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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครุศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1074301 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย และการจัดประสบการณการเรียนรู
Physical Skill Development Activities and Learning Experience Management

2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยพรทิพย พูลปน
อาจารยสุภาพร มูฮําหมัด
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารยพรทิพย พูลปน
อาจารยสุภาพร มูฮําหมัด
อาจารยวันเพ็ญ บุตรพรม
อาจารยปยนัยน ภูเจริญ
อาจารยกุลธิดา มีสมบูรณ
อาจารยชนมธิดา ยาแกว
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4

กลุมเรียน A1,C1
กลุมเรียน B1
กลุมเรียน C1
กลุมเรียน LA
กลุมเรียน NA, NB
กลุมเรียน UA, UB

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
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8. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด
1 กรกฏาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่ อให นั กศึ กษาเขา ใจความหมาย ความสําคัญ ของการพัฒ นาทัก ษะทางกายและการจั ด
ประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมทักษะทางกายเด็กปฐมวัย
2. เพื่ อให นักศึกษาเรียนรูบ ทบาทของครูป ฐมวัย ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูส อดคล อง หลั ก
ทฤษฎี การจัดกิจกรรมพลศึกษา เกมการละเลนและนันทนาการทั้งการวัดและประเมินผลทางระดับ
ปฐมวัย
3. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาเข าใจ ประเภทกี ฬ า การเคลื่ อ นไหวประกอบเพลงกั บ สื่ อ อุ ป กรณ การจั ด
กิจกรรมกลางแจง กับเครื่องเลนสนาม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอนโดยนําเทคโนโลยีเขามาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพัฒนาการและความพรอมทางรางกายของเด็กปฐมวัย แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการ
จั ด กิ จ กรรมพลศึ ก ษาและนั น ทนาการสํ าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย เกมการละเล น กิ จ กรรมพลศึ ก ษาและ
นันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัย การวัดและประเมินผลพัฒนาการผานกิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการ
จําแนกประเภทกีฬา กีฬาในรม การเคลื่อนไหวประกอบเพลงกับสื่ออุปกรณ และกิจกรรมกลางแจง กับ
เครื่องเลนสนาม
.
Study of young children’s physical development and readiness, concepts,
principles, and theories of physical eduction activities and recreations for young
children. Management of games, plays, physical education activities, and recreations
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for early childhood. Assessments and evaluation of young children’s physical
development based on physical education activities and recreatiohs. language
development. social behavior. Musical movement, indoor and outdoor sports with the
playground equipments.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย
เพื่อทบทวนความรู
ความเขาใจใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝกปฏิบัติ
30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชา หรือหลักสูตร
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะนักศึกษาที่ตองการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมทีเ่ สริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกลาหาญทางจริยธรรมกลาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมดวยความเขาใจใน
ผูอื่น เขาใจโลกและมีจิตสาธารณะ
4) มีความเสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
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6) สามารถจัดการและแกป ญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิ ง
สัมพัทธโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤติดานคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤติของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.2.2 การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action Learning)
1.2.3 การใชกรณีศกึ ษา (Case study)
1.2.4 การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
1.3 วิธีการประเมินผล
1.2.1 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
1.2.2 วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน
1.2.3 วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
1.2.4 วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มี ความรอบรูในดานความรูทั่วไป วิชาชี พครู และวิช าเอกการศึกษาปฐมวัยอยาง
กวางขวางลึกซึ้ง และเปนระบบ
2) มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ ทั้ง
การบูรณาการขามศาสตร และบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
3) มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่จะสอนอยางลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู
4) มี ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมิ น คาองคความรู และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การวิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห อ งค ค วามรู แ ละการเรี ย นรู แ บบสื บ สอบ (Inquiry
method)
2.2.2 การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู
2.2.3 การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติขององคความรูและทฤษฎี
2.2.4 การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกตและประเมินคาองค
