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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1073311 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
Movement Science for Young Children

2. จำนวนหน่วยกิต
3 (2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเอกบังคับ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน
อาจารย์เกษร ขวัญมา
อาจารย์ประวิชญา แข่งขัน
อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ

กลุ่มเรียน A1,B1
กลุ่มเรียน UA
กลุ่มเรียน LA
กลุ่มเรียน NA

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3

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

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
“ไม่มี”
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8. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

9. วันทีจ่ ัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
ปรับปรุง 1 มิถุนายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในด้านนำความรู้ไปบูรณาการและแนะนำถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้
1.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
1.5 เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสาร และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับ TQF บริบทของสังคมปัจจุบันและบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.2 ปรับวิธีสอนให้มีทั้งการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการสอนแบบออนไลน์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญของการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
พัฒนาการทางการเคลื่อนไหวพื้นฐาน กิจกรรมเข้าจังหวะ เกม การเล่น โยคะ กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง การบูรณาการสู่การจั ดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย สื่อ อุปกรณ์ การจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ การเคลื่อนไหว ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็ บ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การประเมินพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย และฝึกจัดกิจกรรม
การเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้งให้กับเด็กในสถานศึกษาปฐมวัย
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
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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.

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง /
ภาคการศึกษา

ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

30 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

75 ชั่วโมง /
ภาคการศึกษา

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านสังคมออนไลน์ประจำรายวิชา
- อาจารย์จัดเวลาให้ค ำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
• 1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
o 1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
o 1.1.3 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจในผู้อื่นและเข้าใจโลก
o 1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
• 1.1.5 เคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
o 1.1.6 สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
สัมพันธ์ โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ผู้ ส อนสอดแทรกคุ ณ ธรรมจริยธรรมในการสอน และเป็ น แบบอย่ างที่ ดี ให้ กั บ
นักศึกษา
1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive Action Learning)
4
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1.2.3 การปลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึ ก ษามี ร ะเบี ย บวิ นั ย โดยเน้ น การเข้ าชั้ น เรี ย นให้ ต รงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 การใช้ ก รณี ศึ ก ษา บทบาทสมมติ ใช้ ตั ว แบบที่ ดี เช่ น ตั ว แบบที่ เป็ น จริง ข่ า ว
เหตุการณ์ สื่อ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช้การเสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่
ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.3.4 ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพื่อน และเครื่องมือวัดต่าง ๆ

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
o 2.1.1 มีความรอบรู้ในด้านวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะสาขาอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และเป็น
ระบบ
• 2.1.2 มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎี ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ
ทั้งการบูรณาการศาสตร์วิชาเฉพาะสาขา การบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่ง
ความเป็นจริง
o 2.1.3 มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะ
สาขาอย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัย และการวิจัยในการต่อยอดความรู้
• 2.1.4 มี ความสามารถในการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และประเมิ น ค่ าองค์ ค วามรู้ และ
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ห ลากหลายรู ป แบบโดยเน้ น การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก (Active
Learning)
2.2.2 ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเอง และฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นได้
2.2.3 ฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นวิ เคราะห์ ก ารคิ ด การกระทำของตนเอง ของแผนการปฏิ บั ติ ต าม
เป้าหมายที่กำหนด ควบคุมกำกับตนเองให้ปฏิบัติตามแผน และประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุง
ต่อไปในลักษณะการเรียนรู้ด้วยการกำกับตนเอง (Self Regulation)
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2.2.4 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เพื่อประยุกต์และประเมิน ค่า
องค์ความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
2.3.3 ประเมินจากแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา
2.3.4 ประเมินจากการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน
2.3.5 ประเมินจากโครงการที่นำเสนอ

