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คํานํา 
 

รายละเอียดรายวิชา 1074301 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกายและการจัดประสบการณ# เป$นการจัดทํา
รายละเอียดประกอบรายวิชาวิทยาศาสตร#และการจัดประสบการณ#การเรียนรู) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ในชุดวิชาเฉพาะกลุ0มวิชาเอกบังคับ โดยมุ0งเน)นให)ผู)เรียนมีความรู)ความเข)าใจในเนื้อหาของวิชา และการ
นําไปปฏิบัติในสถานศึกษาได)อย0างเหมาะสม เพ่ือนําไปใช)ในการดําเนินชีวิตประจําวันได)  
 

อาจารย#ผู)สอนหวังเป$นอย0างยิ่งว0า เอกสารฉบับนี้ใช)ประกอบในรายวิชา กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย
และการจัดประสบการณ# เพ่ือให)การจัดการเรียนรู)เป$นไปตามวัตถุประสงค#ท่ีได)กําหนดไว) และเป$นแนวทางท่ี
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู)ให)สอดคล)องกับผู)เรียนได)เป$นอย0างดี 

 
 

    
         หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
                          15  สิงหาคม  2558 
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สารบัญ 
 

หมวด   หนPา 
1 ข)อมูลท่ัวไป 4 
2 จุดมุ0งหมายและวัตถุประสงค# 5 
3 ลักษณะและการดําเนินการ 5 
4 การพัฒนาผลการเรียนรู)ของนักศึกษา 5 
5 แผนการสอนและการประเมินผล  9 
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 13 
7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 14 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     ครุศาสตร# 
 

หมวดท่ี 1 ขPอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
   1074301 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกายและการจัดประสบการณ�  

  ( Physical Skill Development Activities and Learning Experience ) 

2. จํานวนหนUวยกิต 
 3 (2-2-5) หน0วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   
 ประเภทชุดวิชาเฉพาะ กลุ0มวิชาเอกบังคับ  
4. อาจารย-ผูPรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย-ผูPสอน 
    NA  อาจารย� ภานุวัฒน� นิ่มนวล 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปYท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 / ปEการศึกษา 2558 
6. รายวิชาท่ีตPองเรียนมากUอน (Pre-requisite) 
 ไม0มี 
7. รายวิชาท่ีตPองเรียนพรPอมกัน (Co-requisites) 
 ไม0มี 
8. สถานท่ีเรียน 
 คณะครุศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลUาสุด 

วันท่ีจัดทํา 15  สิงหาคม 2558 
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หมวดท่ี 2 จุดมุUงหมายและวัตถุประสงค- 
1. จุดมุUงหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให)นักศึกษาเข)าใจความหมาย  ความสําคัญของการพัฒนาทักษะทางกายและการจัด
ประสบการณ#การเรียนรู)ท่ีส0งเสริมทักษะทางกายเด็กปฐมวัย  

2. เพ่ือให)นักศึกษาเรียนรู)บทบาทของครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู)สอดคล)องหลักทฤษฎี การ
จัดกิจกรรมพลศึกษา เกมการเล0นและนันทนาการท้ังการวัดและประเมินผลทางระดับปฐมวัย  

3. เพ่ือให)นักศึกษาเข)าใจ ประเภทกีฬา การเคลื่อนไหวประกอบเพลงกับสื่ออุปกรณ#การจัดกิจกรรม
กลางแจ)ง กับเครื่องเล0นสนาม 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาพัฒนาการและความพร)อมทางร0างกายของเด็กปฐมวัย  แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการจัดกิจกรรม
พลศึกษาและนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัย เกมการละเล0น กิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  การวัดและประเมินผลพัฒนาการผ0านกิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัย จําแนก
ประเภทกีฬาเป$นกีฬาในร0ม การเคลื่อนไหวประกอบเพลงกับสื่ออุปกรณ# และกีฬากลางแจ)งกับเครื่องเล0นสนาม 

Study of young children’s physical development and readiness, concepts, principles, 
and theories of physical education activities and recreations for young children. Management 
of games, plays, physical education activities, and recreations for early childhood. 
Assessments and evaluations of young children’s physical development based on physical 
education activities and recreations. language development. social behavior. Musical 
movement, indoor and outdoor sports with the playground equipments. 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชPตUอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝcกปฏิบัติ การศึกษาดPวยตนเอง 
30 ชั่วโมงต0อภาค

