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รายงานการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา นันทนาการทางนาฏศิลป์
รหัสวิชา 2053702

ภาคเรียนที่ 2/2563

ผู้สอน อาจารย์ ดร. ชนิดา จันทร์งาม
สาขาวิชา นาฏศิลป์และการแสดง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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มคอ 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะ/ภาควิชา1

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิชา1 2053702 นันทนาการทางนาฏศิลป์
2. จานวนหน่ วยกิต1 3 (2 – 2– 5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ และการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
รายวิชาชีพเลือก
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้สู อน1
อาจารย์ ดร. ชนิดา จันทร์งาม
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน1
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ชัน้ ปี ที่ 3
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้ามี) 1
ไม่มี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1
ไม่มี

8. สถานที่เรียน1
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด1
ตุลาคม 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1
1.1 เพื่อให้ผูเ้ รียนสามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของนันทนาการทางนาฏศิลป์
1.2 เพื่อให้ผูเ้ รียนสามารถบูรณาการทฤษฏีหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการทางนาฏศิลป์ กับการ
ฝึกปฏิบตั จิ งั หวะเพลง
1.3 เพื่อให้ผูเ้ รียนฝึกทักษะกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อการออกกาลังกายและการแสดง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1
ความหมาย ขอบข่ ายและประโยชน์ ของนั น ทนาการทางนาฏศิลป์ หลัก การจัด กิจกรรม
นัน ทนาการในรูปแบบต่างๆ หลักการจัดกิจกรรมนั น ทนาการทางนาฏศิลป์ เข้ากับจังหวะเพลง
เทคนิคการประดิษฐ์ท่าราท่าเต้นและการเลือกเพลงสาหรับกิจกรรมเข้าจังหวะทีเ่ หมาะสมกับวัย เพศ
และสมรรถภาพของแต่ละบุคคล แต่ละกลุ่ม ฝึกทักษะกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อการออกกาลังกายและ
การแสดง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิชา1
ความหมาย ขอบข่ายและประโยชน์ของนันทนาการทางนาฏศิลป์ หลักการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ในรูปแบบต่างๆ หลักการจัดกิจกรรมนันทนาการทางนาฏศิลป์ เข้ากับจังหวะเพลง เทคนิคการประดิษฐ์
ท่าราท่าเต้นและการเลือกเพลงสาหรับกิจกรรมเข้าจังหวะทีเ่ หมาะสมกับวัย เพศและสมรรถ
ภาพของแต่ละบุคคล แต่ละกลุ่ม ฝึกทักษะกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อการออกกาลังกายและการแสดง
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา1
บรรยาย
สอนเสริม