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
o 3.1.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ และประเมิ นข้อมูลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทำการวิจัย
เพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
• 3.1.2 สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนำไปสู่การแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
o 3.1.3 มีความเป็นผู้นำทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และ
การพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
• 3.1.4 การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนำความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะสาขาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒ นา
ผู้เรีย น และการวิจั ยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานอย่ างมีวิสัยทัศน์ ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL)
3.2.2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-based Learning)
3.2.3 การใช้เครื่ องมื อ ทางความคิ ด (Mind Tools) ถ่ายทอดความคิด สรุป รวบยอด
ความคิด
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินโดยใช้แบบทดสอบและการสังเกตพฤติกรรม
3.3.2 ประเมินจากการนำเสนองานในชั้นเรียน
3.3.3 ประเมินจากผลการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
3.3.4 ประเมินจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
• 4.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและ
ผู้ อื่น ในการทำงานและการอยู่ ร่ว มกัน อย่างเป็ นกัล ยาณมิตร และในการเรียนรู้พั ฒ นาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องมีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์
o 4.1.2 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
o 4.1.3 มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกั บผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
• 4.1.4 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใช้ ก ารสอนที่ มี ก ารกำหนดให้ มี กิ จ กรรมกลุ่ ม และการเรี ย นแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
ปฏิบัติการ (Participative Learning through Action)
4.2.2 ฝึกทักษะการสืบค้นจากบุคคลละแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
4.2.3 การแสดงความคิดเห็น การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อื่น และบันทึกสะท้อนการ
เรียนรู้ (Reflective Learning)
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา ในขณะร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
รวมถึงการแสดงความคิด การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อื่น และการบันทึกสะท้อนการเรียนรู้
4.3.2 ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า และการแก้ปัญหา พิจารณาจากความครบถ้วน
ชัดเจนและตรงประเด็นตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
4.3.3 ประเมินจากผลนำเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นำในการอภิปราย

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
o 5.1.1 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเก็บข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับบุคคลและกลุ่ม
บุคคลที่มีความแตกต่างกัน
• 5.1.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
ตระหนักถึงคุณค่าในการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการสื่อสาร การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
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o 5.1.3 มี ความสามารถในการวิ เคราะห์ ข้อ มูล ข่าวสาร ทั้ งที่ เป็ น ตั วเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการเก็บข้อมูลและนำเสนอข้อมูล อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์
ความรู้หรือประเด็นปัญหาอย่างรวดเร็ว
o 5.1.4 มีความสามารถในการบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อ และ
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การสืบค้นและนำเสนอรายงานในประเด็นสำคัญทางการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการดำรงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.2 การติดตาม วิเคราะห์ เหตุการณ์ โลกปัจจุ บันจากข่าวสาร ทั้ งแหล่ งเรียนรู้แบบ
ดั้งเดิมและแหล่งเรียนรู้แบบออน์ไลน์
5.2.3 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้สถิติพื้นฐานและสถิติเพื่อการวิจัย
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติ ของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ
ทั้งการประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา
5.3.2 ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้ปัญหาจากโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
5.3.3 ประเมินจากผลงานที่เป็นชิ้นงาน แผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นำเสนอ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ที่ต้องพัฒนา
o 6.1.1 มีความเชี่ย วชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่าง
สร้างสรรค์
o 6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีค วามต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
• 6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะสาขาอย่างบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 การฝึกประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการตาม
รายวิชาที่เรียน
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 ประเมินจากการฝึกประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่เป็น
ทางการตามรายวิชาที่เรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
บทนำ:
- แนะนำรายวิชา รู้
กฎระเบียบสร้างชิ้นงาน
(Portfolio) การวัดประเมินผล
- ความหมาย ความสำคัญ
ของวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหว
- หลักการและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
ที่เกี่ยวข้อง
- การประยุกต์วิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวมาใช้ในชีวิต
ประจำวัน

จำนวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
รูปแบบการสอน
ผู้สอน
ชั่วโมง
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน
 Onsite
- ปฐมนิเทศ อาจารย์ผสู้ อนแนะนำตนเอง  Online
ประจำกลุม่
แนวการสอน และร่วมกันวางแผนกำหนด
เรียน
วันเวลาในการเรียน การให้คำปรึกษา การ
สื่อสารกลุ่ม
- สร้างความคิด ตรวจสอบความรูเ้ รื่องที่
จะสอนด้วยการซักถาม ให้ความรูพ้ ื้นฐาน
แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 4-5 คน
กำหนดหัวข้อให้ไปศึกษาค้นคว้า จากแหล่ง
เรียนรู้ หรือบางครั้งอาจจะมาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วมานำเสนอความคิดเห็น
ของตนเองในกลุ่ม
- จัดโครงสร้างความคิด นักศึกษาในกลุ่ม
จะช่วยกันจัดกลุม่ ของความคิด รวมทั้งการ
จัดลำดับช่วงชั้นของความคิด วิเคราะห์
ความเชื่อมโยง จากนั้นออกแบบแสดงเป็น
แผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping)
- สรุปด้วยแผนผังมโนทัศน์ นำเสนอหน้า
ชั้นเรียน นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ร่วมกันสรุป
สื่อที่ใช้
- iPad
- PowerPoint / Key Note
- iTuneU / WBSC
- แนวการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
2-3 ความรู้เบื้องต้น:
- หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และพัฒนาการทางการ
เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- การนำหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยสู่
การปฏิบัติ (การเขียนแผน
จัดประสบการณ์)

