
 
แผนการสอนวชิา 

 

วชิากจิกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะส าหรับเดก็ปฐมวยั 
รหัสวชิา  ศษ 0119  3(1-4-4) 

(ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาต)ิ 
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  

 

 

นางวฒันา  ผ่านเมือง 
 

ภาคเรียนที ่3 ปีการศึกษา 2556 
วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร หน่วยจัดการศึกษาดอนตาล 

อ าเภอดอนตาล จังหวดัมุกดาหาร 



 

 
ค าน า 

 
รายวชิา ศษ 0119 กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะส าหรับเด็กปฐมวยั  มีจุดมุ่งหมายและ

วตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั หลกัการ แนวคิด และ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการทางการเคล่ือนไหวส าหรับเด็กปฐมวยั รูปแบบการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ 
แนวการจดัประสบการณ์การเคล่ือนไหว และจงัหวะส าหรับเด็กปฐมวยั ส่ือ อุปกรณ์ การจดั
สภาพแวดลอ้มและการประเมินพฒันาการจากการจดัประสบการณ์และน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจ าวนัและในการท างานในอนาคตได้ ทั้งมีความรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมก ากบั จึงจะท าให้
เป็นคนท่ีสมบูรณ์และมีคุณค่ายิง่ 
  
         
                                                                       วฒันา  ผา่นเมือง 
     อาจารยผ์ูส้อนวชิา กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะส าหรับเด็กปฐมวยั   
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รายละเอยีดของรายวชิา 

(มคอ. 3) 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    วิทยาลยัชุมชนมุกดาหาร 
สาขาวชิา     การศึกษาปฐมวยั หน่วยจดัการศึกษาดอนตาล 
  

หมวดที่  1  ข้อมูลโดยทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือวชิา 
              ศษ 0119 : กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะส าหรับเดก็ปฐมวยั   
2.  จ านวนหน่วยกติ 
              3  หน่วยกิต  3(1 – 4 – 4)  
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
              เป็นวิชาแกน  ระดบัอนุปริญญา 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
              นางวฒันา  ผา่นเมือง 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
              ภาคเรียนท่ี  3/2556   /  ชั้นปีท่ี  3 
6.  รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre – requisite)  (ถ้าม)ี 
              ไม่มี 
7.  รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกนั  (Co – requisite)  (ถ้าม)ี 
              ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 
              หน่วยจดัการศึกษาดอนตาล วิทยาลยัชุมชนมุกดาหาร 
9.  วนัที่จดัท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
               ปี พ.ศ. 2557 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

  
1.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
             ความหมาย ความส าคญั หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการทางการเคล่ือนไหว
ส าหรับเดก็ปฐมวยั รูปแบบการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ แนวการจดัประสบการณ์การเคล่ือนไหว และจงัหวะ
ส าหรับเดก็ปฐมวยั ส่ือ อุปกรณ์ การจดัสภาพแวดลอ้มและการประเมินพฒันาการจากการจดัประสบการณ์ 

2.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั หลกัการแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

พฒันาการทางการเคล่ือนไหวส าหรับเดก็ปฐมวยั 
2.  มีความรู้ และทกัษะเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ 
3. มีความรู้และทกัษะในการจดัประสบการณ์ การเคล่ือนไหว และจงัหวะส าหรับเดก็ปฐมวยั และ

การประเมินพฒันาการ 
 

หมวดที่ 3  ลกัษณะและการด าเนินการ  
1.  ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พฒันาการทางการเคล่ือนไหวส าหรับเดก็ปฐมวยั รูปแบบการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ แนวการจดัประสบการณ์
การเคล่ือนไหว และจงัหวะส าหรับเดก็ปฐมวยั ส่ือ อุปกรณ์ การจดัสภาพแวดลอ้มและการประเมินพฒันาการ
จากการจดัประสบการณ์ ความรับผิดชอบและจริยธรรม   

 
2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
ฝึกปฏิบติั 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย  15 (1)  ชัว่โมง  
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา 

ปฏิบติั 60 (4 ) ชัว่โมง การศึกษาดว้ยตนเอง ในกรณี
มอบหมายงาน 90 ชม. 

