รายละเอียดของรายวิชา

รายวิชา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย
รหัสวิชา ๑๐๗๓๓๑๑

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ (หลักสูตร ๕ ปี)
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

มคอ. ๓

สารบัญ
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
๑
๒
๒
๓
๘
๑๓
๑๓

มคอ. ๓

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๑๐๗๓๓๑๑ วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย
Movement Science for Young Children

๒. จานวนหน่วยกิต
๓(๒-๒-๕)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๓.๒ ประเภทของหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
๔.๑ ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน
๔.๒ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน
อาจารย์เกษร ขวัญมา
อาจารย์ผู้สอน ชนิสรา ใจชัยภูมิ
อาจารย์ผู้สอน อัญชิษฐา ปิยะจิตติ

กลุ่มเรียน A1
กลุ่มเรียน UA
กลุ่มเรียน LA
กลุ่มเรียน NA

๕. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ชั้นปีที่ ๓

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
“ไม่ม”ี

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
“ไม่มี”

หน้า

๑

มคอ. ๓

๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลาปาง
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

๙. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
๑๘/๖/๒๕๖๒

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
๑.๑ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งวิ ท ยาศาสตร์ ก ารเคลื่ อ นไหวส าหรั บ
เด็กปฐมวัย
๑.๒ เพื่อให้นั กศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เหมาะสมสาหรับเด็กปฐมวัย
๑.๓ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในด้านนาความรู้ไปบูรณาการและแนะนาถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้
๑.๔ เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๑.๕ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสาร และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ เพื่อผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการวางแผน พัฒนา แก้ไขปัญหา และการ
จัดการให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๒.๒ เพื่อสร้ างองค์ความรู้ และส่ งเสริมการศึกษาวิจัยให้ ล งลึ กเฉพาะด้าน ตลอดจนการนา
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื่อให้ สอดคล้ องกับสาระสาคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญของการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
พัฒนาการทางการเคลื่อนไหวพื้นฐาน กิจกรรมเข้าจังหวะ เกม การเล่น โยคะ กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง การบูรณาการสู่การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย สื่อ อุปกรณ์ การจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเคลื่อนไหว ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การประเมินพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย และฝึกจัดกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้งให้กับเด็กในสถานศึกษาปฐมวัย
หน้า ๒

มคอ. ๓
Definition and importance of movement science for young children,
principles, concepts, theories and development of basic movement, rhythmic
activities, games, yoka, plays and outdoor activities, the integration for experience
management in early childhood education, media and equipment and
environmental management suitable for child movement, cautions and injury
protection, first aids, the developmental evaluation of young children’s movement,
practicing rhythmic movement and outdoor activities for young children in the early
childhood institution.

๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

๓๐ ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน

๓๐ ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง

๗๕ ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านสั งคมออนไลน์ประจา
รายวิชา
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๑
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
 ๑.๑.๑ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
o ๑.๑.๒ มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
o ๑.๑.๓ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจในผู้อื่นและเข้าใจโลก
o ๑.๑.๔ มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
 ๑.๑.๕ เคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
o ๑.๑.๖ สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และเป็นแบบอย่างที่
ดีให้กับนักศึกษา
หน้า

๓

มคอ. ๓
๑.๒.๒ การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive Action Learning)
๑.๒.๓ การปลู กฝั งให้ นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ ตรงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๑.๒.๔ การใช้กรณีศึกษา บทบาทสมมติ ใช้ตัวแบบที่ดี เช่น ตัว แบบที่เป็นจริง ข่าว
เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช้การเสริมแรงที่เหมาะสม
กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ ประเมิ น จากการตรงเวลาของนักศึ กษาในการเข้า ชั้นเรียน การส่ ง งานตาม
กาหนดระยะเวลา ที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
๑.๓.๒ ประเมิ น จากการมี วินั ย และความพร้ อ มเพรี ยงของนั ก ศึก ษาในการเข้า ร่ ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๑.๓.๓ ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓.๔ ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพื่อน และเครื่องมือวัดต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม แบบ
สังเกต แบบวัดเจตคติ เป็นต้น