การศึกษา 
 

สอนเสริมตามความ
ต)องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

30 ชั่วโมงต0อภาค
การศึกษา 

 

75 ชั่วโมงต0อภาค
การศึกษา 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตUอสัปดาห-ท่ีอาจารย-ใหPคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกUนักศึกษาเปeน   
    รายบุคคล 

- อาจารย#จัดเวลาให)คําปรึกษาเป$นรายบุคคล หรือ รายกลุ0มตามความต)องการของนักศึกษา 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรยีนรูPของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต)องพัฒนา 
(1)  แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด)านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(2)  มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีเสริมสร)างการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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  (3)  มีความกลPาหาญทางจริยธรรมกลPาแสดงออกในส่ิงท่ีเหมาะสมดPวยความเขPาใจในผูPอ่ืน เขPาใจ
โลก และมีจิตสาธารณะ 

(4)  มีความเสียสละ และเปeนแบบอยUางท่ีดี 
(5)  เคารพกฎระเบียบและขPอบังคับตUางๆ ขององค-กรและสังคม 
(6)  สามารถจัดการและแก)ปiญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ#โดยใช)ดุลย
พินิจทางค0านิยม ความรู)สึกของผู)อ่ืน และประโยชน#ของสังคมส0วนรวม 

     1.2 วิธีการสอน  
 (1)  การวิเคราะห#แบบวิภาษวิธี ในประเด็นวิกฤตด)านคุณธรรมจริยธรรม ของ 
สังคมวิชาการ รวมท้ังประเด็นวิกฤติของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  (2)  การเรียนรู)โดยการปฏิบัติสัมพันธ#เชิงปฏิบัติการ(Interactive action leaning)  
 (3)  การร0วมกิจกรรมท่ีได)รับมอบหมายและเป$นแบบอย0างท่ีดี 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
 ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การร0วมกิจกรรม ความสนใจ ความรับผิดชอบ การส0งงานท่ีได)รับ
มอบหมายตรงตามเวลา 
 
2. ความรูP 
 2.1 ความรู)ท่ีต)องได)รับ 

(1)  มีความรอบรู)ในด)านความรู)ท่ัวไป วิชาชีพครู และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยอย0างกว)างขวางลึกซ้ึง 
และเป$นระบบ 

(2) มีความตะหนักรูPหลักการ และทฤษฎีในองค-ความรูPท่ีเก่ียวขPองอยUางบูรณาการ ท้ังการบูรณา
การขPามศาสตร- และบูรณาการกับโลกแหUงความจริง 

(3) มีความเขPาใจความกPาวหนPาของความรูPเฉพาะดPานในสาขาวิชาท่ีจะสอนอยUางลึกซ้ึง ตระหนัก
ถึงความสําคัญของงานวิจัย และการวิจัยในการตUอยอดความรูP 

(4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห# สังเคราะห# และประเมินค0าองค#ความรู) และสามารถนําไป
ประยุกต#ใช)ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย0างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 วิธีการสอน   
  (1)  การวิเคราะห#และสังเคราะห#องค#ความรู) 
   (2)  การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค#ความรู)  
  (3)  การวิเคราะห#แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตขององค#ความรู)และทฤษฎี 
  (4)  การเรียนรู)แบบร0วมมือ (Collaborative learning) เพ่ือประยุกต#และประเมินค0าองค#ความรู)ใน
วิชาชีพ 
 2.3 วิธีการประเมินผล 
  (1)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห#และสังเคราะห#องค#ความรู) 
  (2)  วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค#ความรู) 
  (3)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห#แบบวิภาษวิธี 
  (4)  วัดและประเมินจากการเรียนรู)แบบร0วมมือ 
3. ทักษะทางปkญญา 
 3.1 ทักษะทางปiญญาท่ีต)องพัฒนา 
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(1)  สามารถคิดค)นหาข)อเท็จจริง ทําความเข)าใจ และประเมินข)อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล0งข)อมูลท่ีหลากหลายเพ่ือใช)ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก)ปiญหาและทําการวิจัยเพ่ือพัฒนางานและ
พัฒนาองค#ความรู)ด)วยตนเอง 