 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
             อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  1  ชัว่โมง  ต่อสปัดาห์  (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที่  4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา  

 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 
              1.1  คุณธรรม  จริยธรรมท่ีตอ้งการ 
                            1.1.1  เคารพในสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์ เขา้ใจตน  เขา้ใจผูอ่ื้น  พร้อมกบัปฏิบติัต่อผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
                            1.1.2  มีความรัก ความเมตตากรุณา ต่อเพ่ือนมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
                            1.1.3  ตระหนกัในคุณค่าของความจริง ความดี  ความงาม  และความมีเหตุผล 

1.1.4  มีความเสียสละ ซ่ือสตัยสุ์จริต  มีวินยั  ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสงัคม 
                            1.1.5  เคารพกฎระเบียบ กติกา และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของสถาบนั องคก์รและสงัคม 
                            1.1.6  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม  สามารถท างานเป็นทีมได ้
 
              1.2  วิธีสอน 
                            1.2.1  บรรยายใหค้วามรู้ ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีมอบหมายให้  เพ่ือทดสอบการเรียนรู้และ
เขา้ใจ 
                            1.2.2  ก าหนดใหน้กัศึกษารายงานผลงานท่ีมอบหมายทั้งแบบกลุ่มและเด่ียว  
                            1.2.3  ก าหนดใหน้กัศึกษาน าขอ้มลูคน้ควา้มาวิเคราะห์ผลตามศาสตร์และทฤษฎีท่ีเรียนพร้อม
กบัแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 
 
              1.3  วิธีการประเมินผล 

1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเขา้เรียนและการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่ง
ถกูตอ้งและตรงเวลา 

  1.3.2  พิจารณาจากการร่วมอภิปรายท่ีมีเหตุผลถกูตอ้ง  เหมาะสมและสร้างสรรค ์
1.3.3  ประเมินผลจากการน าเสนอกรณีศึกษา และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

2.  ความรู้ 
           2.1  ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

             ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฒันาการทางการเคล่ือนไหวส าหรับเดก็ปฐมวยั รูปแบบการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ แนวการจดั
ประสบการณ์การเคล่ือนไหว และจงัหวะส าหรับเดก็ปฐมวยั ส่ือ อุปกรณ์ การจดัสภาพแวดลอ้มและการ
ประเมินพฒันาการจากการจดัประสบการณ์ ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
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2.2  วิธีสอน 

2.2.1  บรรยายและอธิบายกิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะส าหรับเดก็ปฐมวยั ความหมาย 
ความส าคญั หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการทางการเคล่ือนไหวส าหรับเดก็ปฐมวยั 
รูปแบบการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ แนวการจดัประสบการณ์การเคล่ือนไหว และจงัหวะส าหรับเดก็ปฐมวยั ส่ือ 
อุปกรณ์ การจดัสภาพแวดลอ้มและการประเมินพฒันาการจากการจดัประสบการณ์ ประกอบการยกตวัอยา่ง 

2.2.2  ฝึกฝนแนวคิด  วิเคราะห์วิธีการจดัการพฒันาการทางการเคล่ือนไหวส าหรับเดก็
ปฐมวยั 

2.2.3 ติดตามผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ือดูความรับผิดชอบ 
2.2.4  การศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  (Problem – based Learning) 

           2.3  วิธีการประเมินผล 
2.3.1  ทดสอบกลางภาคและปลายภาคท่ีเนน้หลกัการ  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เขา้ใจ  วิเคราะห์  สงัเคราะห์และประเมินค่า 
 2.3.2  ประเมินผลจากการน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 