ความรูในสถานการณโลกแหงความเปนจริง
2.2.5 การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
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2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู
2.3.2 วัดและประเมินผลจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู
2.3.3 วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
2.3.4 วัดและประเมินผลจากการเรียนรูแบบรวมมือ
2.3.5 วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) สามารถคิดค น หาขอเท็จ จริง ทํ าความเขาใจ และประเมิน ข อมู ลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจัย
เพื่อพัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
2) สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไขได
อยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒ นางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และ
การพัฒนาศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
4) การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาการพัฒนา
ผูเรียน และการวิจัยตอยอดองคความรู มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัย
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
(Problem-based learning)
3.2.2 การทําวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
3.2.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยางมีวิสัยทัศน (Research and Development และ
Vision-based learning)
3.3.4 การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ
วิชาชีพ และทางสังคม
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3.3.2 วัดและประเมินผลจากผลการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
3.3.3 วัดและประเมินผลจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3.3.4 วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองและผูอื่น
ในการทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
2) มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยาง
สรางสรรค
3) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอ
สวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
4) มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ
และสังคม เอาใจใสในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
4.2.2 การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ
4.2.3 การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ
4.3.2 วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกโจทย
4.3.3 วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม
4.3.4 วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูล และการ
แกปญหาในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2) ตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติ
การวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลและการแกปญหาในการ
ดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
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3) สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อ
การสื่อสารการเรียนรู การเก็บรวบรวมและการนําเสนอขอมูล และการแกไขปญหาในการดํารงชีวิตและ
การจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) สามารถบูรณาการขอมูลเพื่อการสื่อสารอยางเปนระบบดวยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจากขาวหรือ
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
5.2.2 การสื บ ค น และนํ า เสนอรายงานประเด็ น สํ า คั ญ ด า นการศึ ก ษาโดยใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2.3 จัดใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการใชสถิติพื้นฐานและสถิติเพื่อการวิจัย การใชภาษาพูด
เขียนและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการใหขอมูลปอนกลับและการใหความชวยเหลือ
5.2.4 การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดาน
การศึกษา
5.3.2 วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษา
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.3 วัดและประเมินจากความสามารถในการเทคนิคการนําเสนอรายงาน หรือทํางานวิจัย
โดยใชทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของรองรับ การเลือกใชสถิติวิเคราะหในการทํางานวิจัย
5.3.4 วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
6. ทักษะการจัดการเรียนรู
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรูที่ตองพัฒนา
1) มี ความเชี่ ย วชาญในการจัด การเรีย นรูที่ มี รูป แบบหลากหลาย ทั้ งรู ป แบบที่ เป น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูป แบบไมเป นทางการ (Informal) อย าง
สรางสรรค
2) มี ความเชี่ ยวชาญในการจัดการเรีย นรูสําหรับ ผูเรีย นที่ ห ลากหลาย ทั้ งผูเรีย นที่ มี
ความสามารถพิ เศษ ผู เรีย นที่ มี ความสามารถปานกลาง และผูเรีย นที่ มีค วามตองการพิ เศษอย างมี
นวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยที่จะสอนอยาง
บูรณาการ
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5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5.2.2 การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through action)
5.2.3 การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
5.3 วิธีประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินจากผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอน
5.3.2 วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
5.3.2 วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