4

การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
- ความหมาย
- ประโยชน์หรือความสำคัญ
- ประเภท
- หลักการจัดกิจกรรม
- ตัวอย่างการจัดกิจกรรม

จำนวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
8
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สร้างความคิด ตรวจสอบความรูเ้ รื่องที่
จะสอนด้วยการซักถาม ให้ความรูพ้ ื้นฐาน
เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอสิ่งที่อยาก
เรียนรู้ หรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูก
กำหนดขึ้นในชั้นเรียนที่นักศึกษาช่วยกันคิด
และอยากลงมือปฏิบัติ (Problem Based
Learning)
- เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
ละ 4-5 คน นักศึกษาออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง “การ
เคลื่อนไหวเบื้องต้น” ลงมือปฏิบตั กิ ิจกรรม
วัดและประเมินผล โดยครูให้คำแนะนำ
ตอบคำถามและสังเกต
- สรุปสิ่งที่เรียนรู้ นำเสนอหน้าชั้นเรียน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกัน
สรุป
สื่อที่ใช้
- iPad
- PowerPoint / Key Note
- iTuneU / WBSC
- แนวการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- วีดีทัศน์ประกอบการสอน
- ใบงาน
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สร้างความคิด ตรวจสอบความรูเ้ รื่องที่
จะสอนด้วยการซักถาม ให้ความรูพ้ ื้นฐาน
เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอสิ่งที่อยาก
เรียนรู้ หรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูก
กำหนดขึ้นในชั้นเรียนที่นักศึกษาช่วยกันคิด
และอยากลงมือปฏิบัติ (Problem Based
Learning)
- เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
ละ 4-5 คน นักศึกษาออกแบบแผนการจัด
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รูปแบบการสอน

ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอน
 Onsite
ประจำกลุม่
 Online
Application: เรียน
Facebook
Live, Zoom,
หรือ Ms Teams

 Onsite
 Online

อาจารย์ผู้สอน
ประจำกลุ่ม
เรียน

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

5

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมเข้าจังหวะ
- ความหมาย
- ประโยชน์หรือความสำคัญ
- ประเภท
- หลักการจัดกิจกรรม
- ตัวอย่างการจัดกิจกรรม

จำนวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

รูปแบบการสอน

ประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง “การ
เคลื่อนไหวเบื้องต้น” ลงมือปฏิบตั กิ ิจกรรม
วัดและประเมินผล โดยครูให้คำแนะนำ
ตอบคำถามและสังเกต
- สรุปสิ่งที่เรียนรู้ นำเสนอหน้าชั้นเรียน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกัน
สรุป
สื่อที่ใช้
- iPad
- PowerPoint / Key Note
- iTuneU / WBSC
- แนวการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- วีดีทัศน์ประกอบการสอน
- ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
 Onsite
- สร้างความคิด ตรวจสอบความรูเ้ รื่องที่  Online
จะสอนด้วยการซักถาม ให้ความรูพ้ ื้นฐาน
เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอสิ่งที่อยาก
เรียนรู้ หรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูก
กำหนดขึ้นในชั้นเรียนที่นักศึกษาช่วยกันคิด
และอยากลงมือปฏิบัติ (Problem Based
Learning)
- เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
ละ 4-5 คน นักศึกษาออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง “กิจกรรม
เข้าจังหวะ” ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม วัดและ
ประเมินผล โดยครูให้คำแนะนำ ตอบ
คำถามและสังเกต
- สรุปสิ่งที่เรียนรู้ นำเสนอหน้าชั้นเรียน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกัน
สรุป
สื่อที่ใช้
- iPad
- PowerPoint / Key Note
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ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอน
ประจำกลุ่ม
เรียน