๒. ด้านความรู้
๒.๑ ด้านความรู้ ที่ต้องพัฒนา
o ๒.๑.๑ มีความรอบรู้ในด้านวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะสาขาอย่างกว้างขวางลึกซึ้ ง
และเป็นระบบ
 ๒.๑.๒ มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎี ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณา
การ ทั้งการบูรณาการศาสตร์วิชาเฉพาะสาขา การบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลก
แห่งความเป็นจริง
o ๒.๑.๓ มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในวิช าชีพครูและวิช า
เฉพาะสาขาอย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
 ๒.๑.๔ มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และ
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ ใช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ห ลากหลายรู ป แบบโดยเน้ นการเรี ยนรู้ เ ชิ ง รุ ก (Active
Learning) โดยใช้การเรียนรู้จากการทางานเป็นฐาน (Work-based Learning) เน้นหลักการทางทฤษฎี
ผนวกกับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
๒.๒.๒ การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
๒.๒.๓ ฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการแสวงหาความรู้ แ ละส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นสร้ า งความรู้
ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเอง และฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็นได้
๒.๒.๕ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เพื่อประยุกต์และประเมิน
ค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
หน้า ๔

มคอ. ๓
๒.๓.๒ ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
๒.๓.๔ ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
๒.๓.๕ ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ ด้านทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
o ๓.๑.๑ สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ
และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการ
วิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
 ๓.๑.๒ สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่ การ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ
o ๓.๑.๓ มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์
และการพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
 ๓.๑.๔ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะสาขาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ ใช้การเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับและให้ความรู้เพิ่มเติม
๓.๒.๒ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL)
๓.๒.๓ การเรียนรู้จากการทางานฐาน (Work-based Learning) ให้ลงมือปฏิบัติอย่าง
สม่าเสมอ ใช้สถานการณ์จริงและปัญหาที่หลากหลาย เพื่อฝึกฝนจนเกิดความชานาญ
๓.๒.๔ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-based Learning)
๓.๒.๕ การใช้เครื่องมือทางความคิด (Mind Tools) ถ่ายทอดความคิด สรุปรวบยอด
ความคิด
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ ประเมินโดยใช้แบบทดสอบและการสังเกตพฤติกรรม
๓.๓.๒ ประเมินจากการนาเสนองานในชั้นเรียน
๓.๓.๓ ประเมินจากผลการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
๓.๓.๔ ประเมินจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
๓.๓.๖ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานในแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ และการนาเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
 ๔.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
และผู้อื่นในการทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและ
หน้า
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วิชาชีพอย่างต่อเนื่องมีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์
o ๔.๑.๒ มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
ได้อย่างสร้างสรรค์
o ๔.๑.๓ มี ภ าวะผู้ นาและผู้ ตามที่ดี มี ความสั มพั นธ์ ที่ดี กั บผู้ เรี ยน และมี ความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 ๔.๑.๔ มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ แ ละสั ง คม เอาใจใส่ ใ นการรั บ ฟั ง และพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลอย่ า งมี ค วาม
รับผิดชอบ
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ ใช้ ก ารสอนที่ มี ก ารก าหนดให้ มี กิ จ กรรมกลุ่ ม และการเรี ย นแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
ปฏิบัติการ (Participative Learning through Action)
๔.๒.๒ ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลจากบุคคลและแหล่งข้อมูลต่างๆ
๔.๒.๓ การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
๔.๒.๔ การแสดงความคิดเห็น การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อื่น และการบันทึกสะท้อน
การเรียนรู้ (Reflective Learning)
๔.๓ วิธีการประเมินผล
๔.๓.๑ ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา ในขณะร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
รวมถึงการแสดงความคิด การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อื่น และการบันทึกสะท้อนการเรียนรู้
๔.๓.๒ ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า และการแก้ปัญหา พิจารณาจากความครบถ้วน
ชัดเจนและตรงประเด็นตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
๔.๓.๓ ประเมินจากผลนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปราย

