แผนการสอนวิชา
วิชากิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย
รหัสวิชา ศษ 0119 3(1-4-4)
(ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
นางวัฒนา ผ่ านเมือง
ภาคเรียนที่ 3 ปี การศึกษา 2556
วิทยาลัยชุ มชนมุกดาหาร หน่ วยจัดการศึกษาดอนตาล
อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

คานา
รายวิชา ศษ 0119 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย มีจุดมุง่ หมายและ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ความสาคัญ หลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย รู ปแบบการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
แนวการจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหว และจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย สื่ อ อุปกรณ์ การจัด
สภาพแวดล้อมและการประเมินพัฒนาการจากการจัดประสบการณ์ และนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวันและในการทางานในอนาคตได้ ทั้งมีความรู ้และมีคุณธรรมจริ ยธรรมกากับ จึงจะทาให้
เป็ นคนที่สมบูรณ์และมีคุณค่ายิง่

อาจารย์ผสู้ อนวิชา

วัฒนา ผ่านเมือง
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้ า
ข้อมูลทัว่ ไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
9
16
17

รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ. 3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย หน่วยจัดการศึกษาดอนตาล
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา
ศษ 0119 : กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3(1 – 4 – 4)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
เป็ นวิชาแกน ระดับอนุปริ ญญา
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
นางวัฒนา ผ่านเมือง
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคเรี ยนที่ 3/2556 / ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre – requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co – requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
หน่วยจัดการศึกษาดอนตาล วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
ปี พ.ศ. 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางการเคลื่อนไหว
สาหรับเด็กปฐมวัย รู ปแบบการเคลื่อนไหวเบื้องต้น แนวการจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหว และจังหวะ
สาหรับเด็กปฐมวัย สื่ อ อุปกรณ์ การจัดสภาพแวดล้อมและการประเมินพัฒนาการจากการจัดประสบการณ์
2. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ หลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการทางการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย
2. มีความรู ้ และทักษะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
3. มีความรู ้และทักษะในการจัดประสบการณ์ การเคลื่อนไหว และจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย และ
การประเมินพัฒนาการ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการทางการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย รู ปแบบการเคลื่อนไหวเบื้องต้น แนวการจัดประสบการณ์
การเคลื่อนไหว และจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย สื่ อ อุปกรณ์ การจัดสภาพแวดล้อมและการประเมินพัฒนาการ
จากการจัดประสบการณ์ ความรับผิดชอบและจริ ยธรรม
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

บรรยาย 15 (1) ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริ มตามความ
ต้องการของนักศึกษา

ฝึ กปฏิบตั ิ
งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
ปฏิบตั ิ 60 (4 ) ชัว่ โมง

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง ในกรณี
มอบหมายงาน 90 ชม.

