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สาระที่  3 การเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
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พ 3.1 

เข้าใจ มีทักษะใน
การเคล่ือนไหว 
กิจกรรมทางกาย 
การเล่นเกม และ
กีฬา 

พ 3.2    

รักการออกก าลัง
กาย  การเล่นเกม  
และการเล่นกีฬา  
ปฏิบัติเป็นประจ า
อย่างสม่ าเสมอ มี

1.  รู้และเข้าใจประวัติ
ความเป็นมา กฎ กติกา 
วิวัฒนาการและ
ประโยชน์ของกีฬาแต่
ละชนิด  

 

1. ประวัติความเป็นมา 
กฎและกติกา ตลอดจน
ประโยชน์ของกีฬาและ
การออกก าลังกาย 

นักเรียนมีเข้าใจใน
ประวัติความเป็นมา กฎ
กติกา และประโยชน์ของ
กีฬาแต่ละชนิด 

นักเรียนมีความสนใจ  
ใฝ่เรียนรู้ เรื่องประวัติ
และวิวัฒนาการของ
ชนิดกีฬา  ตลอดจน
กฎ กติกา  ของกีฬา
แต่ละชนิด 

นักรียนสามารถคิด 
วิเคราะห์ อธิบาย เรียบ
เรียงล าดับการวิวัฒนาการ
ของกีฬาชนิดต่างๆ 
ตลอดจนกฎและกติกาของ
ชนิดกีฬา 

 

 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
เคล่ือนไหวรูปแบบต่าง ๆ ในการ
เล่นกีฬา 
 การวิเคราะห์ความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว
รูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา 

 สิทธิ กฎ กติกาการเล่นกีฬา 

2.  มีทักษะในการเป็น
ผู้น ากิจกรรม
นันทนาการ 

1.  วิธีการ ข้ันตอนใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ 

นักเรียนมีความเข้าใจ
ขั้นตอนและทักษะในการ
จัดกิจกรรมนันทนาการ 

นักเรียนมีความใฝ่
เรียนรู้ในการเรียนรู้ 
เรื่อง กิจกรรม
นันทนาการ 

นักเรียนสามารถใช้ทักษะ
ของตนเองในการเป็นผู้น า
กิจกรรมนันทนาการได้
เป็นอย่างดี 

 

การน าหลักการและแนวคิด
ของกิจกรรมนันทนาการ ไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนและสังคม 
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วินัย  เคารพสิทธิ  
กฎ  กติกา มี
น้ าใจนักกีฬา  มี
จิตวิญญาณใน
การแข่งขัน  และ
ช่ืนชม ใน
สุนทรียภาพของ
การกีฬา 

 

3.  มีทักษะในการ
เคล่ือนไหวพื้นฐานกีฬา
ประเภทบุคคลและ
ประเภททีม  

1.ทักษะการเคล่ือนไหวท่ี
ถูกต้องและกฎและกติกา
ของการเล่นกีฬา 

นักเรียนเข้าใจในวิธี
ปฎิบัติทักษะท่ีถูกต้อง
ของการเคล่ือนไหวใน
การเล่นกีฬา 

นักเรียนมุ่งมัน่ในการ
ท างานในช้ันเรียน
และให้ความร่วมมือ
ในการฝึกทักษะการ
เคล่ือนไหวอย่างดี 

นักเรียนสามารถ คิด 
วิเคราะห์ วางแผนในการ
เล่นกีฬาและแสดงทักษะ
ได้เป็นอย่างดี 

 กีฬาประเภทบุคคล/คู่ 
ประเภททีม เช่น ฟุตซอล รักบี้
ฟุตบอล ยิมนาสติกลีลาศ ซอฟท์
บอล เทนนิส เซปักตะกร้อ มวย
ไทย กระบี่กระบอง พลอง ง้าว 

4.  ใช้ความสามารถ
ของตน เพิ่มศักยภาพ
ของทีมอย่างเต็ม
ความสามารถ 

1. วิธีการวางแผนการ
เล่นเกม และกีฬาท้ัง
รูปแบบรุกและรับ 

นักเรียนมีความเข้าใจใน
วิธีการวางแผนในการ
เล่นกีฬา 

นักเรียนมุ่งมัน่ในการ
ท างาน  สามารถ
ท างานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนสามารถ คิด 
วิเคราะห์ในการวาง
แผนการเล่นเกมและกีฬา
และใช้ศักยภาพของตนได้
อย่างเต็มท่ี 

 กลวิธี หลักการรุก การป้องกัน 
อย่างสร้างสรรค์ในการเล่น 
และแข่งขันกีฬา 

5.  มีวินัย  ตรงต่อเวลา
และมีมารยาทในการ
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพเป็นอย่างดี 

1. มารยาทในการเล่น
กีฬาและออกก าลังกาย
ร่วมกับผู้อื่น 

 

นักเรียนมีความเข้าใจใน
การมีวินัย ตรงต่อเวลา
และมีมารยาทในการ
ออกก าลังกาย  

นักเรียนมีวนิัย ตรง
ต่อเวลาและมี
มารยาทในการออก
ก าลังกาย 

นักเรียนสามารถคิด 
วิเคราะห์ในการวาง
แผนการเล่นกีฬาและออก
ก าลังกายในแต่ละวันได้
เป็นอย่างดี 

 การวางแผนก าหนดกิจกรรม
การออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
 การปฏิบัติตนในเรื่องมารยาท
ในการดู การเล่น การแข่งขัน 
ความมนี้ าใจนักกีฬา 

6.  ร่วมกิจกรรมทาง
กายและเล่นกีฬาอย่าง
มีความสุข ช่ืนชมใน
คุณค่าและความงาม
ของการกีฬา 

1. คุณค่าและประโยชน์
ของการออกก าลังกาย
และการเล่นกีฬา 

นักเรียนมีความเข้าใจใน
ประการร่วมกิจกรรมทาง
กายและเล่นกีฬาอย่างมี
ความสุข 

นักเรียนมีความมุ่งมั่น
ในการท างานและ
ร่วมกิจกรรมการออก
ก าลังกายและการ
เล่นกีฬา 

นักเรียนสามารถใช้ทักษะ 
แสดงความสามารถของ
ตนเองได้อย่างเต็มท่ีในการ
ออกก าลังกายและการเล่น
กีฬา 

 ความสุขท่ีได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
ทางกายและเล่นกีฬา 
 คุณค่าและความงามของการ
กีฬา 

 

 
ลงช่ือ...............................................................  

      (      ) 
                                ครูผู้สอน 

 


