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คาํนํา 
 

รายวชิา ศษ 0119 กิจกรรมเคลื�อนไหวและจงัหวะสาํหรับเด็กปฐมวยั  มีจุดมุ่งหมายและ
วตัถุประสงคเ์พื�อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัความหมาย ความสาํคญั หลกัการ แนวคิด และ
ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัพฒันาการทางการเคลื�อนไหวสาํหรับเด็กปฐมวยั รูปแบบการเคลื�อนไหวเบื5องตน้ 
แนวการจดัประสบการณ์การเคลื�อนไหว และจงัหวะสาํหรับเด็กปฐมวยั สื�อ อุปกรณ์ การจดั
สภาพแวดลอ้มและการประเมินพฒันาการจากการจดัประสบการณ์และนาํความรู้ที�ไดรั้บไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจาํวนัและในการทาํงานในอนาคตได ้ทั5งมีความรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมกาํกบั จึงจะทาํให้
เป็นคนที�สมบูรณ์และมีคุณค่ายิ�ง 
  
         
                                                                       วฒันา  ผา่นเมือง 
     อาจารยผ์ูส้อนวชิากิจกรรมเคลื�อนไหวและจงัหวะสาํหรับเด็กปฐมวยั   
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หมวด 5    แผนการสอนและการประเมินผล         9 
หมวด 6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน       16 
หมวด 7    การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา     17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายละเอยีดของรายวชิา 

(มคอ. 3) 
ชื�อสถาบันอุดมศึกษา    วิทยาลยัชุมชนมุกดาหาร 
สาขาวิชา     การศึกษาปฐมวยั หน่วยจดัการศึกษาดอนตาล 
  

หมวดที�  1  ข้อมูลโดยทั�วไป 
1.  รหัสและชื�อวชิา 
              ศษ 0119 : กิจกรรมเคลื�อนไหวและจงัหวะสาํหรับเด็กปฐมวยั   
2.  จาํนวนหน่วยกติ 
              3  หน่วยกิต  3(1 – 4 – 4)  
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
              เป็นวิชาแกน  ระดบัอนุปริญญา 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
              นางวฒันา  ผา่นเมือง 
5.  ภาคการศึกษา / ชัDนปีที�เรียน 
              ภาคเรียนที�  3/2556   /  ชั5นปีที�  3 
6.  รายวชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  (Pre – requisite)  (ถ้าม)ี 
              ไม่มี 
7.  รายวชิาที�ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co – requisite)  (ถ้าม)ี 
              ไม่มี 
8.  สถานที�เรียน 
              หน่วยจดัการศึกษาดอนตาล วิทยาลยัชุมชนมุกดาหาร 
9.  วนัที�จดัทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครัDงล่าสุด 
               ปี พ.ศ. 2557 
 
 
 
 



 

5 
หมวดที� 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

  
1.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
             ความหมาย ความสาํคญั หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัพฒันาการทางการเคลื�อนไหว
สาํหรับเดก็ปฐมวยั รูปแบบการเคลื�อนไหวเบื5องตน้ แนวการจดัประสบการณ์การเคลื�อนไหว และจงัหวะ
สาํหรับเดก็ปฐมวยั สื�อ อุปกรณ์ การจดัสภาพแวดลอ้มและการประเมินพฒันาการจากการจดัประสบการณ์ 
2.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัความหมาย ความสาํคญั หลกัการแนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบั
พฒันาการทางการเคลื�อนไหวสาํหรับเดก็ปฐมวยั 

2.  มีความรู้ และทกัษะเกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวเบื5องตน้ 
3. มีความรู้และทกัษะในการจดัประสบการณ์ การเคลื�อนไหว และจงัหวะสาํหรับเดก็ปฐมวยั และ

การประเมินพฒันาการ 
 

หมวดที� 3  ลกัษณะและการดาํเนินการ  
1.  คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้เบื5องตน้เกี�ยวกบัความหมาย ความสาํคญั หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบั
พฒันาการทางการเคลื�อนไหวสาํหรับเดก็ปฐมวยั รูปแบบการเคลื�อนไหวเบื5องตน้ แนวการจดัประสบการณ์
การเคลื�อนไหว และจงัหวะสาํหรับเดก็ปฐมวยั สื�อ อุปกรณ์ การจดัสภาพแวดลอ้มและการประเมินพฒันาการ
จากการจดัประสบการณ์ ความรับผิดชอบและจริยธรรม   

 
2.  จาํนวนชั�วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
ฝึกปฏิบติั 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย  15 (1)  ชั�วโมง  
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา 

ปฏิบติั 60 (4 ) ชั�วโมง การศึกษาดว้ยตนเอง ในกรณี
มอบหมายงาน 90 ชม. 