  
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งการพฒันา 
พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  มีทกัษะทางการวิเคราะห์  สงัเคราะห์และประเมินค่า 
3.2 วิธีการสอน 

3.2.1  แสดงความคิดเห็น และใชเ้หตุผลจากการร่วมกิจกรรม  วางแผนและอภิปราย
กลุ่ม  พร้อมกบัรายงานทั้งดา้นวาจาและการเขียน 

3.2.2  วิเคราะห์กรณีศึกษา  ข่าว  เหตุการณ์บา้นเมือง  ดว้ยกระบวนการคิดเชิงระบบตาม
ทฤษฎี  สภาพปัญหา ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
              3.3  วิธีการประเมินผล 
                     3.3.1  สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนน้การคิดวิเคราะห์ 
                     3.3.2  พิจารณาจากการรายงาน  และการอภิปราย 
  
4.  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอ้งการ 
4.1.1  ทกัษะการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
4.1.2  ทกัษะความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม  

                     4.1.3  ทกัษะการเรียนดว้ยตนเอง  มีความรับผิดชอบ  ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
ครบถว้นทนัเวลา 
                     4.1.4  ทกัษะในการปฏิสมัพนัธ์กบับุคคล สถานภาพในสงัคมระดบัต่างๆ   
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4.2   วิธีการสอน 

4.2.1  ติดตามการท างานกลุ่ม   และงานท่ีไดรั้บมอบหมายในชั้นเรียน 
4.2.2  จดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4.2.3  วิเคราะห์ผลจากสงัคม  ข่าว  ในงานการมีปฏิสมัพนัธ์ 

               
          4.3  วิธีการประเมินผล 

4.3.1  นกัศึกษาประเมินผลตนเองและเพ่ือนดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด  ในดา้นการวิเคราะห์
กรณีศึกษา และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.3.2 ประเมินผลการสรุปรายงานท่ีนกัศึกษาน าเสนอ และอภิปรายกลุ่ม 
  
5.  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
              5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

5.1.1  พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารทั้งการฟัง  การพดู  การอ่าน  การแปล  โดยจดัท าเป็น
รายงานและน าเสนอรายงานความกา้วหนา้ใหอ้าจารยแ์ละเพ่ือนฟัง 

5.1.2  พฒันาทกัษะดา้นการสืบคน้ขอ้มลูทางอินเทอร์เน็ต 
              5.2  วิธีการสอน 

5.2.1  มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ทางเวบ็ไซต ์ แลว้วิเคราะห์งานทั้งแบบ
น าเสนอ  บรรยาย  พร้อมกบับอกแหล่งอา้งอิง 

5.2.2  น าเสนอผลการศึกษาขอ้มลู  พร้อมการวิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 
              5.3  วิธีการประเมินผล 

5.3.1  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  หลงัจากฟังการน าเสนอผลการศึกษาของ
เพ่ือน 

5.3.2  ประเมินจากรายงานการเขียน และการน าเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี 



 

9 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
ส่ือการสอน 

ส่ือการสอน วธีิการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

1-2 อธิบายรายวิชา 
1.บทน า 
 1.1 แนะน าภาพรวมของรายวิชา
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ
ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
2 วิธีการวดัและประเมินผล
รายวิชากิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จงัหวะส าหรับเดก็ปฐมวยั 
3 ความหมาย ความส าคญั
เก่ียวกบัการเคล่ือนไหวและ
จงัหวะ 
 
 

6      1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหารายวิชา
กิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จงัหวะส าหรับเดก็ปฐมวยั 
ท่ีถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
วิธีการวดัและประเมินผล
รายวิชากิจกรรมเคล่ือนไหว
และจงัหวะส าหรับเดก็
ปฐมวยัไดถ้กูตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษา
คน้ควา้ความรู้เก่ียวกบั3 
ความหมาย ความส าคญั
เก่ียวกบัการเคล่ือนไหวและ
จงัหวะ 