(2)  สามารถคิดแกPปkญหาท่ีมีความสลับซับซPอน เสนอทางออกและนําไปสูUการแกPไขไดPอยUาง
สรPางสรรค-โดยคํานึงถึงความรูPทางดPานทฤษฎี ประสบการณ-ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 

(3)  มีความเป$นผู)นําทางปiญญาในการคิดพัฒนางานอย0างสร)างสรรค# มีวิสัยทัศน# และการพัฒนาศาสตร#
ทางครุศาสตร# รวมท้ังการพัฒนาทางวิชาชีพอย0างมีนวัตกรรม 

(4)  การคิดวิเคราะห# สังเคราะห# ประเมินค0า และนําความรู)เก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการท่ี
เก่ียวข)องในศาสตร#สาขาวิชาศึกษาปฐมวัยไปใช)ในการจัดการเรียนรู) แก)ปiญหาการพัฒนาผู)เรียน และการวิจัยต0อ
ยอดองค#ความรู) มีความเป$นผู)นําในการปฏิบัติงานอย0างมีวิสัยทัศน#ในการพัฒนาการระดับปฐมวัย  
   3.2 วิธีการสอน 
 (1)  การวิเคราะห#แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม (Problem-
based learning) 
  (2)  การศึกษาข)อมูลวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนและสร)างองค#ความรู)ใ(Research-based learning) 
  (3)  การวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนานวัตกรรมอย0างมีวิสัยทัศน# (Research and development และ 
Vision-based learning) 
 3.3 วิธีการประเมินผล 
         (1)  วัดและประเมินการวิเคราะห#แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทาง
สังคม 
 (2)  วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติกิจกรรมในสถานศึกษาเพ่ือสร)างองค#ความรู) 
 (3)  วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 
4. ทักษะความสัมพันธ-ระหวUางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ#ระหว0างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต)องพัฒนา 

(1) มีความรูPความเขPาใจเก่ียวกับบทบาทหนPาท่ี และความรับผิดชอบของตนเอง และผูPอ่ืนในการ
ทํางาน และการอยูUรUวมกันอยUางเปeนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูPพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยUางตUอเนื่อง 

(2) มีความเอาใจใส0ช0วยเหลือ และเอ้ือต0อการแก)ปiญหาในกลุ0ม และระหว0างกลุ0มได)อย0างสร)างสรรค# 
(3) มีภาวะผูPนําและผูPตามท่ีดี มีความสัมพันธ-ท่ีดีกับผูPเรียน และมีความรับผิดชอบตUอสUวนรวมท้ัง 

ดPานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลPอม 
(4) มีความไวในการรับรู)ความรู)สึกของผู)อ่ืน มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ# และสังคม เอาใจ

ใส0การรับฟiง และพัฒนาความสัมพันธ#ระหว0างบุคคลอย0างมีความรับผิดชอบ 
  4.2 วิธีการสอน 
  (1)  การเรียนแบบมีส0วนร0วมปฏิบัติการ 
  (2)  การเป$นผู)นําแบบมีส0วนร0วม(Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ 
  (3)  การคิดให)ความเห็นและการรับฟiงความเห็นแบบสะท)อนกลับ 
     4.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร0วมมือ 
(2)  วัดและประเมินจากผลการศึกษาค)นคว)า/แก)โจทย# 
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  (3)  วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุ0ม และการเป$นผู)นําในการอภิปรายซักถาม 
5. ทักษะการวิเคราะห-เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชPเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห#เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช)เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต)องพัฒนา 
 (1)  มีความรู)ความเข)าใจเก่ียวกับการใช)ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพ่ือการ
วิจัยเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู) การเก็บรวบรวมข)อมูลและนําเสนอข)อมูล และการแก)ปiญหาในการดํารงชีวิต 
และการจัดการเรียนการสอนอย0างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 (2) ตระหนักถึงคุณคUาของการใชPภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติการวิจัย 
เพ่ือการส่ือสาร การเรียนรูP การเก็บรวบรวมขPอมูลและนําเสนอขPอมูลและการแกPปkญหาในการดํารงชีวิตและ
การจัดการเรียนการสอน 
 (3) สามารถใชPภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารเทศ และสถิติเพ่ือการวิจัยเพ่ือการส่ือสารการ
เรียนรูP การเก็บรวบรวมและนําเสนอขPอมูล และการแกPไขปkญหาในการดํารงชีวิตและจัดการเรียนการสอน
อยUางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 (4) สามารถบูรณาการข)อมูลเพ่ือการสื่อสารอย0างเป$นระบบด)วยสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารได)
อย0างมีประสิทธิภาพ 
    5.2 วิธีการสอน 