 
3.  จาํนวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
             อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  1  ชั�วโมง  ต่อสปัดาห์  (เฉพาะรายที�ตอ้งการ) 
 
 
 
 
 



 

6 
หมวดที�  4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา  

 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 
              1.1  คุณธรรม  จริยธรรมที�ตอ้งการ 
                            1.1.1  เคารพในสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น เคารพในคุณค่าและศกัดิT ศรีความเป็น
มนุษย ์ เขา้ใจตน  เขา้ใจผูอื้�น  พร้อมกบัปฏิบติัต่อผูอื้�นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
                            1.1.2  มีความรัก ความเมตตากรุณา ต่อเพื�อนมนุษยแ์ละสิ�งแวดลอ้ม 
                            1.1.3  ตระหนกัในคุณค่าของความจริง ความดี  ความงาม  และความมีเหตุผล 

1.1.4  มีความเสียสละ ซื�อสตัยสุ์จริต  มีวินยั  ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสงัคม 
                            1.1.5  เคารพกฎระเบียบ กติกา และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของสถาบนั องคก์รและสงัคม 
                            1.1.6  มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม  สามารถทาํงานเป็นทีมได ้
 
              1.2  วิธีสอน 
                            1.2.1  บรรยายใหค้วามรู้ ปฏิบติัตามกิจกรรมที�มอบหมายให ้ เพื�อทดสอบการเรียนรู้และ
เขา้ใจ 
                            1.2.2  กาํหนดใหน้กัศึกษารายงานผลงานที�มอบหมายทั5งแบบกลุ่มและเดี�ยว 
                            1.2.3  กาํหนดใหน้กัศึกษานาํขอ้มูลคน้ควา้มาวิเคราะห์ผลตามศาสตร์และทฤษฎีที�เรียนพร้อม
กบัแลกเปลี�ยนเรียนรู้กนั 
 
              1.3  วิธีการประเมินผล 

1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเขา้เรียนและการทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายอยา่ง
ถูกตอ้งและตรงเวลา 

  1.3.2  พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที�มีเหตุผลถูกตอ้ง  เหมาะสมและสร้างสรรค ์
1.3.3  ประเมินผลจากการนาํเสนอกรณีศึกษา และงานที�ไดรั้บมอบหมาย 
 

2.  ความรู้ 
           2.1  ความรู้ที�ตอ้งไดรั้บ 

             ศึกษาความรู้เบื5องตน้เกี�ยวกบัความหมาย ความสาํคญั หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีที�
เกี�ยวขอ้งกบัพฒันาการทางการเคลื�อนไหวสาํหรับเดก็ปฐมวยั รูปแบบการเคลื�อนไหวเบื5องตน้ แนวการจดั
ประสบการณ์การเคลื�อนไหว และจงัหวะสาํหรับเดก็ปฐมวยั สื�อ อุปกรณ์ การจดัสภาพแวดลอ้มและการ
ประเมินพฒันาการจากการจดัประสบการณ์ ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
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2.2  วิธีสอน 

2.2.1  บรรยายและอธิบายกิจกรรมเคลื�อนไหวและจงัหวะสาํหรับเดก็ปฐมวยั ความหมาย 
ความสาํคญั หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัพฒันาการทางการเคลื�อนไหวสาํหรับเดก็ปฐมวยั 
รูปแบบการเคลื�อนไหวเบื5องตน้ แนวการจดัประสบการณ์การเคลื�อนไหว และจงัหวะสาํหรับเดก็ปฐมวยั สื�อ 
อุปกรณ์ การจดัสภาพแวดลอ้มและการประเมินพฒันาการจากการจดัประสบการณ์ ประกอบการยกตวัอยา่ง 

2.2.2  ฝึกฝนแนวคิด  วิเคราะห์วิธีการจดัการพฒันาการทางการเคลื�อนไหวสาํหรับเด็ก
ปฐมวยั 

2.2.3 ติดตามผลงานที�ไดรั้บมอบหมายเพื�อดูความรับผิดชอบ 
2.2.4  การศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  (Problem – based Learning) 

           2.3  วิธีการประเมินผล 
2.3.1  ทดสอบกลางภาคและปลายภาคที�เนน้หลกัการ  ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัความ

เขา้ใจ  วิเคราะห์  สงัเคราะห์และประเมินค่า 
 2.3.2  ประเมินผลจากการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 