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
บ ร ร ย า ย น า แ ล ะ พิจารณาเป็ น รายกรณี ฝึกปฏิบตั นิ าฏศิลป์ ตาม ศึ ก ษ าด้ ว ยตน เอง 5
อภิ ป ราย ในชั ้น เรีย น สาหรับนักศึกษาทีม่ ผี ล การสาธิ ต ท่ าร าของ ชั ่วโมงต่อสัปดาห์
32 ชั ่ว โม ง ต่ อ ภ า ค การเรียนอ่อน
ผู้ส อน 32 ชัว่ โมง ต่ อ
การศึกษา
ภาคการศึกษา
3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ช าการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
จัดเวลาหลังจากการเรียนการสอนปกติ ทัง้ นี้ ได้ให้คาปรึกษาปั ญ หาแก่นั กศึกษาตามความ
ต้องการของนักศึกษา โดยเฉลีย่ ประมาณ 3 ชั ่วโมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา1
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรับผิดชอบ มีวนิ ัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนี้
๏ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม
๏ มีวนิ ัยตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๏ มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
๏ ยึดหลักประชาธิปไตยในการแก้ปัญหา เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
๏ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
๏ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน1
๏ บรรยายให้ผเู้ รียนทราบถึงประโยชน์ของการเรียนการสอน และเกณฑ์การวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน
๏ บรรยายให้ผเู้ รียนทราบรายละเอียดของรายวิชา และเนื้อหาของรายวิชา โดยเน้นการเรียน
การสอดแทรกค่านิยม การแนวคิดทีถ่ ูกต้องในการเรียนการสอน
๏ การอภิปรายในชัน้ เรียน เกี่ยวกับประเด็นการเรียนการสอนทีศ่ กึ ษาในแต่ละครัง้
๏ ฝึกปฏิบตั ใิ นชัน้ เรียน โดยใช้กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละสังคม
๏ มอบหมายรายงานกลุ่มและนาเสนอรายงานทีศ่ กึ ษาค้นคว้า
1.3 วิธีการประเมินผล1
๏ สังเกตพฤติกรรมความสม่าเสมอในการเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ของนักศึกษา และการส่งงานตามกาหนดมอบหมาย
๏ สังเกตพฤติกรรมการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มทางาน การเป็ น
ผูน้ าและผูต้ ามทีด่ ี รวมทัง้ ความซื่อสัตย์สุจริตในการทารายงานกลุ่ม รวมทัง้ การสอบ
๏ การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคเพื่อวัดความรูค้ วามเข้าในในเนื้อหาสาระสาคัญ
ของรายวิชา
2. ความรู้
2.1 ความรูท้ ี่ต้องได้รบั
๏ รู/้ เข้าใจหลักการทฤษฎีทสี่ าคัญของเนื้อหา
๏ วิเคราะห์ปัญหา อธิบาย ประยุกต์ ความรูท้ กั ษะ
๏ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒ
ั นาการของวิชาการ
๏ รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้
๏ มีความรูแ้ นวกว้างของสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา
๏ มีประสบการณ์ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้งาน
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2.2 วิธีการสอน
๏ บรรยายในรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชา
๏ การอภิปรายในชัน้ เรียน และทากรณีศกึ ษา (Case Study) ในชัน้ เรียน
๏ มอบหมายรายงานกลุ่ม พร้อมนาเสนอรายงานที่ศึกษาค้นคว้า ในครัง้ สุดท้ายของการเรียน
การสอน
2.3 วิธีการประเมินผล
๏ ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชัน้ เรียนและความสม่าเสมอในการเข้าเรียน (จิตพิสยั )
๏ ประเมินจากคุณภาพของรายงาน และการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน พร้อมความชัดเจนในการ
ตอบข้อซักถาม
๏ ประเมินผลจากกิจกรรมกลุ่มทีม่ อบหมายให้ทาในชัน้ เรียน
๏ ประเมินผลการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
๏ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
๏ สืบค้น/ ตีความ/ ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
๏ รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์/ สรุปประเด็นปัญหา/ ความต้องการ
๏ ประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
๏ มอบกรณีศกึ ษาในลักษณะรายงานเดีย่ ว และกลุ่ม
๏ การฝึกอภิปรายในชัน้ เรียนโดยใช้ทกั ษะการคิดพืน้ ฐาน
3.3 วิธีการประเมินผล
๏ ประเมินผลจากรายงานเดีย่ ว และกลุ่ม
๏ สังเกตการพัฒนาวิธคี ดิ จากการอภิปรายในชัน้ เรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
๏ สื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสนทนาทัง้ ภาษาไทย/ ภาษาต่างประเทศ
1
๏ ให้ความช่วยเหลือ/ อานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
1 ๏ ใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม
๏ มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง/ งานกลุ่ม
๏ เป็ นผูร้ เิ ริม่ แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงั ้ ส่วนตัว/ ส่วนรวม
๏ มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรูข้ องตนเอง/ ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน1
๏ ฝึกปฏิบตั งิ านเป็ นกลุ่มย่อยในชัน้ เรียน และร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
๏ มอบหมายงานให้รบั ผิดชอบรายบุคคล
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4.3 วิธีการประเมินผล1
๏ ประเมินผลตนเองและผูร้ ่วมงานในกลุ่มย่อย
๏ สังเกตพฤติกรรม
๏ ประเมินผลจากการนาเสนอผลงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
๏ มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ าเป็ นต่อการทางานทีเ่ กี่ยวกับวิชาชีพ
๏ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
๏ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน1
๏ การมอบหมายงานให้คน้ คว้าโดยใช้การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
๏ การนาเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล1
๏ ประเมินผลจากการอภิปรายซักถามในชัน้ เรียน
๏ ประเมินผลจากคุณภาพรายงานทีส่ ่ง
๏ ประเมินผลจากการนาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห์ที่
1

2-3

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชัวโมง
่
การสอน / สื่อที่ใช้
บทที่ 1 .ความรูเ้ บื้องต้นของ
4
- ปฐมนิเทศ
นันทนาการ
- ศึกษาวิเคราะห์ผเู้ รียน
- ความเป็ นมาของนันทนาการ
- บรรยายภาพรวมของ
- ลักษณะ คุณค่าและความสาคัญ
เนื้ อหาวิช าจากเอกสาร
ของนันทนาการ
ประกอบการสอน
- มอบหมายรายงานกลุ่ม
- สรุปประเด็นสาคัญจาก
การเรียนรูใ้ นแต่ละครัง้
บทที่ 2 ขอบข่ายและรูปแบบ
4
-การสอน บรรยาย
ของกิจกรรมนันทนาการ
อภิปราย วิเคราะห์ ฝึก
2.1 ขอบข่ายของกิจกรรม
ปฏิบตั ิ กิจกรรมการเรียน
นันทนาการ
1. วิเคราะห์สภาพสังคม
2.2 แหล่งจัดบริการกิจกรรม
และ สิง่ แวดล้อมปัจจุบนั