1

หัวขอ/รายละเอียด

1) ปฐมนิเทศ วิธีการเรียน
และการศึกษาทําความ
เขาใจ คําอธิบายรายวิชา
หลักเกณฑการประเมินผล
2) ความหมาย ความสําคัญ
ของกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ทางกาย

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1) แนะนํารายวิชาและหลักเกณฑการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) ทําความรูจักผูเรียน เก็บขอมูล
พื้นฐาน โดยสรางชิ้นงานที่แสดงถึง
ความเปนตัวเอง และกําหนดกลุม
การเรียนรู
3) สรุปความคิดเห็นของทุกคนในกลุม
แลวนํามาเปนแผนที่ความคิด รวมกัน
(Team work)
4) แตละกลุมออกมานําเสนอผลงาน
โดยใช Keynote

อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน

สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่เกี่ยวของ
3. IPad
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สัปดาห
ที่

2

3

หัวขอ/รายละเอียด

พัฒนาการและความ
พรอมทางดานรางกาย
ของเด็กปฐมวัย

กิจกรรมพลศึกษาและ
นันทนาการสําหรับ
เด็กปฐมวัย

จํานวน
ชั่วโมง

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1) แบงกลุมเลนเกมในหัวขอ
พัฒนาการและความพรอมดานรางกาย
เด็กปฐมวัย
2) ชวยกันศึกษาคนควานักทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับพัฒนาการทางดานรางกาย
พรอมวาดภาพประกอบ ทําเปน
แผนภาพตามลําดับขั้น
3) แตละกลุมออกมานําเสนอผลงาน
โดยใช Keynote

อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน

สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซดที่เกี่ยวของ
3. IPad
กิจกรรมการเรียนการสอน
1) ผูสอนแนะนําการเรียนรูโดยกิจกรรม
โครงงาน (Project-based-Learning)
เรื่อง การสงเสริมกีฬาในเด็กเล็ก ของ
สํานักการกีฬา กรมพลศึกษา
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
2) แบงกลุมผูเรียนศึกษาคนควาดวย
ตนเอง ถึงการจัดกิจกรรมพลศึกษา
3) แตละกลุมออกมานําเสนอผลงาน
โดยใช Keynote

อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน

สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่เกี่ยวของ
3. IPad
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สัปดาห
ที่

4

5-7

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมทางกายสําหรับ
เด็กปฐมวัย

กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย

จํานวน
ชั่วโมง

4

12

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1) แบงกลุมชวยกันศึกษาคนควาหา
ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายที่มีการ
จัดขึ้นในหนวยงานตางๆ
2) แตละกลุมระดมความคิดเห็น
ชวยกันสรุปวิเคราะหความรูที่ไดรับจาก
ขอมูลกิจกรรมทางกายแลว ออกมา
นําเสนอขอมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน
3) แตละกลุมนําเสนอผลการสรุป
วิเคราะหความรูที่ไดรับ โดยนําเสนอ
โดยใช Keynote

อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน

สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่เกี่ยวของ
3. IPad
กิจกรรมการเรียนการสอน
1) ดูวีดีทัศน เรื่องการจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
2) ระดมความคิดเห็นออกแบบการจัด
กิจกรรม พรอมเขียนแผนการจัด
ประสบการณการเรียนรู
3) แตละกลุมออกมานําเสนอกิจกรรม
ในโดยใช Keynotes
4) ลงมือปฏิบัติ รวมกันฝกควบคุมการ
เคลื่อนไหวรางกายในรูปแบบตางๆ
5) นํากิจกรรมที่ออกแบบไว ลงมือปฏิบัติ
ทดลองจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะที่

อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

ศูนยเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียน
สาธิต แลวบันทึกวีดีทัศน สรุปบันทึกผล
ในใบประเมินหลังการจัดกิจกรรม

8

9

การเลนเกมสําหรับ
เด็กปฐมวัย

การเลนและการละเลน
พื้นบานสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

4

4

สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่เกี่ยวของ
3. แผนการจัดประสบการณการเรียนรู
4. IPad
กิจกรรมการเรียนการสอน
1) กําหนดหัวขอ เราใหเด็กปฐมวัยเลนเกม
ทําไม แลวพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเพื่อน
2) แตละกลุมออกแบบเกมมา 1 เกม
นําเสนอใหเพื่อนฟง พรอมสาธิต
3) สรุปสิ่งที่ไดเรียนรู โดยเลือกใช
Keynote
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่เกี่ยวของ
3. IPad
กิจกรรมการเรียนการสอน
1) แบงกลุม เปรียบเทียบการเลนและ
การละเลน
2) จากนั้นแตละกลุมเลือกการเลนและ
การละเลนที่ตนเองสนใจ วางแผนออกแบบ
การเลน
3) ลงมือปฏิบัติทดลองจัดกิจกรรมการเลน
และการละเลน

อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน

อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

4) แตละกลุม บันทึกวีดีทัศน เลือกใช
Keynote

10

11

กิจกรรมกลางแจงสําหรับ
เด็กปฐมวัย

เครื่องเลนสนามสําหรับ
เด็กปฐมวัย

4

4

สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่เกี่ยวของ
3. IPad
กิจกรรมการเรียนการสอน
1) ศึกษาตัวอยางแผนการจัด
ประสบการณการเรียนรู
2) ชวยกันออกแบบการจัดกิจกรรม
กลางแจงลงกระดาษ พรอมเขียน
แผนการจัดประสบการณการเรียนรู
4) แตละกลุมออกมานําเสนอกิจกรรม
โดยใช Keynote
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่เกี่ยวของ
3. แผนการจัดประสบการณการเรียนรู
4. IPad
กิจกรรมการเรียนการสอน
1) แตละกลุมออกแบบโมเดล หัวขอ
เครื่องเลนสนามในฝนของเด็กปฐมวัย
2) นําเสนอชิ้นงานโมเดลของกลุม
3) ชวยกันประเมินผลรวมกัน และ
นําเสนอผลงานโดยเลือกใช Keynote

อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน

อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน

สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
14
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

12

การวัดและการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ทางกาย

4

13

บูรณาการจัด
ประสบการณการเรียนรู
เพื่อพัฒนาทักษะทางกาย
สําหรับเด็กปฐมวัย

4

14

การนําเสนอผลงาน :
โครงการบูรณาการ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

2. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่เกี่ยวของ
3. โมเดลเครื่องเลนสนาม
4. IPad
กิจกรรมการเรียนการสอน
1) ผูสอนและผูเรียนทํากิจกรรมบูรณา
การกิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย
รวมกัน
2) แบงกลุมเลือกหัวขอในการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกายจาก
กิจกรรมที่ทํา
3) แตละกลุมออกมานําเสนอกิจกรรม
โดยเลือกใช Keynote
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่เกี่ยวของ
3. IPad
กิจกรรมการเรียนการสอน
1) แตละกลุมนําเสนอและสาธิตกิจกรรม
พัฒนาทางกายสําหรับ เด็กปฐมวัย
2) บันทึกผล และประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรม
3) แตละกลุมออกมานําเสนอกิจกรรม
โดยเลือกใช Keynote
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่เกี่ยวของ
3. IPad
กิจกรรมการเรียนการสอน
1) นําเสนอโครงการบูรณาการกิจกรรม

ผูสอน

อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน

อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน

อาจารย
ผูสอน
15
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนา
ทักษะทางกายสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

15

การจัดนิทรรศการผลงาน
การจัดประสบการณ
การเรียนรูเพื่อพัฒนา
ทักษะทางกายสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

ดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะทางกายสําหรับ
เด็กปฐมวัย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันจัดเก็บ
ผลงานใน WBSC หรือ Pages หรือ
iMovie หรืออื่นๆที่นักศึกษาสนใจ

ประจํา
กลุมเรียน

สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่เกี่ยวของ
3. ผลการจัดโครงการ
4. IPad
กิจกรรมการเรียนการสอน
1) ผูเรียนแบงกลุม รวมกันจัด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางกาย ทั้งสื่อพื้นฐานและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
2) แตละกลุมนําเสนอแนวทาง การจัด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับการจัด
ประสบการณการเรียนรู โดยเลือกใช
แอปพลิเคชันในการจัดประสบการณ
สําหรับเด็กในเวลาที่กําหนด
3) ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับ
การจัดสภาพแวดลอมและสื่อที่ใช
สงเสริมกิจกรรมทักษะทางกาย

อาจารย
ผูสอน
ประจํา
กลุมเรียน

สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็บไซตที่เกี่ยวของ
3. นิทรรศการ
4. IPad
16
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

16

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล

1.1(3,4,5)
4.1(1,3)

ความรับผิดชอบ วินัยในชั้นเรียน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
หองเรียนและมหาวิทยาลัย

1-15

10

1.1(3,4,5)
2.1(2,3)
3.1(2)
4.1(1,3)
5.1(2,3)

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน อัน
ประกอบดวย การรายงานกลุม /
บุคคล กิจกรรมงานยอยในชั้นเรียน
- การมีสวนรวมกิจกรรมตาง ๆ
- การนําเสนอโครงการ
- การจัดนิทรรศการ
สอบปลายภาค

1-15

50

16

40

2.1(1,2,4)3.1(2)
5.1(3)

เกณฑการประเมินผลการเรียนรูและระดับคะแนน
เนื้อหากิจกรรม
5
4
ความถูกตอง
งานที่ไดรับ
งานที่ไดรับ
และครบถวน มอบหมายมี
มอบหมายมีความ
ความถูกตอง
ถูกตอง ครบถวน
ครบถวนและมี เกือบทั้งหมดและ
การอางอิง
มีการอางอิง

