนด
การปฏิบัติงานได รูปแบบในการ
1. การวางแผน
เหมาะสม
ปฏิบัติงานได
การทํางาน
ตามลําดับขั้นตอน เหมาะสมตาม
กระบวนการ
ลําดับขั้นตอน
สามารถเปน
กระบวนการ
ตัวอยางได
มีวัสดุและอุปกรณ
มีวัสดุและ
ครบถวน ใชวัสดุ
อุปกรณ
2.การเลือกใช
และอุปกรณได
เหมาะสมตอ
วัสดุและอุปกรณ เหมาะสมกับงาน การใชงานใช
วัสดุและ
อุปกรณได
เหมาะสมกับ
งาน
ทํางานตามขั้นตอน ทํางานตาม
ที่วางไวมี
ขั้นตอน
3. การทํางานตาม บรรยากาศการ
ที่วางไว มี
ขั้นตอน
ทํางานที่ดีมาก บรรยากาศการ
ไมวุนวายและมี
ทํางานที่ดี ไม
การประเมินผลการ วุนวายและมี
ทํางานเพื่อ
การประเมินผล
การพัฒนางาน
การทํางาน

เอกสารประกอบการเรี ยน เรื อง กีฬาฟุตบอล

2
1
มีแผนการ
มีแผนการทํางาน
ทํางาน กําหนด
ไมสามารถ
รูปแบบ
กําหนดรูปแบบใน
การทํางานได การปฏิบัตงิ านได
แตไมเหมาะสม

มีวัสดุและ
อุปกรณ
ไมครบ ใชวัสดุ
และอุปกรณ
เหมาะสมกับ
งาน

มีวัสดุ
และอุปกรณไม
ครบ
ใชวัสดุและ
อุปกรณไม
เหมาะสมกับงาน

ทํางานตาม
ขั้นตอนที่วางไว
มีบรรยากาศ
การทํางานที่
วุนวายเล็กนอย
และมี
การประเมินผล
การทํางาน

ไมทํางาน ตาม
ขั้นตอน
มีบรรยากาศ
การทํางานที่
วุนวาย ไมมีการ
ประเมินผลการ
ทํางาน
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เลมที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล

เกณฑการประเมินการปฏิบัติงาน (ตอ)
ประเด็นที่ประเมิน

4. ความ
รับผิดชอบ
ตอหนาที่

5. ผลงาน

คะแนน
4
3
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่
บทบาทหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย
ที่ไดรับ
ความเต็มใจ
มอบหมายความ
และปฏิบัติหนาที่
เต็มใจ
เปนอยางดี
และปฏิบัติ
หนาที่
ระดับพอใช
เสร็จกอนเวลา
เสร็จตามเวลา
ที่กําหนด
ที่กําหนด จัดใส
จัดใสในภาชนะ
ในภาชนะที่
ที่เหมาะสม รสชาติ
เหมาะสม
เหมาะสมตาม รสชาติเหมาะสม
ลักษณะของอาหาร ตามลักษณะ
ของอาหาร

2
ปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่
ที่ไดรับ
มอบหมายแต
ตองใหผูอื่น
คอยเตือน
และชวยเหลือ
บางครั้ง
งานเสร็จชา ไม
เกิน 9 นาที จัด
ใสในภาชนะ ไม
เหมาะสม
รสชาติเหมาะสม
ตามลักษณะ
ของอาหาร

1
ปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่ ที่
ไดรับมอบหมาย
แตตองใหผูอื่น
คอยเตือน
และชวยเหลือ
ทุกขั้นตอน
งานเสร็จชา
ตั้งแต 10 นาที
ขึ้นไป จัดใสใน
ภาชนะ ไม
เหมาะสม รสชาติ
ไมเหมาะสมตาม
ลักษณะ
ของอาหาร

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนนรวม
การประเมิน
18 – 20
14 – 17

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)

คะแนนรวม
การประเมิน
10 – 13
0–9

ระดับคุณภาพ
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑการประเมิน ไดระดับคุณภาพพอใช (2) ขึ้นไป ถือวาผานเกณฑการประเมิน