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

6

การจัดบรรยากาศในการ
เรียนรู้
- ความหมาย
- ประโยชน์หรือความสำคัญ
- ประเภท
- บรรยากาศในชั้นเรียนที่จะ
นำไปสู่ความสำเร็จในการ
สอน

4

7

เกม
- ความหมาย
- ประโยชน์หรือความสำคัญ
- ประเภท
- หลักการจัดกิจกรรม
- ตัวอย่างการจัดกิจกรรม

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
- iTuneU / WBSC
- แนวการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- วีดีทัศน์ประกอบการสอน
- ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สร้างความคิด ตรวจสอบความรูเ้ รื่องที่
จะสอนด้วยการซักถาม ให้ความรูพ้ ื้นฐาน
แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 4-5 คน
กำหนดหัวข้อให้ไปศึกษาค้นคว้า จากแหล่ง
เรียนรู้ หรือบางครั้งอาจจะมาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วมานำเสนอความคิดเห็น
ของตนเองในกลุ่ม
- จัดโครงสร้างความคิด นักศึกษาในกลุ่ม
จะช่วยกันจัดกลุม่ ของความคิด รวมทั้งการ
จัดลำดับช่วงชั้นของความคิด วิเคราะห์
ความเชื่อมโยง จากนั้นออกแบบแสดงเป็น
แผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping)
- สรุปด้วยแผนผังมโนทัศน์ นำเสนอหน้า
ชั้นเรียน นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ร่วมกันสรุป
สื่อที่ใช้
- iPad
- PowerPoint / Key Note
- iTuneU / WBSC
- แนวการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- วีดีทัศน์ประกอบการสอน
- ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สร้างความคิด ตรวจสอบความรูเ้ รื่องที่
จะสอนด้วยการซักถาม ให้ความรูพ้ ื้นฐาน
เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอสิ่งที่อยาก
เรียนรู้ หรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูก
กำหนดขึ้นในชั้นเรียนที่นักศึกษาช่วยกันคิด
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รูปแบบการสอน

ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอน
 Onsite
ประจำกลุม่
 Online
Application: เรียน
Facebook
Live, Zoom,
หรือ Ms Teams

 Onsite
 Online

อาจารย์ผู้สอน
ประจำกลุ่ม
เรียน

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

8

หัวข้อ/รายละเอียด

การเล่น
- ความหมาย
- ประโยชน์หรือความสำคัญ
- ประเภท
- หลักการจัดกิจกรรม
- ตัวอย่างการจัดกิจกรรม

จำนวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

รูปแบบการสอน

และอยากลงมือปฏิบัติ (Problem Based
Learning)
- เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
ละ 4-5 คน นักศึกษาออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง “เกม” ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม วัดและประเมินผล โดยครู
ให้คำแนะนำ ตอบคำถามและสังเกต
- สรุปสิ่งที่เรียนรู้ นำเสนอหน้าชั้นเรียน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกัน
สรุป
สื่อที่ใช้
- iPad
- PowerPoint / Key Note
- iTuneU / WBSC
- แนวการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- วีดีทัศน์ประกอบการสอน
- ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
 Onsite
- สร้างความคิด ตรวจสอบความรูเ้ รื่องที่  Online
จะสอนด้วยการซักถาม ให้ความรูพ้ ื้นฐาน
เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอสิ่งที่อยาก
เรียนรู้ หรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูก
กำหนดขึ้นในชั้นเรียนที่นักศึกษาช่วยกันคิด
และอยากลงมือปฏิบัติ (Problem Based
Learning)
- เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
ละ 4-5 คน นักศึกษาออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง “การเล่น”
ลงมือปฏิบัติกิจกรรม วัดและประเมินผล
โดยครูให้คำแนะนำ ตอบคำถามและสังเกต
- สรุปสิ่งที่เรียนรู้ นำเสนอหน้าชั้นเรียน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกัน
สรุป
สื่อที่ใช้
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ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอน
ประจำกลุ่ม
เรียน

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

9

โยคะ
- ความหมาย
- ประโยชน์หรือความสำคัญ
- ประเภท
- หลักการจัดกิจกรรม
- ตัวอย่างการจัดกิจกรรม