ผู้สอน
อ.ดร.ชนิดา
จันทร์งาม

อ. ดร.ชนิดา
จันทร์งาม

7

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ใช้
กับการเลือก กิจกรรม
นันทนาการทีเ่ หมาะสม
2. มอบหมายนักศึกษา
เข้าร่วม กิจกรรม
นันทนาการจากแหล่ง
บริการ
3. นาเสนอกิจกรรม
นันทนาการที่ เข้าร่วม
จากแหล่งบริการและผล
ที่ ได้รบั จากการฝึก
ปฏิบตั เิ ป็ นคลิป วีดโี อ
หรือภาพนิ่ง

บทที่ 3.การเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการของบุคคล
3.1 กิจกรรมนันทนาการกับ
คุณภาพชีวติ ในปัจจุบนั
3.2 อิทธิพลและแรงจูงใจต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ
3.3 กิจกรรมนันทนาการของ
บุคคลในแต่ละวัย
3.4 การเลือกกิจกรรม
นันทนาการทีเ่ หมาะสมกับ
ตนเอง
สอบกลางภาค

4

-การสอนบรรยาย
อภิปราย วิเคราะห์
ฝึกปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรียน
1. วิเคราะห์กจิ กรรม
นันทนาการทีส่ ่งผลต่อ
สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ในวัยของผูเ้ รียน
2. มอบหมายนักศึกษา
ฝึกปฏิบตั กิ จิ กรรม
นันทนาการทีส่ ่งผลต่อ
สุขภาพ
-สอบกลางภาค

บทที่ 5. การละเล่นเด็กไทย
5.1 ความหมายและลักษณะ
กิจกรรมการละเล่นเด็กไทย
5.2 ความหมายและลักษณะ
ของเกมการละเล่นเด็กไทย
5.5 หลัก และวิธี ก ารเล่ น เกม

4

นันทนาการ
2.3 รูปแบบกิจกรรม
นันทนาการในองค์กร
2.4 การจัดโครงการ
นันทนาการ

4-6

7

8-10

ผู้สอน

อ. ดร.ชนิดา
จันทร์งาม

อ. ดร.ชนิดา
จันทร์งาม

บรรยาย สาธิต น าเสนอ อ.ดร.ชนิดา
ฝึกปฏิบตั ิ
จันทร์งาม
1. ฝึกปฏิบตั กิ จิ กรรม
เกมเบ็ดเตล็ด /
การละเล่นเด็กไทย
3. มอบหมายและ

8

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

การละเล่นเด็กไทย

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ใช้
นาเสนอนักศึกษา
กิจกรรม

ผู้สอน

11-13

บทที่ 6 นันทนาการนาฏศิลป์
6.1 ความรูเ้ กี่ยวกับ
นันทนาการนาฏศิลป์
6.2 ประโยชน์และคุณค่า
ของนันทนาการนาฏศิลป์
6.3 การประยุกต์และนาไปใช้
ในชีวติ ประจาวัน

4

บรรยาย สาธิต น าเสนอ อ.ดร.ชนิดา
ฝึกปฏิบตั ิ
จันทร์งาม
1. ฝึกปฏิบตั กิ จิ กรรม
นันทนาการนาฏศิลป์
3. มอบหมายและ
นาเสนอนักศึกษา
กิจกรรม

14-15

บทที่ 7.นันทนาการลีลาศ
7.1 ความรูพ้ น้ื ฐานกิจกรรม
ลีลาศ
7.2 การวางแผนเตรียมจัด
กิจกรรมลีลาศ
7.3 ปฏิบตั ลิ ลี าศจังหวะต่าง ๆ

4

-ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ร ะบ าเท พ อ.ดร.ชนิดา
บันเทิง จับคู่ตวั พระ–นาง จันทร์งาม
ฝึกปฎิบตั ทิ ่าราแม่
ท่าพืน้ ฐาน
เอกสารประกอบการสอน
VCD นาฏศิลป์ ไทย
เครื่องเสียง
สอบปลายภาค

16

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรียนรู้
1

2.1, 3.1

2

3.1, 4.1,
5.1

3

1.1,

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล
สอบกลางภาค
80
20%
สอบปลายภาค
20
20%
การวิเคราะห์ ค้นคว้า การนาเสนอรายงาน
ตลอด
50%
การทากิจกรรมกลุ่มในชัน้ เรียน 30% และ
ภาค
การส่งงานตามทีม่ อบหมาย 20%
การศึกษา
การเข้าชัน้ เรียน
ตลอด
10%
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็น
ภาค
ในชัน้ เรียน
การศึกษา

9

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก1

หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิ ผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
๏ การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผู้เรียน
๏ แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
๏ ผลการเรียนของนักศึกษา
๏ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
๏ การเสวนาการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ในสาขาวิชา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิชา
๏ กรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิชา
๏ ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตาม
ข้อ 4