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม 1 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งการ
1.1.1 เคารพในสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์ เข้าใจตน เข้าใจผูอ้ ื่น พร้อมกับปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นได้อย่างเหมาะสม
1.1.2 มีความรัก ความเมตตากรุ ณา ต่อเพื่อนมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
1.1.3 ตระหนักในคุณค่าของความจริ ง ความดี ความงาม และความมีเหตุผล
1.1.4 มีความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
1.1.5 เคารพกฎระเบียบ กติกา และข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบัน องค์กรและสังคม
1.1.6 มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมได้
1.2 วิธีสอน
1.2.1 บรรยายให้ความรู ้ ปฏิบตั ิตามกิจกรรมที่มอบหมายให้ เพื่อทดสอบการเรี ยนรู ้และ
เข้าใจ
1.2.2 กาหนดให้นกั ศึกษารายงานผลงานที่มอบหมายทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว
1.2.3 กาหนดให้นกั ศึกษานาข้อมูลค้นคว้ามาวิเคราะห์ผลตามศาสตร์และทฤษฎีที่เรี ยนพร้อม
กับแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรี ยนและการทางานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ถูกต้องและตรงเวลา
1.3.2 พิจารณาจากการร่ วมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์
1.3.3 ประเมินผลจากการนาเสนอกรณี ศึกษา และงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู ้ที่ตอ้ งได้รับ
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย รู ปแบบการเคลื่อนไหวเบื้องต้น แนวการจัด
ประสบการณ์การเคลื่อนไหว และจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย สื่ อ อุปกรณ์ การจัดสภาพแวดล้อมและการ
ประเมินพัฒนาการจากการจัดประสบการณ์ ความรับผิดชอบและจริ ยธรรม
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2.2 วิธีสอน
2.2.1 บรรยายและอธิ บายกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย ความหมาย
ความสาคัญ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย
รู ปแบบการเคลื่อนไหวเบื้องต้น แนวการจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหว และจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย สื่ อ
อุปกรณ์ การจัดสภาพแวดล้อมและการประเมินพัฒนาการจากการจัดประสบการณ์ ประกอบการยกตัวอย่าง
2.2.2 ฝึ กฝนแนวคิด วิเคราะห์วิธีการจัดการพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวสาหรับเด็ก
ปฐมวัย
2.2.3 ติดตามผลงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อดูความรับผิดชอบ
2.2.4 การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (Problem – based Learning)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบกลางภาคและปลายภาคที่เน้นหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความ
เข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
2.3.2 ประเมินผลจากการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งการพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ มีทกั ษะทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 แสดงความคิดเห็น และใช้เหตุผลจากการร่ วมกิจกรรม วางแผนและอภิปราย
กลุ่ม พร้อมกับรายงานทั้งด้านวาจาและการเขียน
3.2.2 วิเคราะห์กรณี ศึกษา ข่าว เหตุการณ์บา้ นเมือง ด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบตาม
ทฤษฎี สภาพปัญหา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นการคิดวิเคราะห์
3.3.2 พิจารณาจากการรายงาน และการอภิปราย
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งการ
4.1.1 ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
4.1.2 ทักษะความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
4.1.3 ทักษะการเรี ยนด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานที่ได้รับมอบหมาย
ครบถ้วนทันเวลา
4.1.4 ทักษะในการปฏิสมั พันธ์กบั บุคคล สถานภาพในสังคมระดับต่างๆ

8
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ติดตามการทางานกลุ่ม และงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรี ยน
4.2.2 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
4.2.3 วิเคราะห์ผลจากสังคม ข่าว ในงานการมีปฏิสมั พันธ์
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด ในด้านการวิเคราะห์
กรณี ศึกษา และงานที่ได้รับมอบหมาย
4.3.2 ประเมินผลการสรุ ปรายงานที่นกั ศึกษานาเสนอ และอภิปรายกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะด้านการสื่ อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การแปล โดยจัดทาเป็ น
รายงานและนาเสนอรายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์และเพื่อนฟัง
5.1.2 พัฒนาทักษะด้านการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ แล้ววิเคราะห์งานทั้งแบบ
นาเสนอ บรรยาย พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง
5.2.2 นาเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์และนาเสนอในรู ปแบบเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในการอภิปราย หลังจากฟังการนาเสนอผลการศึกษาของ
เพื่อน
5.3.2 ประเมินจากรายงานการเขียน และการนาเสนอผลงานในรู ปของเทคโนโลยี
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1-2 อธิ บายรายวิชา
1.บทนา
1.1 แนะนาภาพรวมของรายวิชา
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
สาหรับเด็กปฐมวัย
2 วิธีการวัดและประเมินผล
รายวิชากิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย
3 ความหมาย ความสาคัญ
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและ
จังหวะ

จานวน
ชั่วโมง
6

ผลการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
1 2 3 4 5
    1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย

ที่ถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบาย
วิธีการวัดและประเมินผล
รายวิชากิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะสาหรับเด็ก
ปฐมวัยได้ถกู ต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษา
ค้นคว้าความรู ้เกี่ยวกับ3
ความหมาย ความสาคัญ
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและ
จังหวะ