4

10

การป้องกันและการ
รักษาการบาดเจ็บ
- ความหมาย
- การปฐมพยาบาลการ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
- iPad
- PowerPoint / Key Note
- iTuneU / WBSC
- แนวการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- วีดีทัศน์ประกอบการสอน
- ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สร้างความคิด ตรวจสอบความรูเ้ รื่องที่
จะสอนด้วยการซักถาม ให้ความรูพ้ ื้นฐาน
เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอสิ่งที่อยาก
เรียนรู้ หรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูก
กำหนดขึ้นในชั้นเรียนที่นักศึกษาช่วยกันคิด
และอยากลงมือปฏิบัติ (Problem Based
Learning)
- เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
ละ 4-5 คน นักศึกษาออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง “โยคะ” ลง
มือปฏิบัติกิจกรรม วัดและประเมินผล โดย
ครูให้คำแนะนำ ตอบคำถามและสังเกต
- สรุปสิ่งที่เรียนรู้ นำเสนอหน้าชั้นเรียน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกัน
สรุป
สื่อที่ใช้
- iPad
- PowerPoint / Key Note
- iTuneU / WBSC
- แนวการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- วีดีทัศน์ประกอบการสอน
- ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สร้างความคิด ตรวจสอบความรูเ้ รื่องที่
จะสอนด้วยการซักถาม ให้ความรูพ้ ื้นฐาน
แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 4-5 คน
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รูปแบบการสอน

ผู้สอน

 Onsite
 Online

อาจารย์ผู้สอน
ประจำกลุ่ม
เรียน

 Onsite
 Online
Application:
Facebook

อาจารย์ผู้สอน
ประจำกลุ่ม
เรียน

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

บาดเจ็บ
- สาเหตุการบาดเจ็บ
- การบาดเจ็บและการ
รักษาการบาดเจ็บ
- การป้องกันการบาดเจ็บ
จากการเคลื่อนไหว

11

การประเมินพัฒนาการ
ทางการเคลื่อนไหวสำหรับ
เด็กปฐมวัย
- ความหมาย
- ประโยชน์ หรือ
ความสำคัญ
- ประเภท
- หลักการประเมิน
พัฒนาการ
- วิธีการประเมินสุขภาพและ
พัฒนาการเด็กตามช่วงวัย

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

รูปแบบการสอน

กำหนดหัวข้อให้ไปศึกษาค้นคว้า จากแหล่ง
เรียนรู้ หรือบางครั้งอาจจะมาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วมานำเสนอความคิดเห็น
ของตนเองในกลุ่ม
- จัดโครงสร้างความคิด นักศึกษาในกลุ่ม
จะช่วยกันจัดกลุม่ ของความคิด รวมทั้งการ
จัดลำดับช่วงชั้นของความคิด วิเคราะห์
ความเชื่อมโยง จากนั้นออกแบบแสดงเป็น
แผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping)
- สรุปด้วยแผนผังมโนทัศน์ นำเสนอหน้า
ชั้นเรียน นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ร่วมกันสรุป
สื่อที่ใช้
- iPad
- PowerPoint / Key Note
- iTuneU / WBSC
- แนวการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- วีดีทัศน์ประกอบการสอน
- ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สร้างความคิด ตรวจสอบความรูเ้ รื่องที่
จะสอนด้วยการซักถาม ให้ความรูพ้ ื้นฐาน
แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 4-5 คน
กำหนดหัวข้อให้ไปศึกษาค้นคว้า จากแหล่ง
เรียนรู้ หรือบางครั้งอาจจะมาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วมานำเสนอความคิดเห็น
ของตนเองในกลุ่ม
- จัดโครงสร้างความคิด นักศึกษาในกลุ่ม
จะช่วยกันจัดกลุม่ ของความคิด รวมทั้งการ
จัดลำดับช่วงชั้นของความคิด วิเคราะห์
ความเชื่อมโยง จากนั้นออกแบบแสดงเป็น
แผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping)
- สรุปด้วยแผนผังมโนทัศน์ นำเสนอหน้า
ชั้นเรียน นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

Live, Zoom,
หรือ Ms Teams
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ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอน
 Onsite
ประจำกลุม่
 Online
Application: เรียน
Facebook
Live, Zoom,
หรือ Ms Teams