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
o ๕.๑.๑ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเก็บข้อมูลและนาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและ
กลุ่มบุคคล ที่มีความแตกต่างกัน
 ๕.๑.๒ มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย
และตระหนักถึงคุณค่าในการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการสื่อสาร
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ คณิตศาสตร์ ภาษาพูด
ภาษาเขียน ในการเก็บข้อมูลและนาเสนอข้อมูล อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็น
ปัญหาอย่างรวดเร็ว
o ๕.๑.๔ มีความสามารถในการบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อ
และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ การวิเคราะห์ จากกรณีศึกษาเรียนรู้เทคนิคและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
หน้า
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๕.๒.๒ การสืบค้นและนาเสนอรายงานในประเด็นสาคัญทางการศึกษาที่มี
ความเกี่ย วข้องกับการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๒.๔ จัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้สถิติพื้นฐานและสถิติเพื่อการวิจัย
๕.๒.๕ ฝึกการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให้
ข้อมูลป้อนกลับและการให้ความช่วยเหลือ
๕.๓ วิธีการประเมินผล
๕.๓.๑ ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ
ทั้งประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา
๕.๓.๒ ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้ปัญหาจากโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
๕.๓.๓ ประเมินจากผลงานที่เป็นชิ้นงาน แผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ที่ต้องพัฒนา
o ๖.๑.๑ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่
เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal)
อย่างสร้างสรรค์
o ๖.๑.๒ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่
มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
 ๖.๑.๓ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะสาขาอย่างบูรณาการ
๖.๒ วิธีการสอน
๖.๒.๒ การฝึ ก ประสบการณ์ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบที่ เ ป็ น ทางการ
และไม่เป็นทางการในสถานศึกษาปฐมวัยตามรายวิชาที่เรียน
๖.๓ วิธีการประเมินผล
๖.๓.๒ ประเมิน จากการการฝึกประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการในสถานศึกษาปฐมวัยตามรายวิชาที่เรียน

หน้า

๗

มคอ. ๓

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
๑
บทนา
๔
- แนะนารายวิชา รู้กฎระเบียบสร้าง
ชิ้นงาน (Portfolio)
- ความหมาย ความสาคัญของ
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
- หลักการและทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง
- การประยุกต์วิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวมาใช้ในชีวิตประจาวัน
๒

๓-๔

ความรู้เบื้องต้น
- หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
พัฒนาการทางการเคลื่อนไหวพืน้ ฐาน
- การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- การนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่
การปฏิบัติ

๔

การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
- ความหมาย
- ประโยชน์หรือความสาคัญ
- ประเภท
- หลักการจัดกิจกรรม
- ตัวอย่างการจัดกิจกรรม

๘

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนรู้แบบสร้าง
ผังความคิด (Concept
Mapping)
- อภิปรายและสรุปในกลุ่ม
พร้อมทั้งนาเสนอ
สื่อที่ใช้
- Key Note
- เอกสารประกอบคาสอน
- ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem Based
Learning)
- อภิปรายและสรุปในกลุ่ม
พร้อมทั้งนาเสนอ
สื่อที่ใช้
- Key Note
- เอกสารประกอบคาสอน
- วีดิทัศน์เกี่ยวกับการสอน
- ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem Based
Learning)
- อภิปรายและสรุปในกลุ่ม
พร้อมทั้งนาเสนอ
สื่อที่ใช้
- Key Note
- เอกสารประกอบคาสอน
- วีดิทัศน์เกี่ยวกับการสอน
- ใบงาน

ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มเรียน

อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มเรียน

อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มเรียน

หน้า
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
๕-๖ กิจกรรมเข้าจังหวะ
- ความหมาย
- ประโยชน์หรือความสาคัญ
- ประเภท
- หลักการจัดกิจกรรม
- ตัวอย่างการจัดกิจกรรม

๗

๘

เกม
- ความหมาย
- ประโยชน์หรือความสาคัญ
- ประเภท
- หลักการจัดกิจกรรม
- ตัวอย่างการจัดกิจกรรม

การเล่น
- ความหมาย
- ประโยชน์หรือความสาคัญ
- ประเภท
- หลักการจัดกิจกรรม
- ตัวอย่างการจัดกิจกรรม