เอกสารประกอบการเรี ยน เรื อง กีฬาฟุตบอล
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เกณฑการสังเกตพฤติกรรม
ประเด็นที่ประเมิน

1. ซื่อสัตยสุจริต

2. มีวินัย

3. ใฝเรียนรู

4. อยูอยาง
พอเพียง

คะแนน
4
ซื่อสัตยระหวางทํา
ขอสอบและ
ระหวางทํา
กิจกรรมทุกครั้ง
สามารถเปน
แบบอยางได
เขาหองเรียน
กอนเวลา
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงของกลุม
ดวยความเต็มใจ
สามารถเปน
แบบอยางได
ศึกษาคนควา
หาความรูจาก
หนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ
สื่อเทคโนโลยีตางๆ
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
อยางเหมาะสม

3
ซื่อสัตยระหวาง
ทําขอสอบและ
ระหวางทํา
กิจกรรมทุกครั้ง

2
ซื่อสัตย
ระหวางทํา
ขอสอบ
และระหวาง
ทํากิจกรรม
บางครั้ง
เขาหองเรียน เขาหองเรียนชา
ตามเวลาที่
ไมเกิน 5 นาที
กําหนด ปฏิบัติ ปฏิบัติตนตาม
ตนตามขอตกลง ขอตกลงของ
ของกลุมดวย กลุม แตใหผูอื่น
ความเต็มใจ
คอยเตือน
บางครั้ง
ศึกษาคนควา ศึกษาคนควา
หาความรูจาก หาความรูจาก
หนังสือ เอกสาร หนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ
สิ่งพิมพ
สื่อเทคโนโลยี สื่อเทคโนโลยี
ตางๆ
ตางๆ ภายใน
ภายในและ
โรงเรียน
ภายนอก
โรงเรียน
ใชวัสดุอยาง
ใชวัสดุอยาง
ใชวัสดุ
ประหยัด คุมคา ใช
ประหยัด
อยางประหยัด
อุปกรณ
ใชอุปกรณ
ใชอุปกรณ
อยางระมัดระวัง อยางระมัดระวัง ไมระมัดระวัง
รอบคอบ เก็บ
ใหผูอื่นคอย
รักษาดูแลอยางดี
เตือนบางครั้ง

เอกสารประกอบการเรี ยน เรื อง กีฬาฟุตบอล

1
ไมซื่อสัตย
ระหวางทํา
ขอสอบ และ
ระหวางทํา
กิจกรรมทุกครั้ง
เขาหองเรียนชา
ตั้งแต 5 นาทีขึ้น
ไป ไมปฏิบัติตน
ตามขอตกลงของ
กลุม ใหผูอื่นคอย
เตือนทุกครั้ง
ไมศึกษาคนควา
หาความรูเพิ่มเติม

ใชวัสดุ
ไมประหยัด
ใชอุปกรณ
ไมระมัดระวัง
ใหผูอื่นคอยเตือน
ทุกครั้ง
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เลมที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล

เกณฑการสังเกตพฤติกรรม (ตอ)
ประเด็นที่ประเมิน

5. มุงมั่นในการ
ทํางาน

คะแนน
4
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จ
มีการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ทํางานใหดีขึ้น
ดวยตนเอง

3
ตั้งใจและ
รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หนาที่
ที่ไดรับ
มอบหมาย
ใหสําเร็จ
มีการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ทํางานใหดีขึ้น

2
ตั้งใจและ
รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หนาที่
ที่ไดรับ
มอบหมาย
ใหสําเร็จ

1
ไมตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนนรวมการ
ประเมิน
18 – 20
14 – 17

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)

คะแนนรวม
การประเมิน
10 – 13
0–9

ระดับคุณภาพ
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑการประเมิน ไดระดับคุณภาพพอใช (2) ขึ้นไป ถือวาผานเกณฑการประเมิน

เอกสารประกอบการเรี ยน เรื อง กีฬาฟุตบอล
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