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

12

หัวข้อ/รายละเอียด

การจัดกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวในสถานศึกษา
- ความมุ่งหมายของการจัด
พลศึกษาในโรงเรียน
- หลักการจัดโครงการ
พลศึกษาในโรงเรียน
- องค์ประกอบของโครงการ
พลศึกษาในโรงเรียน
- การเขียนโครงการ
พลศึกษาในโรงเรียน

จำนวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ร่วมกันสรุป
สื่อที่ใช้
- iPad
- PowerPoint / Key Note
- iTuneU / WBSC
- แนวการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- วีดีทัศน์ประกอบการสอน
- ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สร้างความคิด ตรวจสอบความรูเ้ รื่องที่
จะสอนด้วยการซักถาม ให้ความรูพ้ ื้นฐาน
ฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกหัดทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยการบวนการวิจัยทีละน้อยอย่าง
เป็นลำดับขั้นตอน (Research – based
Learning)
- เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
ละ 4-5 คน นักศึกษาร่วมกันศึกษาปัญหาที่
เกิดจากการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวใน
สถานศึกษา เรียนรู้จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ออกแบบวิจัยในชั้น
เรียน สร้างเครื่องมือ (โครงการพลศึกษาใน
โรงเรียน) ดำเนินการวิจัย สรุปเขียน
รายงาน
- สรุปสิ่งที่เรียนรู้ นำเสนอหน้าชั้นเรียน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกัน
สรุป
สื่อที่ใช้
- iPad
- PowerPoint / Key Note
- iTuneU / WBSC
- แนวการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- วีดีทัศน์ประกอบการสอน
- ใบงาน
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รูปแบบการสอน

ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอน
 Onsite
ประจำกลุม่
 Online
Application: เรียน
Facebook
Live, Zoom,
หรือ Ms Teams

มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
13
กิจกรรมกลางแจ้ง
- ความหมาย
- ประโยชน์หรือความสำคัญ
- ประเภท
- หลักการจัดกิจกรรม
- ตัวอย่างการจัดกิจกรรม

14-15

การจัดกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวในสถานศึกษา
(ต่อ)
- การทำวิจัยในชั้นเรียน
- การเขียนโครงการ
พลศึกษาในโรงเรียน

จำนวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สร้างความคิด ตรวจสอบความรูเ้ รื่องที่
จะสอนด้วยการซักถาม ให้ความรูพ้ ื้นฐาน
เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอสิ่งที่อยาก
เรียนรู้ หรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูก
กำหนดขึ้นในชั้นเรียนที่นักศึกษาช่วยกันคิด
และอยากลงมือปฏิบัติ (Problem Based
Learning)
- เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
ละ 4-5 คน นักศึกษาออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง “กิจกรรม
กลางแจ้ง” ลงมือปฏิบัติกิจกรรม วัดและ
ประเมินผล โดยครูให้คำแนะนำ ตอบ
คำถามและสังเกต
- สรุปสิ่งที่เรียนรู้ นำเสนอหน้าชั้นเรียน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกัน
สรุป
สื่อที่ใช้
- iPad
- PowerPoint / Key Note
- iTuneU / WBSC
- แนวการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- วีดีทัศน์ประกอบการสอน
- ใบงาน
8
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สร้างความคิด ตรวจสอบความรูเ้ รื่องที่
จะสอนด้วยการซักถาม ให้ความรูพ้ ื้นฐาน
ฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกหัดทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยการบวนการวิจัยทีละน้อยอย่าง
เป็นลำดับขั้นตอน (Research – based
Learning)
- เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
ละ 4-5 คน นักศึกษาร่วมกันศึกษาปัญหาที่
เกิดจากการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวใน
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รูปแบบการสอน
 Onsite
 Online

ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน
ประจำกลุ่ม
เรียน

อาจารย์ผู้สอน
 Onsite
ประจำกลุม่
 Online
Application: เรียน
Facebook
Live, Zoom,
หรือ Ms Teams