กิจกรรมการสอน/
สื่ อการสอน
1. ผูส้ อนเสนอร่ างกติกาใน
ชั้นเรี ยนแก่ผเู ้ รี ยนเพื่อ
อภิปรายและหาข้อสรุ ปเป็ น
กติกาที่ผเู ้ รี ยนทุกคนต้อง
ปฏิบตั ิตลอดภาคการศึกษา
2. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย
ประกอบ power point
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานที่ 1 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน

สื่ อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
3.ใบงานที่1
4. power
point

1. ผลงานจากใบ
งานที่1
2. การก่อนเรี ยน
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)

อาจารย์
ประจาและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย
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สั ปดาห์
จานวน
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
ชั่วโมง
3-4 คาอธิ บายรายวิชา
6
หน่วยที่ 2 แนวคิด หลักการ และ
ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางการ
เคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย
1.ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของธอร์นไดด์
2.ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต์
3.ชื่อและเสี ยงของเครื่ องดนตรี

ผลการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
1 2 3 4 5
    1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้
ของธอร์นไดด์
2. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทฤษฎีพฒั นาการทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ได้
ถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถบอก
ลักษณะท่าทางของชื่อและ
เสี ยงของเครื่ องดนตรี

กิจกรรมการสอน/
สื่ อการสอน
1. ผูส้ อนนาเข้าสู่บทเรี ยนโดย
การให้ทาแบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื้อหา
แนวคิด หลักการ และทฤษฎี
เกี่ยวกับพัฒนาการทางการ
เคลื่อนไหวสาหรับเด็ก
ปฐมวัยประกอบ power
point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานที่ 2 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

สื่ อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
3.ใบงานที่2
4. power
point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานที่ 2
2. การสอบก่อน
เรี ยน
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจาและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย
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สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
5-6 คาอธิ บายรายวิชา

หน่วยที่ 3 รู ปแบบการ
เคลื่อนไหวเบื้องต้น
1 เทคนิคการสอนกิจ
กิจกรรมเข้าจังหวะ
2 รู ปแบบการ
เคลื่อนไหวเบื้องต้น
3 ประเภทของการ
เคลื่อนไหว
4 กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวปฏิบตั ิ

ผลการเรียนรู้
จานวน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
6
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนกิจ
กิจกรรมเข้าจังหวะที่ถกู ต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย
เกี่ยวกับรู ปแบบการ
เคลื่อนไหวเบื้องต้นที่ถกู ต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู ้เกี่ยวกับประเภทของ

การเคลื่อนไหว
อย่างเป็ นระบบ
4. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสานึก
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
ตามกิจกรรมการเคลื่อนไหว

ปฏิบตั ิ

กิจกรรมการสอน/
สื่ อการสอน
1. ผูส้ อนนาเข้าสู่บทเรี ยนโดย
การให้ทาแบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับรู ปแบบการ

เคลื่อนไหวเบื้องต้น
ประกอบ power point/VDO
CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานที่ 3 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

สื่ อการสอน วิธีการประเมิน
1.เอกสาร
แนะนา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที่3
4. power
point
5. VDO
CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานที่ 3
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมในการ
เรี ยน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

ผู้สอน
อาจารย์
ประจา
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

12
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
7
คาอธิ บายรายวิชา
- ทบทวนบทเรี ยนและทา
แบบฝึ กหัด
- สอบกลางภาค

ผลการเรียนรู้
จานวน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
     1. เพื่อทบทวนความรู ้เกี่ยวกับ
3
การจัดการสานักงานสมัยใหม่ที่
เรี ยนมา
2. เพื่อวัดความรู ้ของผูเ้ รี ยน
เกี่ยวกับการจัดการองค์การ
สมัยใหม่ที่เรี ยนมา