  
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที�ตอ้งการพฒันา 
พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  มีทกัษะทางการวิเคราะห์  สงัเคราะห์และประเมินค่า 
3.2 วิธีการสอน 

3.2.1  แสดงความคิดเห็น และใชเ้หตุผลจากการร่วมกิจกรรม  วางแผนและอภิปราย
กลุ่ม  พร้อมกบัรายงานทั5งดา้นวาจาและการเขียน 

3.2.2  วิเคราะห์กรณีศึกษา  ข่าว  เหตุการณ์บา้นเมือง  ดว้ยกระบวนการคิดเชิงระบบตาม
ทฤษฎี  สภาพปัญหา ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
              3.3  วิธีการประเมินผล 
                     3.3.1  สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนน้การคิดวิเคราะห์ 
                     3.3.2  พิจารณาจากการรายงาน  และการอภิปราย 
  
4.  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที�ตอ้งการ 
4.1.1  ทกัษะการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
4.1.2  ทกัษะความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานเป็นทีม 

                     4.1.3  ทกัษะการเรียนดว้ยตนเอง  มีความรับผิดชอบ  ในงานที�ไดรั้บมอบหมาย   
ครบถว้นทนัเวลา 
                     4.1.4  ทกัษะในการปฏิสมัพนัธ์กบับุคคล สถานภาพในสงัคมระดบัต่างๆ   
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4.2   วิธีการสอน 

4.2.1  ติดตามการทาํงานกลุ่ม   และงานที�ไดรั้บมอบหมายในชั5นเรียน 
4.2.2  จดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4.2.3  วิเคราะห์ผลจากสงัคม  ข่าว  ในงานการมีปฏิสัมพนัธ์ 

               
          4.3  วิธีการประเมินผล 

4.3.1  นกัศึกษาประเมินผลตนเองและเพื�อนดว้ยแบบฟอร์มที�กาํหนด ในดา้นการวิเคราะห์
กรณีศึกษา และงานที�ไดรั้บมอบหมาย 

4.3.2 ประเมินผลการสรุปรายงานที�นกัศึกษานาํเสนอ และอภิปรายกลุ่ม 
  
5.  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
              5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสารการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที�ตอ้งพฒันา 

5.1.1  พฒันาทกัษะดา้นการสื�อสารทั5งการฟัง  การพูด  การอ่าน  การแปล  โดยจดัทาํเป็น
รายงานและนาํเสนอรายงานความกา้วหนา้ใหอ้าจารยแ์ละเพื�อนฟัง 

5.1.2  พฒันาทกัษะดา้นการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
              5.2  วิธีการสอน 

5.2.1  มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ทางเวบ็ไซต ์ แลว้วิเคราะห์งานทั5งแบบ
นาํเสนอ  บรรยาย  พร้อมกบับอกแหล่งอา้งอิง 

5.2.2  นาํเสนอผลการศึกษาขอ้มูล  พร้อมการวิเคราะห์และนาํเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที�
เหมาะสม 
              5.3  วิธีการประเมินผล 

5.3.1  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  หลงัจากฟังการนาํเสนอผลการศึกษาของ
เพื�อน 

5.3.2  ประเมินจากรายงานการเขียน และการนาํเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี 



 

9 
หมวดที� 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที� 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั�วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื�อการสอน 

สื�อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

1-2 อธิบายรายวิชา 
1.บทนาํ 
 1.1 แนะนาํภาพรวมของรายวิชา
กิจกรรมเคลื�อนไหวและจงัหวะ
สาํหรับเดก็ปฐมวยั 
2 วิธีการวดัและประเมินผล
รายวิชากิจกรรมเคลื�อนไหวและ
จงัหวะสาํหรับเด็กปฐมวยั 
3 ความหมาย ความสาํคญั
เกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวและ
จงัหวะ 
 
 

6  � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความ
เขา้ใจเกี�ยวกบัเนื5อหารายวิชา
กิจกรรมเคลื�อนไหวและ
จงัหวะสาํหรับเด็กปฐมวยั 

ที�ถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
วิธีการวดัและประเมินผล
รายวิชากิจกรรมเคลื�อนไหว
และจงัหวะสาํหรับเดก็
ปฐมวยัไดถู้กตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษา
คน้ควา้ความรู้เกี�ยวกบั3 
ความหมาย ความสาํคญั
เกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวและ
จงัหวะ 