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

รูปแบบการสอน

ผู้สอน

สถานศึกษา เรียนรู้จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ออกแบบวิจัยในชั้น
เรียน สร้างเครื่องมือ (โครงการพลศึกษาใน
โรงเรียน) ดำเนินการวิจัย สรุปเขียน
รายงาน
- สรุปสิ่งที่เรียนรู้ นำเสนอหน้าชั้นเรียน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกัน
สรุป
สื่อที่ใช้
- iPad
- PowerPoint / Key Note
- iTuneU / WBSC
- แนวการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- วีดีทัศน์ประกอบการสอน
- ใบงาน
สอบปลายภาค
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หมายเหตุ สรุปรูปแบบการสอน Onsite 46.67 % : Online 53.33 %
Onsite (ครั้งที่ 1, 4-5, 7-9, 13) รวม 7 ครั้ง
Online (ครั้งที่ 2-3, 6, 10-12, 14-15) รวม 8 ครั้ง

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
สัดส่วนของคะแนน ระหว่างภาค 60 % ปลายภาค 40 %
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1.3.1, 1.3.2
1.3.3, 1.3.4,
2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 3.3.2,
4.3.2, 4.3.3,
5.3.1, 5.3.2,
5.3.3, 6.3.1

การเข้าห้องเรียน
การสอบย่อยและ
ผลงาน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15
1-15

5%
30 %
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วิธีการทวนสอบ

- ตรวจสอบบันทึกการเข้าชั้นเรียน
- ตรวจสอบบันทึกการส่งงาน
- การตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่าง
สม่ำเสมอ โดยการสอบถาม และให้
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระหว่าง
การเรียน
- สุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อตรวจสอบ

มคอ. 3
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

2.3.5, 3.3.3,
3.3.4,

วิจัยและโครงงาน

1-15

20 %

3.3.1, 4.3.1

การประเมิน
พฤติกรรม
สอบปลายภาค

1-15

5%

16

40 %

2.3.1

วิธีการทวนสอบ

ความรูน้ ักศึกษาหลังจากส่งผลการ
เรียนแล้ว
- ตรวจสอบงานวิจัยและโครงงาน
- นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นหลัง
การปฏิบัติการตามวิจัยและโครงการ
การให้ข้อมูลย้อนกลับ
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
- สุ่มประเมินข้อสอบและความ
เหมาะสมของการให้คะแนน ทั้ง
คะแนนดิบ และระดับคะแนนของ
รายวิชา
- ตรวจสอบความสอดคล้องของ
ข้อสอบกับคำอธิบายรายวิชาและ
แผนการสอนของแต่ละสัปดาห์

3. การประเมินผลการศึกษา
ประเมินผลอิงเกณฑ์ตามเกณฑ์ให้คะแนนของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์คะแนน
85 - 100
79 – 84
73 – 78
67 – 72
61 – 66
55 - 60
50 - 54
0 - 49
การขอยกเลิกรายวิชา
เกรดที่ยงั ไม่สมบูรณ์ รอส่งงาน

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตำราและเอกสารหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ . (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ:
กระทรวงศึกษาธิการ.
พรเทพ ลี่ทองอิน และคณะ. (2562). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์ก าร
เคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ
ณัฐนันท์ วงศ์ประจันต์. (2558). เอกสารรวบรวมวิชากิจกรรมพัฒนาทักษะทางกายและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ณัฐิกา เพ็งลี. (2557). การสอนพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย. สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รัตนา งิ้วแหลมและคณะ. (2550). กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกายและการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ
เว็ปไซต์และวารสารทางการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
http://e-learning.dusit.ac.th/
http://arit.dusit.ac.th/main/databases/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา
1.2 รับฟังความคิดเห็นผ่าน e-mail

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
อาจารย์ผู้ ป ระสานงาน / รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอนร่วมกั นประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
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3. การปรับปรุงการสอน
3.1 จั ดกิ จ กรรมในการระดมสมอง ให้ นั ก ศึก ษาได้ แสดงความคิด เห็ น เพื่ อ นำไปใช้ ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
3.2 ปรับ ปรุ งโดยการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้ ส อนร่วมในรายวิช า/อาจารย์ใ น
คณะ/ระหว่างสถาบัน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ โดย
การสอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียน
4.2 มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง ชัดเจนของข้อสอบปลายภาค สุ่ม
ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา
4.3 ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน
ของรายวิชา

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้สอน / อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนำเสนอแนวทางการแก้ไข / ปรับปรุง / เพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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