3
งานที่ไดรับ
มอบหมายมีความ
ถูกตอง ครบถวน
ไมนอยกวารอย
ละ 60 ไมมีการ
อางอิง

วิธีการ
ทวนสอบ

ตรวจบันทึก
การเขา
ชั้นเรียนและ
พฤติกรรม
-การประเมินผล
การเรียนรู
-ตรวจผลงานและ
การนําเสนองาน

ประเมินขอสอบ
และขอสอบ

2
งานที่ไดรับ
มอบหมายมี
ความถูกตอง
ครบถวน
ไมนอยกวา
รอยละ 40 ไม
มีการอางอิง

1
งานที่ไดรับ
มอบหมายมี
ความถูกตอง
ครบถวน
นอยกวารอย
ละ 20 ไมมี
การอางอิง
17
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เนื้อหากิจกรรม
5
การสงงานและ ปฏิบัติงานได
ความ
ครบตาม
ตรงตอเวลา
รูปแบบทั้งหมด
สงตรงตาม
กําหนดเวลา
และมีระเบียบ
เรียบรอย

4
ปฏิบัติงานไดตาม
รูปแบบทั้งหมดสง
ตรงตามกําหนด
เวลาแตไมเปน
ระเบียบเรียบรอย

3
ปฏิบัติงานไดตาม
รูปแบบทั้งหมดไม
นอยกวารอยละ
60สงตรงตาม
กําหนดเวลา
แตไมเปนระเบียบ
เรียบรอย

การเขา
ชั้นเรียน

ขาดเรียน 3
ครั้งและเขา
ชั้นเรียนสาย
3 ครั้ง
มีสวนรวมกับ
มีสวนรวมกับ
มีสวนรวมกับ
กิจกรรม การตอบ กิจกรรม การตอบ กิจกรรม การ
คําถามอภิปราย คําถามอภิปราย ตอบคําถาม
การแสดงความ การแสดงความ อภิปราย การ
คิดเห็นในชั้นเรียน คิดเห็นในชั้นเรียน แสดงความ
อยางสม่ําเสมอ เปนบางครั้ง
คิดเห็นในชั้น
รับฟง
เรียนเปน
และแตงกาย
ขอเสนอแนะ
บางครั้ง และ
สุภาพเรียบ
และแตงกาย
รอยถูกระเบียบ แตงกายสุภาพ
สุภาพเรียบรอย ของมหาวิทยาลัย เรียบรอยถูก
ระเบียบของ
ถูกระเบียบของ อยางสม่ํา
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เสมอ (รอยละ
เปนบางครั้ง
อยางสม่ํา
60)
เสมอ (รอยละ80)
(รอยละ 40)

เขาชั้นเรียนทุก ขาดเรียนไมเกิน 2 ขาดเรียน 3 ครั้ง
ครั้งและไมเคย ครั้งและไมเคยเขา และเขาชั้นเรียน
เขาชั้นเรียนสาย ชั้นเรียนสาย
สาย 2ครัง้

พฤติกรรมในชั้น มีสวนรวมกับ
เรียน
กิจกรรม การ
ตอบคําถาม
อภิปราย การ
แสดงความ
คิดเห็นในชั้น
เรียนอยางสม่ํา
เสมอ รับฟงขอ
เสนอแนะ และ
แตงกายสุภาพ
เรียบรอยถูก
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
อยางสม่ําเสมอ

2
ปฏิบัติงานได
ตามรูปแบบ
ทั้งหมดไม
นอยกวารอย
ละ 40สงไม
ตรงตาม
กําหนดเวลา
ไมเปน
ระเบียบ
เรียบรอย

1
ปฏิบัติงานได
ตามรูปแบบ
ทั้งหมดนอย
กวารอยละ
20สงไมตรง
ตาม
กําหนดเวลา
ไมเปน
ระเบียบ
เรียบรอย
ขาดเรียน 3
ครั้งและเขา
ชั้นเรียนสาย
4 ครั้ง
แทบไมมีสวน
รวมกับ
กิจกรรม การ
ตอบคําถาม
อภิปราย การ
แสดงความ
คิดเห็นในชั้น
เรียนและแตง
กายสุภาพ
เรียบรอยถูก
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
เปนบางครั้ง
(รอยละ 20)
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3. การประเมินผลการศึกษา
- คะแนนเก็บระหวางภาค
- คะแนนเก็บปลายภาค