(1) การติดตามวิเคราะห#  และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด)านการศึกษาจากข0าว บทความ สื่อ
สิ่งพิมพ#  
(2) การสืบค)นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด)านการศึกษาโดยใช)เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (3) จัดให)นักศึกษาได)ฝqกปฏิบัติการใช)สถิติพ้ืนฐานและสถิติเพ่ือการวิจัย การใช) 
     5.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห#  และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด)านการศึกษา 
(2)  วัดและประเมินจากผลการสืบค)นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด)านการศึกษาโดยใช)

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3)  วัดและประเมินจากความสามารถในการใช)เทคนิคการนําเสนอรายงาน หรือทํางานวิจัยในชั้นเรียน

โดยใช)ทฤษฎี หรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข)องรองรับ การเลือกใช)สถิติวิเคราะห#ในการทํางานวิจัยในชั้นเรียน 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห-
ท่ี 

หัวขPอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือท่ีใชP  

ผูPสอน 

1 -การปฐมนิเทศ (ขอบข0ายการ
เรียนรู) วิธีการเรียน การวัดผล
ประเมินผล ระเบียบการ
ปฏิบัติตน) -ความหมาย
ความสําคัญของพัฒนาการ
ด)านร0างกาย และทักษะทาง
กาย 

4 กิ จ ก ร ร ม ป ฐ ม นิ เ ท ศ 
-บรรยายและอภิปราย ความหมาย 
ค ว า ม สํ า คั ญ ?พั ฒ น า ก า ร ด) า น
ร0 า ง ก า ย ? 
- มอบหมายค)นคว)าพัฒนาการทาง
กาย ตามระดับอายุ (การรายงาน
ประกอบ mind mappingสัปดาห#ท่ี 
2) 
-มอบหมายแบ0งกลุ0มศึกษาทฤษฎีพล
ศึกษาและนันทนาการ(นํ า เสนอ 
สัปดาห#ท่ี 3-4) 

อาจารย#  
ภานุวัฒน# นิ่ม
นวล 

2 -พัฒนาการทางร0างกายตาม
ระดับอายุ -ความพร)อมด)าน
ร0างกาย ของเด็กปฐมวัย 

4 -พัฒนาการทางร0างกายตาม 
ระดับอายุ 
-ความพร)อมด)านร0างกาย 
ของเด็กปฐมวัย 

อาจารย#  
ภานุวัฒน# นิ่ม
นวล 

3 -แนวคิด หลักการ ทฤษฎี 
การจัดกิจกรรมพลศึกษา 
และนันทนาการ 

3 -รายงานทฤษฎีการ กิจกรรมพล
ศึกษา และนันทนาการ 
-การเรียนรู)แบบร0วมมือเพ่ือประยุกต#
ค ว า ม รู) 
-วิ เคราะห#ทฤษฎีการกิจกรรมพล
ศึ ก ษ า  แ ล ะ นั น ท น า ก า ร  
-การทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานะองค#ความรู) 

อาจารย#  
ภานุวัฒน# นิ่ม
นวล 

4 -กิจกรรมพลศึกษา (กิจกรม
ทางกาย) 

3 -การเรียนท่ีสืบค)นด)านการศึกษาและ
นําเสนอโดยใช)เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-การเรียนแบบร0วมมือ 
-แบ0งกลุ0มตามระดับอายุนําเสนอ
กิจกรรมพลศึกษา(กิจกรมทางกาย) 