1. ผูส้อนเสนอร่างกติกาใน
ชั้นเรียนแก่ผูเ้รียนเพ่ือ
อภิปรายและหาขอ้สรุปเป็น
กติกาท่ีผูเ้รียนทุกคนตอ้ง
ปฏิบติัตลอดภาคการศึกษา 
2. บรรยายเน้ือหาเก่ียวกบั
กิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จงัหวะส าหรับเดก็ปฐมวยั
ประกอบ power point 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานท่ี 1 เป็นรายกลุ่มแลว้
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.ใบงานท่ี1 
4. power 
point 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี1 
2. การก่อนเรียน 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 

อาจารย์
ประจ าและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
ส่ือการสอน 

ส่ือการสอน วธีิการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

3-4 ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยท่ี 2 แนวคิด หลกัการ และ
ทฤษฎีเก่ียวกบัพฒันาการทางการ
เคล่ือนไหวส าหรับเดก็ปฐมวยั 
1.ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดด์ 
2.ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต ์
3.ช่ือและเสียงของเคร่ืองดนตรี 
 
 

6      1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้
ของธอร์นไดด ์
2. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัทฤษฎีพฒันาการทาง
สติปัญญาของเพียเจตไ์ด้
ถกูตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถบอก
ลกัษณะท่าทางของช่ือและ
เสียงของเคร่ืองดนตรี 

1. ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้ าแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบติัตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเน้ือหา
แนวคิด หลกัการ และทฤษฎี
เก่ียวกบัพฒันาการทางการ
เคล่ือนไหวส าหรับเดก็
ปฐมวยัประกอบ power 
point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานท่ี 2 เป็นรายกลุ่มแลว้
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

1.เอกสาร
แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.ใบงานท่ี2 
4. power 
point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี 2 
2. การสอบก่อน
เรียน 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจ าและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
ส่ือการสอน 

ส่ือการสอน วธีิการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

5-6 ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยท่ี 3 รูปแบบการ
เคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ 
              1 เทคนิคการสอนกิจ
กิจกรรมเขา้จงัหวะ 
               2 รูปแบบการ
เคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ 
              3 ประเภทของการ
เคล่ือนไหว 
              4 กิจกรรมการ
เคล่ือนไหวปฏิบติั 
 
 

6      1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเทคนิคการสอนกิจ
กิจกรรมเขา้จงัหวะท่ีถกูตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกบัรูปแบบการ
เคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ท่ีถกูตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้เก่ียวกบัประเภทของ
การเคล่ือนไหว 
อยา่งเป็นระบบ 
4. ผูเ้รียนเกิดจิตส านึก
รับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเอง
ตามกิจกรรมการเคล่ือนไหว
ปฏิบติั 

1. ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้ าแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบติัตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเน้ือหา
เก่ียวกบัรูปแบบการ
เคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ 
ประกอบ power point/VDO 
CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานท่ี 3 เป็นรายกลุ่มแลว้
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 
3.ใบงานท่ี3 
4. power 
point 
5. VDO 
CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี 3 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจ า
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
ส่ือการสอน 

ส่ือการสอน วธีิการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

7 ค าอธิบายรายวิชา 
- ทบทวนบทเรียนและท า
แบบฝึกหดั 
- สอบกลางภาค 

3      1. เพ่ือทบทวนความรู้เก่ียวกบั
การจดัการส านกังานสมยัใหม่ท่ี
เรียนมา 
2. เพ่ือวดัความรู้ของผูเ้รียน
เก่ียวกบัการจดัการองคก์าร
สมยัใหม่ท่ีเรียนมา 

1. ผูส้อนทบทวนบทเรียนท่ี
ผา่นมาโดยสรุป 
2. ผูเ้รียนสอบถามในประเดน็
ท่ีสงสยัเพ่ือหาค าตอบ 
5. ท าการทดสอบกลางภาค 
 
 