1. ผูส้อนเสนอร่างกติกาใน
ชั5นเรียนแก่ผูเ้รียนเพื�อ
อภิปรายและหาขอ้สรุปเป็น
กติกาที�ผูเ้รียนทุกคนตอ้ง
ปฏิบตัิตลอดภาคการศึกษา 
2. บรรยายเนื5อหาเกี�ยวกบั
กิจกรรมเคลื�อนไหวและ
จงัหวะสาํหรับเด็กปฐมวยั
ประกอบ power point 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานที� 1 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.ใบงานที�1 
4. power 
point 

1. ผลงานจากใบ
งานที�1 
2. การก่อนเรียน 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั5น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรียน (ครูบนัทึก) 

อาจารย์
ประจาํและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 
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สัปดาห์ 
ที� 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั�วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื�อการสอน 

สื�อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

3-4 คาํอธิบายรายวิชา 
หน่วยที� 2 แนวคิด หลกัการ และ
ทฤษฎีเกี�ยวกบัพฒันาการทางการ
เคลื�อนไหวสาํหรับเดก็ปฐมวยั 
1.ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดด ์
2.ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต ์
3.ชื�อและเสียงของเครื�องดนตรี 
 
 

6  � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัทฤษฎีการเรียนรู้
ของธอร์นไดด ์
2. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัทฤษฎีพฒันาการทาง
สติปัญญาของเพียเจตไ์ด้
ถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถบอก
ลกัษณะท่าทางของชื�อและ
เสียงของเครื�องดนตรี 

1. ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้าํแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบตัิตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเนื5อหา
แนวคิด หลกัการ และทฤษฎี
เกี�ยวกบัพฒันาการทางการ
เคลื�อนไหวสาํหรับเดก็
ปฐมวยัประกอบ power 
point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานที� 2 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.ใบงานที�2 
4. power 
point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานที� 2 
2. การสอบก่อน
เรียน 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั5น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจาํและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 
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สัปดาห์ 
ที� 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั�วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื�อการสอน 

สื�อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

5-6 คาํอธิบายรายวิชา 

หน่วยที� 3 รูปแบบการ
เคลื�อนไหวเบื5องตน้ 
              1 เทคนิคการสอนกิจ
กิจกรรมเขา้จงัหวะ 
               2 รูปแบบการ
เคลื�อนไหวเบื5องตน้ 
              3 ประเภทของการ
เคลื�อนไหว 
              4 กิจกรรมการ
เคลื�อนไหวปฏิบตัิ 
 
 

6 � � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัเทคนิคการสอนกิจ
กิจกรรมเขา้จงัหวะที�ถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย

เกี�ยวกบัรูปแบบการ
เคลื�อนไหวเบื5องตน้ที�ถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้

ความรู้เกี�ยวกบัประเภทของ
การเคลื�อนไหว 
อยา่งเป็นระบบ 
4. ผูเ้รียนเกิดจิตสาํนึก
รับผิดชอบในหนา้ที�ของตนเอง

ตามกิจกรรมการเคลื�อนไหว
ปฏิบตัิ 

1. ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้าํแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบตัิตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเนื5อหา

เกี�ยวกบัรูปแบบการ
เคลื�อนไหวเบื5องตน้ 
ประกอบ power point/VDO 
CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานที� 3 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 
3.ใบงานที�3 
4. power 
point 
5. VDO 
CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานที� 3 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั5น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจาํ
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 
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สัปดาห์ 
ที� 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั�วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื�อการสอน 

สื�อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

7 คาํอธิบายรายวิชา 
- ทบทวนบทเรียนและทาํ
แบบฝึกหดั 
- สอบกลางภาค 

3 � � � � � 1. เพื�อทบทวนความรู้เกี�ยวกบั
การจดัการสาํนกังานสมยัใหม่ที�
เรียนมา 
2. เพื�อวดัความรู้ของผูเ้รียน
เกี�ยวกบัการจดัการองคก์าร
สมยัใหม่ที�เรียนมา 

1. ผูส้อนทบทวนบทเรียนที�
ผา่นมาโดยสรุป 
2. ผูเ้รียนสอบถามในประเดน็
ที�สงสยัเพื�อหาคาํตอบ 
5. ทาํการทดสอบกลางภาค 
 
 

1. power 
point สรุป
บทเรียน 
2. ทดสอบ
กลางภาค 

1. การสอบกลาง
ภาค 
2. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน 
3. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรียน (ครูบนัทึก) 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์
ประจาํ
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 



 

13 

สัปดาห์ 
ที� 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั�วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื�อการสอน 