อาจารย#  
ภานุวัฒน# นิ่ม
นวล 

5 -กิจกรรมนันทนาการ 3 -การเรียนท่ีสืบคPนดPานการศกึษา
และนําเสนอโดยใชPเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-การเรียนแบบรUวมมือ 
-แบUงกลุUมตามระดับอายุนําเสนอ
กิจกรรมนันทนาการ 

อาจารย#  
ภานุวัฒน# นิ่ม
นวล 
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สัปดาห-
ท่ี 

หัวขPอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือท่ีใชP  

ผูPสอน 

6 -กิจกรรมเกม 3 -การเรียนท่ีสืบค)นด)านการศึกษาและ
นําเสนอโดยใช)เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-แบ0งกลุ0มตามระดับอายุนําเสนอ
กิจกรรมเกม 
 

อาจารย#  
ภานุวัฒน# นิ่ม
นวล 

7 -กิจกรรมการละเล0น 3 -การเรียนท่ีสืบค)นด)านการศึกษาและ
นําเสนอโดยใช)เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-แบ0งกลุ0มตามระดับอายุนําเสนอ
กิจกรรมการละเล0น 

อาจารย#  
ภานุวัฒน# นิ่ม
นวล 

8 -การวัดและประเมินผล
พัฒนาการผ0านกิจกรรมพล
ศึกษาและนันทนาการ 

3 -การเรียนแบบมีส0วนร0วมปฏิบัติการ 
(ตามระดับอายุ) 
-การทบทวนวรรณกรรม(สัปดาห#ท่ี 
1-2) และบูรณาการบรรยายสรุป
สถานะองค#ความรู)การวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการผ0านกิจกรรม
พลศึกษาและนันทนาการ 
-จัดกลุ0มออกแบบ การวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการผ0านกิจกรรม
พลศึกษาและนันทนาการ 

อาจารย#  
ภานุวัฒน# นิ่ม
นวล 

9 -การวัดและประเมินผล
พัฒนาการผ0านกิจกรรมพล
ศึกษาและนันทนาการ 

    3 -การเรียนแบบมีส0วนร0วมปฏิบัติการ 
(ตามระดับอายุ) 
-การทบทวนวรรณกรรม(สัปดาห#ท่ี 
1-2) และบูรณาการบรรยายสรุป
สถานะองค#ความรู)การวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการผ0านกิจกรรม
พลศึกษาและนันทนาการ 
-จัดกลุ0มออกแบบ การวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการผ0านกิจกรรม
พลศึกษาและนันทนาการ 

อาจารย#  
ภานุวัฒน# นิ่ม
นวล 

10 ประเภทกีฬา กีฬาในร0ม และ
กลางแจ)ง 

3 -การเรียนท่ีสืบค)นด)านการศึกษาและ
นําเสนอโดยใช)เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-การเรียนแบบร0วมมือ 
-แบ0งกลุ0มตามระดับอายุนําเสนอ
กิจกรรมกีฬาในร0ม และกลางแจ)ง 

อาจารย#  
ภานุวัฒน# นิ่ม
นวล 

11 -เครื่องเล0นสนาม 3 -แบ0งกลุ0มศึกษาเครื่องเล0นสนามจาก
แหล0งเรียนรู)ระดับปฐมวัย 

อาจารย#  
ภานุวัฒน# นิ่ม
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สัปดาห-
ท่ี 

หัวขPอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือท่ีใชP  

ผูPสอน 

-มอบหมายขยายประสบการณ#
ความรู)เครื่องเล0นสนาม
(ประกอบด)วยภาพ,วิธีการเล0น,ข)อ
ควรระวัง) 
-นําเสนอรายงานเครื่องเล0นสนาม
รายบุคคล 

นวล 

12 -กิจกรรมการเคลื่อนไหวและ
จังหวะประกอบเพลง 

3 -บรรยายสรุปและปฏิบัติจริง 
-กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
ประกอบเพลง 
 

อาจารย#  
ภานุวัฒน# นิ่ม
นวล 

13 -กิจกรรมการเคลื่อนไหวและ
จังหวะประกอบอุปกรณ# 

3 -บรรยายสรุปและปฏิบัติจริง 
-กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
ประกอบอุปกรณ# 

อาจารย#  
ภานุวัฒน# นิ่ม
นวล 

14 -บูรณาการกิจกรรมการจัด
ประสบการณ#การเรียนรู)เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางกายระดับ
ปฐมวัย 