1. power 
point สรุป
บทเรียน 
2. ทดสอบ
กลางภาค 

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

อาจารย์
ประจ า
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
ส่ือการสอน 

ส่ือการสอน วธีิการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

8-10 ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยท่ี 4  แนวการจดั
ประสบการณ์การเคล่ือนไหว
และจงัหวะ 

3.1 1.การจดักิจกรรมแบบบูรณาการ
ผา่นการเล่น 
2.การจดักิจกรรมพฒันาการ
ทางดา้นร่างกาย 
3.การจดักิจกรรมพฒันาการ
ทางดา้นอารมณ์และจิตใจ  
4.การจดักิจกรรมพฒันาการ
ทางดา้นสงัคม 
5.การจดักิจกรรมพฒันาการ
ทางดา้นสติปัญญา 
การเรียนท่ีผา่นกิจกรรมหลกั 6 
กิจกรรม 

9      1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการจดักิจกรรมแบบ
บูรณาการผา่นการเล่นท่ีถกูตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกบัการจดักิจกรรม
พฒันาการทางดา้นร่างกายท่ี
ถกูตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้เก่ียวกบัการจดักิจกรรม
พฒันาการทางดา้นอารมณ์และ
จิตใจ 
4.ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้เก่ียวกบัการจดักิจกรรม
พฒันาการทางดา้นสงัคม 
5. ผูเ้รียนเกิดจิตส านึก
รับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเอง
ตามกิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 

1. ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้ าแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบติัตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเน้ือหา
เก่ียวกบัแนวการจดั
ประสบการณ์การเคล่ือนไหว
และจงัหวะประกอบ power 
point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานท่ี 4 เป็นรายกลุ่มแลว้
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 
3.ใบงานท่ี4 
4. power 
point 
5. VDO 
CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี 4 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 
 

อาจารย์
ประจ า
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
ส่ือการสอน 

ส่ือการสอน วธีิการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

11-14 ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยท่ี 5 ส่ือ อุปกรณ์ การจดั
สภาพแวดลอ้มและการประเมิน
พฒันาการจากการจดั
ประสบการณ์ 
5.1 แนะน าส่ือและอุปกรณ์ใน
การจดัสภาพแวดลอ้ม 
5.2 ความหมายการประเมิน
พฒันาการจดัประสบการณ์-  
- การวดัการประเมินพฒันาการ
จากการจดัประสบการณ์ 
- หลกัการบนัทึกและการสงัเกต 
- ขอ้ดีและขอ้เสีย 
             

6      1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัส่ือและอุปกรณ์ในการ
จดัสภาพแวดลอ้มท่ีถกูตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบายเก่ียวกบั
ความหมายการประเมิน
พฒันาการจดัประสบการณ์-  
- การวดัการประเมินพฒันาการ
จากการจดัประสบการณ์ 
- หลกัการบนัทึกและการสงัเกต 
ท่ีถกูตอ้ง 
3.  ผูเ้รียนเกิดจิตส านึกรับผิดชอบ
ในหนา้ท่ีของตนเองตามขอ้ดีและ
ขอ้เสียและหนา้ท่ี 

1. ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้ าแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบติัตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเน้ือหา
เก่ียวกบัส่ือ อุปกรณ์ การจดั
สภาพแวดลอ้มและการ
ประเมินพฒันาการจากการจดั
ประสบการณ์ประกอบ 
power point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานท่ี 5 เป็นรายกลุ่มแลว้
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

1.เอกสาร
แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบก
ารสอน 
3.ใบงานท่ี5 
4. power 
point 
5. VDO 
CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี 5 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจ าและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 



 

15 
 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
ส่ือการสอน 

ส่ือการสอน วธีิการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

15 ค าอธิบายรายวิชา 
- สอบปลายภาค 

3       เพ่ือวดัความรู้ของผูเ้รียน
เก่ียวกบักิจกรรมเคล่ือนไหว
และจงัหวะท่ีเรียนมา 