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
๘
กิจกรรมการเรียนการสอน
- การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem Based
Learning)
- อภิปรายและสรุปในกลุ่ม
พร้อมทั้งนาเสนอ
สื่อที่ใช้
- Key Note
- เอกสารประกอบคาสอน
- วีดิทัศน์เกี่ยวกับการสอน
- ใบงาน
๔
กิจกรรมการเรียนการสอน
- การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem Based
Learning)
- อภิปรายและสรุปในกลุ่ม
พร้อมทั้งนาเสนอ
สื่อที่ใช้
- Key Note
- เอกสารประกอบคาสอน
- วีดิทัศน์เกี่ยวกับการสอน
- ใบงาน
๔
กิจกรรมการเรียนการสอน
- การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem Based
Learning)
- อภิปรายและสรุปในกลุ่ม
พร้อมทั้งนาเสนอ
สื่อที่ใช้
- Key Note
- เอกสารประกอบคาสอน
- วีดิทัศน์เกี่ยวกับการสอน
- ใบงาน

ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มเรียน

อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มเรียน

อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มเรียน

หน้า

๙

มคอ. ๓
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
๙
โยคะ
- ความหมาย
- ประโยชน์หรือความสาคัญ
- ประเภท
- หลักการจัดกิจกรรม
- ตัวอย่างการจัดกิจกรรม

๑๐

๑๑

กิจกรรมกลางแจ้ง
- ความหมาย
- ประโยชน์หรือความสาคัญ
- ประเภท
- หลักการจัดกิจกรรม
- ตัวอย่างการจัดกิจกรรม

การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้
- ความหมาย
- ประโยชน์หรือความสาคัญ
- ประเภท
- บรรยากาศในชัน้ เรียนที่จะนาไปสู่
ความสาเร็จในการสอน

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
๔
กิจกรรมการเรียนการสอน
- การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem Based
Learning)
- อภิปรายและสรุปในกลุ่ม
พร้อมทั้งนาเสนอ
สื่อที่ใช้
- Key Note
- เอกสารประกอบคาสอน
- วีดิทัศน์เกี่ยวกับการสอน
- ใบงาน
๔
กิจกรรมการเรียนการสอน
- การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem Based
Learning)
- อภิปรายและสรุปในกลุ่ม
พร้อมทั้งนาเสนอ
สื่อที่ใช้
- Key Note
- เอกสารประกอบคาสอน
- วีดิทัศน์เกี่ยวกับการสอน
- ใบงาน
๔
กิจกรรมการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนรู้แบบสร้าง
ผังความคิด (Concept
Mapping)
- อภิปรายและสรุปในกลุ่ม
พร้อมทั้งนาเสนอ
สื่อที่ใช้
- Key Note
- เอกสารประกอบคาสอน
- วีดิทัศน์เกี่ยวกับการสอน
- ใบงาน

ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มเรียน

อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มเรียน

อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มเรียน

หน้า

๑๐

มคอ. ๓
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
๑๒ การป้องกันและการรักษาการ
บาดเจ็บ
- ความหมาย
- การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ
- สาเหตุการบาดเจ็บ
- การบาดเจ็บและการรักษาการ
บาดเจ็บ
- การป้องกันการบาดเจ็บจากการ
เคลื่อนไหว
๑๓

การประเมินพัฒนาการทางการ
เคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย
- ความหมาย
- ประโยชน์หรือความสาคัญ
- ประเภท
- หลักการประเมินพัฒนาการ
- วิธีการประเมินสุขภาพและ
พัฒนาการเด็กตามช่วงวัย

๑๔-๑๕ การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวใน
สถานศึกษา
- ความมุ่งหมายของการจัดพลศึกษา
ในโรงเรียน
- หลักการจัดโครงการพลศึกษาใน
โรงเรียน
- องค์ประกอบของโครงการพลศึกษา
ในโรงเรียน
- การเขียนโครงการ
- การจัดการกิจกรรมพลศึกษา
๑๖

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
๔
กิจกรรมการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนรู้แบบสร้าง
ผังความคิด (Concept
Mapping)
- อภิปรายและสรุปในกลุ่ม
พร้อมทั้งนาเสนอ
สื่อที่ใช้
- Key Note
- เอกสารประกอบคาสอน
- วีดิทัศน์เกี่ยวกับการสอน
- ใบงาน
๔
กิจกรรมการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนรู้แบบสร้าง
ผังความคิด (Concept
Mapping)
- อภิปรายและสรุปในกลุ่ม
พร้อมทั้งนาเสนอ
สื่อที่ใช้
- Key Note
- เอกสารประกอบคาสอน
- วีดิทัศน์เกี่ยวกับการสอน
- ใบงาน
๘
กิจกรรมการเรียนการสอน
- การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
(Research – based
Learning)
- อภิปรายและสรุปในกลุ่ม
พร้อมทั้งนาเสนอ
สื่อที่ใช้
- Key Note
- เอกสารประกอบคาสอน
- วีดิทัศน์เกี่ยวกับการสอน
- ใบงาน

ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มเรียน

อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มเรียน

อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มเรียน

สอบปลายภาค

หน้า

๑๑

มคอ. ๓

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
สัดส่วนของคะแนน ระหว่างภาค ๖๐ % ปลายภาค ๔๐%
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

๑.๓.๑,๑.๓.๒

การเข้าห้องเรียน

๑.๓.๔, ๒.๓.๑, ๒.๓.๒, การสอบย่อยและผลงาน
๒.๓.๔, ๓.๓.๒, ๓.๓.๓,
๓.๓.๔, ๓.๓.๖, ๔.๓.๒,
๔.๓.๓, ๕.๓.๑, ๕.๓.๒,
๕.๓.๓

๒.๓.๕, ๖.๓.๒

โครงงาน

สัปดาห์
สัดส่วน
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

วิธีการทวนสอบ

๑-๑๕

๕%

- ตรวจสอบบันทึกการเข้า
ชั้นเรียน

๑-๑๕

๓๐ %

- ตรวจสอบบันทึกการส่งงาน

๑-๑๕

๒๐ %

- ตรวจสอบบันทึกการส่ง
โครงงาน

- การตรวจสอบความรู้
นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
โดยการสอบถามและให้
นักศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็นระหว่างการเรียน
- สุ่มสัมภาษณ์นักศึกษา
เพื่อตรวจสอบความรู้
นักศึกษาหลังจากส่งผลการ
เรียนแล้ว
- นักศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็นหลังการปฏิบัติการ
ตามโครงการและผู้สอนให้
ข้อมูลย้อนกลับ

๑.๓.๓, ๓.๓.๑, ๔.๓.๑

การประเมินพฤติกรรม

๑-๑๕

๕%

๒.๓.๑

สอบปลายภาค

๑๖

๔๐ %

- การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
- สุ่มประเมินข้อสอบและ
ความเหมาะสมของการให้
คะแนน ทั้งคะแนนดิบและ
ระดับคะแนนของรายวิชา
- ตรวจสอบความสอดคล้อง
ของข้อสอบกับคาอธิบาย
รายวิชาและแผนการสอน
ของแต่ละสัปดาห์

หน้า

๑๒

มคอ. ๓

๓. การประเมินผลการศึกษา ใช้ตามเกณฑ์ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เกณฑ์คะแนน
๙๐-๑๐๐
๘๕-๘๙
๗๕-๘๔
๗๐-๗๔
๖๐-๖๙
๕๕-๕๙
๕๐-๕๔
๐-๔๙

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ . (๒๕๖๐). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศั กราช ๒๕๖๐. กรุงเทพฯ :
กระทรวงศึกษาธิการ.
พรเทพ ลี่ ท องอิ น และคณะ. (๒๕๖๒). เอกสารประกอบการเรี ยนรายวิ ชา วิ ท ยาศาสตร์ ก าร
เคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

๒. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ณัฐนันท์ วงศ์ประจันต์. (๒๕๕๘). เอกสารรวบรวมวิชากิจกรรมพัฒนาทักษะทางกายและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ณัฐิกา เพ็งลี. (๒๕๕๗). การสอนพลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย. สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชา พลศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็ปไซต์และวารสารทางการศึกษาตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา
๑.๒ รับฟังความคิดเห็นผ่าน e-mail
หน้า

๑๓

มคอ. ๓

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
อาจารย์ผู้ประสานงาน / รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอนร่วมกันประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

๓. การปรับปรุงการสอน
๓.๑ จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เพื่อนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
๓.๒ ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชา/อาจารย์ใน
คณะ/ระหว่างสถาบัน

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ สุ่ มประเมิ น ข้อสอบและความเหมาะสมของการให้ คะแนน ทั้งคะแนนดิ บ และระดั บ
คะแนนของรายวิชา
๔.๒ ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ โดย
การสอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียน

๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้สอน / อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนาเสนอแนวทางการแก้ไข / ปรับปรุง / เพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

หน้า

๑๔