3 - แบ0งกลุ0มนําเสนอและสาธิตบูรณา
การกิจกรรมการจัดประสบการณ#
การเรียนรู)เพ่ือพัฒนาทักษะทางกาย
ระดับปฐมวัย 
-ปฏิบัติการบูรณาการจัด
ประสบการณ#การเรียนรู)เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางกายระดับปฐมวัย 

อาจารย#  
ภานุวัฒน# นิ่ม
นวล 

15 -บูรณาการกิจกรรมการจัด
ประสบการณ#การเรียนรู)เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางกายระดับ
ปฐมวัย 

3 - แบ0งกลุ0มนําเสนอและสาธิตบูรณา
การกิจกรรมการจัดประสบการณ#
การเรียนรู)เพ่ือพัฒนาทักษะทางกาย
ระดับปฐมวัย 
-ปฏิบัติการบูรณาการจัด
ประสบการณ#การเรียนรู)เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางกายระดับปฐมวัย 

อาจารย#  
ภานุวัฒน# นิ่ม
นวล 

16 สอบปลายภาค  สอบปลายภาค  
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรูP 

กิจกรรมท่ี 
ผลการ 
เรียนรูP 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห-ท่ี 
ประเมิน 

สัดสUวนของการ 
ประเมินผล 

 
1 
 
 

1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,
2.3,3.1,3.2,3.3,4.1,
4.2,4.3,5.1,5.2,5.3,
6.1,6.2,6.3 

การร0วมกิจกรรม  ความ
รับผิดชอบ 
การนําเสนอผลงาน 
การทํางานรายบุคคล/กลุ0ม 

ตลอดภาค
การศึกษา 
 
 

 
60% 
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การจัดทําสื่อ จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ# และ จัดศูนย#การ
เรียนรู) 
การส0งงานตามท่ีมอบหมาย 

2 
 

1.3,3.2,3.2,4.2,4.3,
5.2 

การเข)าชั้นเรียน 
การมีส0วนร0วมอภิปรายเสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 
 

     
10% 

 
3 3.3 สอบปลายภาค 16 30% 

 
 
 

การประเมิน 

เนื้อหากิจกรรม 
 

5 
 
4 

 
3 

 
2 

 
1 
 

การเขPาช้ัน
เรียน 

 

ขาดเรียนไม0เกิน 
2 ครั้งและไม0เคย
เข)าชั้นเรียนสาย 

ขาดเรียนไม0เกิน 
3 ครั้งและไม0
เคยเข)าชั้นเรียน
สาย 

ขาดเรียน 4 ครั้ง
หรือเข)าชั้นเรียน
สาย 1 ครั้ง 

ขาดเรียน 4 
ครั้งข้ึนไปหรือ
มาสาย 2 ครั้ง 

ขาดเรียน 4 
ครั้งข้ึนไปหรือ
มาสาย 3 ครั้ง
ข้ึนไป 

พฤติกรรมใน
ช้ันเรียน 

  