ท าการทดสอบปลายภาค 
 
 

ทดสอบ
ปลายภาค 

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

อาจารย์
ประจ าและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 
หมายเหตุ  แผนการสอนอาจมีการปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของเน้ือหาและระยะเวลาในการเรียนการสอน
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2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรม 
ที่ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิ 
สัปดาห์ 
ที่ประเมนิ 

สัดส่วน 
ของการ

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

และการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
15 30% 

3 1, 2, 3, 4, 5 การสงัเกตพฤติกรรม 
และผลการท าแบบฝึกปฏิบติั

ระหวา่งเรียน 

ทุกสปัดาห์ 10% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลกั 

กุลยา ตนัติผลาชีวะ.รูปแบบกากรเรียนการสอนปฐมวยัศึกษา. กรุงเทพฯ : เบรน-เบส บุค๊, 2551. 
 เดนิส  ธีโอบาลด.์ สนุกกบั Homeschool หลกัสูตรและกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยัและเด็ก
ประถมตน้. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ : บริษทั แปลน ฟอร์ คิดส์ จ  ากดั, 2545. 
 นภเนตร  ธรรมบวร. หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2549 
 มิเรียม สตอ๊ปเพิร์ด. ทดสอบพฒันาการลูกนอ้ย. กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่ จ  ากดั, 2536 
 เยาวพา  เดชะคุปต.์ กิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์มค็ จ  ากดั , 2542. 
 เยาวพา  เดชะคุปต.์ การศึกษาปฐมวยั. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์มค็ จ  ากดั, 2542. 
 สิริพรรณ  ตนัติรัตน์ไพศาล. ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั. กรุงเทพฯ : สุวริียาสาสน์, 2545. 
 หรรษา  นิลวเิชียร. ปฐมวยัศึกษา หลกัสูตรและแนวปฏิบติั.  พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : โอ เอส 
พร้ินต้ิง เฮา้ส์ , 2535. 
 เอกสารการสอนชุดวชิา พฒันาการเด็กและการเล้ียงดู. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. หน่วยท่ี 8-15, นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช , 2526 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

1. Website  ท่ีอา้งอิง   :     www.google.co.th  เลือกหวัขอ้เก่ียวกบั “กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ” 
  Website อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั “กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ” 
2. บทความดา้นกิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ ณ เวลานั้นๆ และหนงัสือหรือเอกสาร วิทยานิพนธ์ดา้น

การกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หมวดที่ 7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

- โดยการประเมินผลรายวิชาประจ าภาคเรียน ท่ีฝ่ายวิชาการจดัใหมี้ทุกภาคเรียน 
- อาจารยผ์ูส้อนประเมินผูเ้รียน แลว้น ามาประชุมหาขอ้สรุปในการประเมินประสิทธิผล 

 
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

ประเมินจากการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  การทดสอบดา้นการปฏิบติั  การน าเสนอผลงานดา้นการจดั
กิจกรรมของนกัศึกษา เพ่ือใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมดา้นการกิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะท่ี
เป็นไปตามมาตรฐานกรอบคุณวฒิุ 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

มีการท ามาตรฐานกรอบคุณวฒิุประจ ารายวิชา และด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  

- ตรวจสอบความคืบหนา้ของงานท่ีไดม้อบหมายทุกสปัดาห์ ตลอดระยะเวลาเรียน 
- มีการหารือระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนเร่ืองคะแนนเกบ็ คะแนนสอบ คะแนนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

- ตรวจสอบและทบทวนในรายละเอียดของสาระวิชากิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะทุกสปัดาห์   
- ปรับปรุงรายวิชา กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ รวบรวมความคิดเห็นจากอาจารยผ์ูส้อนร่วมกนั 

รวมทั้งร่วมกนัปรับปรุงขอ้สอบ 

http://www.google.co.th/