รอยละ 60
รอยละ 40

เกณฑคะแนน
90-100
85-89
79-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
การขอยกเลิกรายวิชา
เกรดยังไมสมบูรณ รอสงงานใหครบ

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
รัตนา งิ้วแหลม และคณะ. (2560). เอกสารประกอบการสอนวิชากิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย
และการจัดประสบการณการเรียนรู. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ณัฐนันท วงศประจันต และคณะ. (2559). เอกสารประกอบการเรียนวิชากิจกรรมพัฒนาทักษะทาง
กายและการจัดประสบการณการเรียนรู. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พรใจ สารยศ. (2553.) ชุดกิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต. กรุงเทพ: สํานักพิมพแม็ค.
รัตนา งิ้วแหลม. (2550). กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต.
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ซิตินทรีย บุญมา และคณะ (2558). คูมือการจัดกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาการเรียนรูสําหรับเด็ก
โดยใชรูปแบบ “”สนามเด็กเลนโดยใชหลักการเรียนรูสมองเปนฐาน” 22 กรกฎาคม 2558
http:// resource. Thaihealth.or.th.library/collection/14385
ณั ฐนัน ท วงศป ระจัน ต. (2547). เด็ก ปฐมวัย: กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ. คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ณัฐิกา เพ็งลี. (2557). การสอนพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย. สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
พันธณรงค เฉยบรรดิษฐ.(2558). เกมพลศึกษา. 20 ธันวาคม 2555. Newgerd.blogspot.com.
เยาวภา เดชะคุปต. (2542). กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ. สํานักพิมพแม็ค.
เยาวภา เดชะคุปต. (2542). ดนตรีและกิจกรรมเขาจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ.
สํานักพิมพแม็ค.
วรนาถ รักสกุลไทยและคณะ.(2555). สุดยอดเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบครูมืออาชีพ.กรุงเทพฯ:
แฮปปเลิรนนิ่ง.
สายชล อึงขุนทด. (2558). กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย. 18 กรกฎาคม 2558.
http://wwwdusitcenter.org.dusitwebs/plan/newview.phd? Id=2182
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550). นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๐-๕ ป)ระยะยาว พ.ศ ๒๕๕๐-๒๕๕๙. กรุงเทพฯ.
อรุณี จิระพลั งทรัพ ย. (2552). การจั ดกิจกรรมพลศึกษาระดับปฐมวัย กรณี ศึกษา โรงเรียนสาธิต
อนุ บ าลละอออุ ทิ ศ และโรงเรี ย นอนุ บ าลเด น หล า . ปริ ญ ญานิ พ นธ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ซัมซุงพับลิชิง คอมพานี. (2551). สมองซีกขวาพัฒนาไดไรขีดจํากัดสําหรับ 4-5ป. กรุงเทพฯ:
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส.
ณัฐนันท วงศประจันต. (2557). เอกสารแบบการเขียนแผนการจัดประสบการณการจัดกิจกรรม
การเคลื่อนไหวและจังหวะระดับปฐมวัย.
www. eDLRU.dusit.ac.th “กิจกรรมระดับปฐมวัย”
Piyawan-on 13มกราคม2554. “ตั้งเปาเพิ่มกิจกรรมทางกาย”http://thaihealth.or.th/
Content/2708-html
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
-การสนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูเรียน
-แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
-การประเมินผลกิจกรรมการเรียน
-แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
-แบบบันทึก มคอ.5
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ไดจากการประเมินมาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ทําการวิจัยในชั้นเรียน
คนควาขอมูลความรูใหมนํามาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อาจารยผูสอนรวมระดม
ความคิดเพื่อพัฒนาวิชาใหมีเนื้อหาและวิธีการสอนที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอการนําไปใช
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนน และการใหคะแนนตามขอกําหนดการวัดและประเมินผล
ประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาทุกปการศึกษาตามขอเสนอแนะ โดยนําเทคโนโลยีเขามาใชในการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน
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