กิจกรรมการสอน/
สื่ อการสอน
1. ผูส้ อนทบทวนบทเรี ยนที่
ผ่านมาโดยสรุ ป
2. ผูเ้ รี ยนสอบถามในประเด็น
ที่สงสัยเพื่อหาคาตอบ
5. ทาการทดสอบกลางภาค

สื่ อการสอน วิธีการประเมิน
1. power
point สรุ ป
บทเรี ยน
2. ทดสอบ
กลางภาค

1. การสอบกลาง
ภาค
2. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมในการ
เรี ยน
3. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)

ผู้สอน
อาจารย์
ประจา
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวัย
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สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
8-10 คาอธิ บายรายวิชา
หน่วยที่ 4 แนวการจัด
ประสบการณ์การเคลื่อนไหว
และจังหวะ
3.1 1.การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ
ผ่านการเล่น
2.การจัดกิจกรรมพัฒนาการ
ทางด้านร่ างกาย
3.การจัดกิจกรรมพัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์และจิตใจ
4.การจัดกิจกรรมพัฒนาการ
ทางด้านสังคม
5.การจัดกิจกรรมพัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญา
การเรี ยนที่ผา่ นกิจกรรมหลัก 6
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้
จานวน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
9
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแบบ
บูรณาการผ่านการเล่นที่ถกู ต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาการทางด้านร่ างกายที่
ถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู ้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาการทางด้านอารมณ์และ
จิตใจ
4.ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู ้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาการทางด้านสังคม
5. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสานึก
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

กิจกรรมการสอน/
สื่ อการสอน
1. ผูส้ อนนาเข้าสู่บทเรี ยนโดย
การให้ทาแบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับแนวการจัด
ประสบการณ์การเคลื่อนไหว
และจังหวะประกอบ power
point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานที่ 4 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

สื่ อการสอน วิธีการประเมิน
1.เอกสาร
แนะนา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที่4
4. power
point
5. VDO
CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานที่ 4
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมในการ
เรี ยน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

ผู้สอน
อาจารย์
ประจา
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวัย
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ผลการเรียนรู้
สั ปดาห์
จานวน
หัวข้ อ/รายละเอียด
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ที่
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
11-14 คาอธิ บายรายวิชา
6
หน่วยที่ 5 สื่ อ อุปกรณ์ การจัด
เกี่ยวกับสื่ อและอุปกรณ์ในการ
สภาพแวดล้อมและการประเมิน
จัดสภาพแวดล้อมที่ถกู ต้อง
พัฒนาการจากการจัด
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บายเกี่ยวกับ
ประสบการณ์
ความหมายการประเมิน
5.1 แนะนาสื่ อและอุปกรณ์ใน
พัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดสภาพแวดล้อม
- การวัดการประเมินพัฒนาการ
5.2 ความหมายการประเมิน
จากการจัดประสบการณ์
พัฒนาการจัดประสบการณ์- หลักการบันทึกและการสังเกต
- การวัดการประเมินพัฒนาการ
ที่ถกู ต้อง
จากการจัดประสบการณ์
3. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสานึกรับผิดชอบ
- หลักการบันทึกและการสังเกต
ในหน้าที่ของตนเองตามข้อดีและ
- ข้อดีและข้อเสี ย
ข้อเสี ยและหน้าที่

กิจกรรมการสอน/
สื่ อการสอน
1. ผูส้ อนนาเข้าสู่บทเรี ยนโดย
การให้ทาแบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับสื่ อ อุปกรณ์ การจัด
สภาพแวดล้อมและการ
ประเมินพัฒนาการจากการจัด
ประสบการณ์ประกอบ
power point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานที่ 5 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

สื่ อการสอน วิธีการประเมิน
1.เอกสาร
แนะนา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบก
ารสอน
3.ใบงานที่5
4. power
point
5. VDO
CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานที่ 5
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

ผู้สอน
อาจารย์
ประจาและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย
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สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
15
คาอธิ บายรายวิชา
- สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้
จานวน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
    
3

วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
เพื่อวัดความรู ้ของผูเ้ รี ยน
เกี่ยวกับกิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะที่เรี ยนมา