สื�อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

8-10 คาํอธิบายรายวิชา 
หน่วยที� 4  แนวการจดั
ประสบการณ์การเคลื�อนไหว
และจงัหวะ 

 1.การจดักิจกรรมแบบบูรณาการ
ผา่นการเล่น 
2.การจดักิจกรรมพฒันาการ
ทางดา้นร่างกาย 
3.การจดักิจกรรมพฒันาการ
ทางดา้นอารมณ์และจิตใจ  
4.การจดักิจกรรมพฒันาการ
ทางดา้นสงัคม 
5.การจดักิจกรรมพฒันาการ
ทางดา้นสติปัญญา 
การเรียนที�ผา่นกิจกรรมหลกั 6 
กิจกรรม 

9 � � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัการจดักิจกรรมแบบ
บูรณาการผา่นการเล่นที�ถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เกี�ยวกบัการจดักิจกรรม
พฒันาการทางดา้นร่างกายที�
ถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้เกี�ยวกบัการจดักิจกรรม
พฒันาการทางดา้นอารมณ์และ
จิตใจ 
4.ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้เกี�ยวกบัการจดักิจกรรม
พฒันาการทางดา้นสงัคม 
5. ผูเ้รียนเกิดจิตสาํนึก
รับผิดชอบในหนา้ที�ของตนเอง
ตามกิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 

1. ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้าํแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบตัิตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเนื5อหา
เกี�ยวกบัแนวการจดั
ประสบการณ์การเคลื�อนไหว
และจงัหวะประกอบ power 
point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานที� 4 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 
3.ใบงานที�4 
4. power 
point 
5. VDO 
CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานที� 4 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั5น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 
 

อาจารย์
ประจาํ
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 
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สัปดาห์ 
ที� 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั�วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื�อการสอน 

สื�อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

11-14 คาํอธิบายรายวิชา 
หน่วยที� 5 สื�อ อุปกรณ์ การจดั
สภาพแวดลอ้มและการประเมิน
พฒันาการจากการจดั
ประสบการณ์ 
5.1 แนะนาํสื�อและอุปกรณ์ใน
การจดัสภาพแวดลอ้ม 
5.2 ความหมายการประเมิน
พฒันาการจดัประสบการณ์-  
- การวดัการประเมินพฒันาการ
จากการจดัประสบการณ์ 
- หลกัการบนัทึกและการสงัเกต 
- ขอ้ดีและขอ้เสีย 
             

6 � � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัสื�อและอุปกรณ์ในการ
จดัสภาพแวดลอ้มที�ถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบายเกี�ยวกบั
ความหมายการประเมิน
พฒันาการจดัประสบการณ์-  
- การวดัการประเมินพฒันาการ
จากการจดัประสบการณ์ 
- หลกัการบนัทึกและการสงัเกต 
ที�ถูกตอ้ง 
3.  ผูเ้รียนเกิดจิตสาํนึกรับผิดชอบ
ในหนา้ที�ของตนเองตามขอ้ดีและ
ขอ้เสียและหนา้ที� 

1. ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้าํแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบตัิตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเนื5อหา
เกี�ยวกบัสื�อ อุปกรณ์ การจดั
สภาพแวดลอ้มและการ
ประเมินพฒันาการจากการจดั
ประสบการณ์ประกอบ 
power point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานที� 5 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบก
ารสอน 
3.ใบงานที�5 
4. power 
point 
5. VDO 
CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานที� 5 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั5น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจาํและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 
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สัปดาห์ 
ที� 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั�วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื�อการสอน 

สื�อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

15 คาํอธิบายรายวิชา 
- สอบปลายภาค 

3 � � � � �  เพื�อวดัความรู้ของผูเ้รียน
เกี�ยวกบักิจกรรมเคลื�อนไหว
และจงัหวะที�เรียนมา 

ทาํการทดสอบปลายภาค 
 
 

ทดสอบ
ปลายภาค 

1. การสอบปลาย
ภาค 
2. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
3. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรียน (ครูบนัทึก) 
 

อาจารย์
ประจาํและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 
หมายเหตุ  แผนการสอนอาจมีการปรับเปลี�ยนใหเ้หมาะสม  ทั5งนี5 ขึ5นอยูก่บัความเหมาะสมของเนื5อหาและระยะเวลาในการเรียนการสอน
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2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรม 
ที� 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิ 
สัปดาห์ 