มีส0วนร0วมในการ
ตอบคําถาม
อภิปรายในชั้น
เรียนอย0าง
สมํ่าเสมอ และ
แต0งกายสุภาพ

มีส0วนร0วมใน
การตอบคําถาม
อภิปรายในชั้น
เรียนเป$นปกติ 
และแต0งกาย
สุภาพเรียบร)อย

มีส0วนร0วมในการ
ตอบคําถาม
อภิปรายในชั้น
เรียนบ0อครั้ง 
และแต0งกาย
สุภาพเรียบร)อย

มีส0วนร0วมใน
การตอบคําถาม
อภิปรายในชั้น
เรียนเป$น
บางครั้ง 
และแต0งกาย

แทบไม0มีส0วน
ร0วมในการ
ตอบคําถาม
อภิปรายในชั้น
เรียน และแต0ง
กายไม0สุภาพ

เนื้อหา
กิจกรรม 

5 4 3 2 1 

ความถูกตPอง 
และครบถPวน 

ทําแบบฝqก
ปฏิบัติได)ถูกต)อง 
และครบถ)วน
ท้ังหมด 

ทําแบบฝqก
ปฏิบัติได)ถูกต)อง 
และครบถ)วน
เกือบท้ังหมด 

ทําแบบฝqก
ปฏิบัติได)ถูกต)อง 
ไม0น)อยกว0าร)อย
ละ 50 

ทําแบบฝqกปฏิบัติ
ได)ถูกต)อง และ
ครบถ)วนน)อย
กว0าร)อยละ 

แบบฝqกปฏิบัติมี
ความถูกต)องน)อย
มากและทําไม0
ครบถ)วน 

การสUงงาน
ตรงตUอเวลา 

การทําแบบฝqก
ปฏิบัติครบตาม
รูปแบบท้ังหมด
และส0งก0อนหรือ
ตรงตาม
กําหนดเวลา 

การทําแบบฝqก
ปฏิบัติเกือบ
ท้ังหมดเป$น
ระเบียบ
เรียบร)อยและ
ส0งตรงตาม
กําหนดเวลา 

การทําแบบฝqก
ปฏิบัติร)อยละ 
50 เป$นระเบียบ
เรียบร)อย และ
ส0งตรงตาม
กําหนดเวลา 

การทําแบบฝqก
ปฏิบัติเกือบ
เรียบร)อยท้ังหมด
เป$นระเบียบ
เรียบร)อยแต0ส0ง
เลยกําหนดเวลา 

การทําแบบฝqก
ปฏิบัติเป$น
ระเบียบเรียบร)อย
เพียงส0วนน)อย
ท้ังหมดและส0ง
เลยกําหนดเวลา 



มคอ. 3 

1073306 วิทยาศาสตร�และการจัดประสบการณ�การเรียนรู" 3(2-2-5) 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

13

เนื้อหากิจกรรม 
 

5 
 
4 

 
3 

 
2 

 
1 
 

เรียบร)อยถูก
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
อย0างสมํ่าเสมอ  

ถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
เป$นปกติ  

ถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
บ0อยครั้ง (ร)อย
ละ 80)  

สุภาพเรียบร)อย
ถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
เป$นบางครั้ง  

เรียบร)อยถูก
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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รัตนา ง้ิวแหลม. (2550). กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย. คณะครุศาสตร#   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
2. เอกสารและขPอมูลสําคัญ 
ซิตินทรีย#  บุญมา และคณะ (2558). คู0มือการจัดกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาการเรียนรู)สําหรับเด็ก 
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3. เอกสารและขPอมูลแนะนํา 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ-การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุ0มระหว0างผู)สอนและผู)เรียน 
- แบบประเมินผู)สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ-การประเมินการสอน 
     - การประเมินผลกิจกรรมการเรียน  
     - ข)อคิดเห็นของนักศึกษา 
     - แบบบันทึก มคอ.5 
3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผ0านการประเมินการสอนในข)อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข)อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
     -ระดมสมองจากอาจารย#ผู)รับผิดชอบวิชาและผู)สอนร0วม 
     -การประชุมการจัดการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว0างกระบวนการสอนชุดวิชา มีกําหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบกลางภาค การติดตาม
ผลงานและตรวจผลงานท่ีมอบหมาย การติดตามความก)าวหน)าการดําเนินกิจกรรมให)ตรงตามกําหนดเวลา  การ
ตรวจแฟ�มสะสมผลงานตลอดชุดวิชา  และหลังการสรุปผลการเรียนชุดวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
ชุดวิชาดังนี้ 
     -การทวนสอบการให)คะแนนจากการสุ0มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย#อ่ืน มีการต้ังคณะกรรมการใน
สาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู)ของนักศึกษา โดยการตรวจรายงาน       บันทึกกิจกรรมการเรียน
ในชั้นเรียน  ข)อสอบ การให)คะแนน 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลชุดวิชา ได)มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดชุดวิชา เพ่ือให)เกิดคุณภาพมากข้ึนดังนี้ 
     -ปรับปรุงชุดวิชาทุก 4 ปEหรือตามข)อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข)อ 4 
     -เปลี่ยนหรือสลับอาจารย#ผู)สอน หรือเชิญวิทยากรมาให)ความรู)เพ่ิมเติม เพ่ือให)นักศึกษาเพ่ิมทักษะในวิชาชีพ
หรือตามคุณลักษณะบัณฑิต 
 