กิจกรรมการสอน/
สื่ อการสอน
ทาการทดสอบปลายภาค

หมายเหตุ แผนการสอนอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของเนื้อหาและระยะเวลาในการเรี ยนการสอน

สื่ อการสอน วิธีการประเมิน
ทดสอบ
ปลายภาค

1. การสอบปลาย
ภาค
2. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
3. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)

ผู้สอน
อาจารย์
ประจาและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1

1, 2, 3, 4, 5

2

3, 4, 5

3

1, 2, 3, 4, 5

ทดสอบย่อย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รายงาน
และการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
การสังเกตพฤติกรรม
และผลการทาแบบฝึ กปฏิบตั ิ
ระหว่างเรี ยน

อาจารย์ผสู ้ อนพิจารณา
8
15
15

สั ดส่ วน
ของการ
ประเมินผล
10%
20%
30%
30%

ทุกสัปดาห์

10%

สั ปดาห์
ที่ประเมิน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก

กุลยา ตันติผลาชีวะ.รู ปแบบกากรเรี ยนการสอนปฐมวัยศึกษา. กรุ งเทพฯ : เบรน-เบส บุค๊ , 2551.
เดนิส ธีโอบาลด์. สนุกกับ Homeschool หลักสู ตรและกิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัยและเด็ก
ประถมต้น. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั แปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด, 2545.
นภเนตร ธรรมบวร. หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2549
มิเรี ยม สต๊อปเพิร์ด.
ทดสอบพัฒนาการลูกน้อย. กรุ งเทพฯ : ซี เอ็ดยูเคชัน่ จากัด, 2536
เยาวพา เดชะคุปต์.
กิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์แม็ค จากัด , 2542.
เยาวพา เดชะคุปต์.
การศึกษาปฐมวัย. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์แม็ค จากัด, 2542.
สิ ริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล. ศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัย. กรุ งเทพฯ : สุ วรี ิ ยาสาสน์, 2545.
หรรษา นิลวิเชียร.
ปฐมวัยศึกษา หลักสู ตรและแนวปฏิบตั ิ . พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพฯ : โอ เอส
พริ้ นติง้ เฮ้าส์ , 2535.
เอกสารการสอนชุดวิชา พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช. หน่วยที่ 8-15, นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช , 2526
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3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
1. Website ที่อา้ งอิง : www.google.co.th เลือกหัวข้อเกี่ยวกับ “กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ”
Website อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ”
2. บทความด้านกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ณ เวลานั้นๆ และหนังสื อหรื อเอกสาร วิทยานิพนธ์ดา้ น
การกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- โดยการประเมินผลรายวิชาประจาภาคเรี ยน ที่ฝ่ายวิชาการจัดให้มีทุกภาคเรี ยน
- อาจารย์ผสู ้ อนประเมินผูเ้ รี ยน แล้วนามาประชุมหาข้อสรุ ปในการประเมินประสิ ทธิ ผล
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ประเมินจากการเข้าเรี ยนอย่างสม่าเสมอ การทดสอบด้านการปฏิบตั ิ การนาเสนอผลงานด้านการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่สอดคล้องเหมาะสมด้านการกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะที่
เป็ นไปตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิ
3. การปรับปรุ งการสอน
มีการทามาตรฐานกรอบคุณวุฒิประจารายวิชา และดาเนินการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ตรวจสอบความคืบหน้าของงานที่ได้มอบหมายทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเรี ยน
- มีการหารื อระหว่างอาจารย์ผสู ้ อนเรื่ องคะแนนเก็บ คะแนนสอบ คะแนนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
- ตรวจสอบและทบทวนในรายละเอียดของสาระวิชากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะทุกสัปดาห์
- ปรับปรุ งรายวิชา กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ รวบรวมความคิดเห็นจากอาจารย์ผสู ้ อนร่ วมกัน
รวมทั้งร่ วมกันปรับปรุ งข้อสอบ