ที�ประเมนิ 

สัดส่วน 
ของการ

ประเมนิผล 
1 1, 2, 3, 4, 5 ทดสอบยอ่ย อาจารยผ์ูส้อนพิจารณา 10% 
  สอบกลางภาค 8 20% 
  สอบปลายภาค 15 30% 
2 3, 4, 5 รายงาน 

และการนาํเสนอหนา้ชั5นเรียน 
15 30% 

3 1, 2, 3, 4, 5 การสงัเกตพฤติกรรม 
และผลการทาํแบบฝึกปฏิบติั

ระหวา่งเรียน 

ทุกสปัดาห์ 10% 

 
หมวดที� 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตาํราหลกั 

กุลยา ตนัติผลาชีวะ.รูปแบบกากรเรียนการสอนปฐมวยัศึกษา. กรุงเทพฯ : เบรน-เบส บุค๊, 2551. 
 เดนิส  ธีโอบาลด.์ สนุกกบั Homeschool หลกัสูตรและกิจกรรมสาํหรับเด็กปฐมวยัและเด็ก
ประถมตน้. พิมพค์รั5 งที� 4. กรุงเทพฯ : บริษทั แปลน ฟอร์ คิดส์ จาํกดั, 2545. 
 นภเนตร  ธรรมบวร. หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2549 
 มิเรียม สตอ๊ปเพิร์ด. ทดสอบพฒันาการลูกนอ้ย. กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยูเคชั�น จาํกดั, 2536 
 เยาวพา  เดชะคุปต.์ กิจกรรมสาํหรับเด็กปฐมวยั. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์มค็ จาํกดั , 2542. 
 เยาวพา  เดชะคุปต.์ การศึกษาปฐมวยั. กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพแ์มค็ จาํกดั, 2542. 
 สิริพรรณ  ตนัติรัตน์ไพศาล. ศิลปะสาํหรับเด็กปฐมวยั. กรุงเทพฯ : สุวริียาสาสน์, 2545. 
 หรรษา  นิลวเิชียร. ปฐมวยัศึกษา หลกัสูตรและแนวปฏิบติั.  พิมพค์รั5 งที� 1. กรุงเทพฯ : โอ เอส 
พริ5นติ5ง เฮา้ส์ , 2535. 
 เอกสารการสอนชุดวชิา พฒันาการเด็กและการเลี5ยงดู. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. หน่วยที� 8-15, นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช , 2526 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

1. Website  ที�อา้งอิง   :     www.google.co.th  เลือกหวัขอ้เกี�ยวกบั “กิจกรรมเคลื�อนไหวและจงัหวะ” 
  Website อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั “กิจกรรมเคลื�อนไหวและจงัหวะ” 
2. บทความดา้นกิจกรรมเคลื�อนไหวและจงัหวะ ณ เวลานั5นๆ และหนงัสือหรือเอกสาร วิทยานิพนธ์ดา้น

การกิจกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
 

หมวดที� 7 การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

- โดยการประเมินผลรายวิชาประจาํภาคเรียน ที�ฝ่ายวิชาการจดัใหมี้ทุกภาคเรียน 
- อาจารยผ์ูส้อนประเมินผูเ้รียน แลว้นาํมาประชุมหาขอ้สรุปในการประเมินประสิทธิผล 

 
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

ประเมินจากการเขา้เรียนอยา่งสมํ�าเสมอ  การทดสอบดา้นการปฏิบติั  การนาํเสนอผลงานดา้นการจดั
กิจกรรมของนกัศึกษา เพื�อใหเ้กิดพฤติกรรมที�สอดคลอ้งเหมาะสมดา้นการกิจกรรมเคลื�อนไหวและจงัหวะที�
เป็นไปตามมาตรฐานกรอบคุณวฒิุ 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

มีการทาํมาตรฐานกรอบคุณวฒิุประจาํรายวิชา และดาํเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิXของนักศึกษาในรายวชิา 

- ตรวจสอบความคืบหนา้ของงานที�ไดม้อบหมายทุกสปัดาห์ ตลอดระยะเวลาเรียน 
- มีการหารือระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนเรื�องคะแนนเกบ็ คะแนนสอบ คะแนนอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

 
5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

- ตรวจสอบและทบทวนในรายละเอียดของสาระวิชากิจกรรมเคลื�อนไหวและจงัหวะทุกสปัดาห์   
- ปรับปรุงรายวิชากิจกรรมเคลื�อนไหวและจงัหวะรวบรวมความคิดเห็นจากอาจารยผ์ูส้อนร่วมกัน 

รวมทั5งร่วมกนัปรับปรุงขอ้สอบ 


