รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาคณะครุ ศาสตร์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หมวดที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา๑๐๗๓๒๐๓

หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย

๒. จานวนหน่ วยกิต๓ (๓-๐-๓)
๓. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ
๔. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาอาจารย์ไพริ นทร์ บุหลัน
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน ภาคเรี ยนที่๒/ ชั้นปี ที่๒
๖. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ไม่ มี)
๗. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (co-requisites) (ไม่ มี)
๘. สถานทีเ่ รียน คณะครุ ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๙. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด ๑เมษายน๒๕๕๓

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
๑.๑.เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ความเข้าใจความหมาย ความสาคัญของหลักสู ตร
๑.๒.เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสู ตร
๑.๓.เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวฒั นาการของหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
๑.๔.เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยในปั จจุบนั
๑.๕.เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา
๑.๖.เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะเกี่ยวกับการการประเมินหลักสู ตร

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสาคัญของหลักสู ตร องค์ประกอบในการพัฒนาหลักสู ตรวิวฒั นาการของหลักสู ตรการศึกษา
ปฐมวัยหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบนั การพัฒนาหลักสู ตรปฐมวัยในสถานศึกษาการประเมินหลักสู ตร
๒. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
๓ชัว่ โมง/สัปดาห์

๐ชัว่ โมง/สัปดาห์

๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์

๓. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
๑ ชัว่ โมง/สัปดาห์

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่ งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้
ในรายละเอียดของหลักสู ตร โดยมาตรฐานการเรี ยนรู ้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้
๑. สรุ ปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู ้ หรื อทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
๒. คาอธิ บายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู ้ หรื อทักษะในข้
๑อ
๓. วิธีการที่จะใช้วดั และประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกในรายวิ
ษา ชานี้เพื่อประเมินผลการเรี ยนรู ้ใน
มาตรฐาน
การเรี ยนรู ้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
ความมีวนิ ยั และความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ ความใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน ความซื่ อสัตย์ความสามัคคีการมีน้ าใจต่อ
หมู่คณะและมีจิตสาธารณะ
๑.๒ วิธีการสอนทีจ่ ะใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้
อบรมสอดแทรกในการเรี ยนการสอนทุกครั้ง ปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นกลุ่มการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
และสื บค้นจากสื่ อสารสนเทศ
๑.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรี ยนและการส่ งงานตามกาหนดพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม ในการ
ปฎิบตั ิกิจกรรม
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ ทจี่ ะได้ รับ ความหมาย และความสาคัญของหลักสู ตรองค์ประกอบในการพัฒนาหลักสู ตร
วิวฒั นาการของหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบนั การพัฒนาหลักสู ตรปฐมวัย
ในสถานศึกษาการประเมินหลักสู ตร
๒.๒ วิธีการสอนกระบวนการการเรี ยนรู ้แบบปฏิบตั ิการการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ และการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้าง
องค์ความรู้
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑สังเกตการมีส่วนร่ วมในขณะปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนการสอน
๒.๓.๒การใช้แบบทดสอบปลายภาค
๒.๓.๓การนาเสนอผลงาน
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา การสร้างองค์ความรู ้ใหม่โดยการเสาะแสวงหาจากสื่ อสารสนเทศต่างๆ

๓.๒ วิธีการสอน การจัดการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา สังเกตกระบวนการในการเรี ยนรู้และการนาเสนอผลงาน
๔. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องการพัฒนา ความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้การ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีกลั ยาณมิตร การปรับตัวในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นโดยยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
๔.๒ วิธีการสอน การปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่มและการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
๔.๓ วิธีการประเมิน สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในขณะปฏิบตั ิกิจกรรมการยอมรับฟังความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกันและการส่ งงานตามเวลาที่กาหนด
๕.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
การกล้าแสดงออกในการพูดนาเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์ ใช้ภาษาไทยในการสื่ อสาร
ที่ถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และการค้นคว้าหาข้อมูลจากสื่ อสาระสนเทศ
๕.๒ วิธีการสอน การนาเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๕.๓ วิธีการประเมิน การทารายงานและการนาเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี การมีส่วนร่ วมในการอภิปราย และวิธีการ
อภิปราย
๖. ทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑ ทักษะการจัดการเรียนรู้ ทตี่ ้ องพัฒนา การพัฒนาหลักสู ตรปฐมวัยในสถานศึกษาการประเมินหลักสู ตร
๖.๒วิธีการสอนฝึ กการวิเคราะห์หลักสู ตร
๖.๓วิธีการประเมิน สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ การวิเคราะห์หลักสู ตร และการประเมินหลักสู ตร

สั ปดาห์ ที่ ๑ จานวน ๔ คาบ
วัตถุประสงค์
๑.ปฐมนิเทศและชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของการเรี ยนรายวิชาหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย

๒. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญของหลักสู ตร
สาระสาคัญ/หัวข้ อรายละเอียด
แนวคิดเกีย่ วกับหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
๑. ความหมาย ความสาคัญของหลักสู ตร
๒. ความหมาย ความสาคัญของหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ
๑.สารวจความรู ้และศักยภาพพื้นฐานก่อนเรี ยนโดยใช้แบบวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน
๒.กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างเป็ นธรรมชาติดว้ ยการสนทนาแลกเปลี่ยน
๓.แบ่งกลุ่มย่อยให้ผเู ้ รี ยนได้สนทนาแลกเปลี่ยนและการสะท้อนและนาเสนอสิ่ งที่ตวั เองรู ้และเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
๔.มอบหมายงานให้ผเู ้ รี ยนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยเป็ นรายบุคคล
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
๑. ข้อมูลสารสนเทศในรู ปแบบต่างๆเช่น หนังสื อ วารสาร และข้อมูลจากInternet
๒.เอกสารประกอบการสอน
การวัดและประเมินผล
๑.พฤติกรรมการเรี ยนขณะการร่ วมกิจกรรม
๒.การสนทนานาเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลการนาเสนอสิ่ งที่ตวั เองรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตร
การศึกษาปฐมวัย

สั ปดาห์ ที่ ๒-๓ จานวน๖คาบ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประเภท ระดับของหลักสู ตร
๒. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของหลักสู ตร
๓. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสู ตร

สาระสาคัญ/หัวข้ อรายละเอียด
ประเภทของหลักสู ตร
๑.ประเภทของหลักสู ตร
๒.องค์ประกอบของหลักสู ตร
๓.การพัฒนาหลักสู ตร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จัดการเรี ยนรู้แบบปฏิบัติการ
๑. กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน เรี ยนรู ้แบบคิดวิเคราะห์ การเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันด้วยการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
๒. ผูเ้ รี ยนนาเสนอสิ่ งที่ได้ศึกษาค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติมด้วยการรายงานในชั้นเรี ยน
๓. แบ่งกลุ่มให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมการการพัฒนาหลักสู ตร
๔.มอบหมายงานให้ผเู ้ รี ยนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
๑. สื่ อสารสนเทศต่างๆ/ ห้องสมุด
๒. เอกสารประกอบการสอน
การวัดและประเมินผล
๑. การร่ วมกิจกรรม
๒. พฤติกรรมการเรี ยน

สั ปดาห์ ที่ ๔-๘จานวน๑๕คาบ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสู ตร
๑. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ววิ ฒั นาการของหลักสู ตรปฐมวัย
๒.เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสู ตรปฐมวัยในปัจจุบนั
สาระสาคัญ/หัวข้ อรายละเอียด

วิวัฒนาการของหลักสู ตร
๑. การวิเคราะห์หลักสู ตร
๒.การวิเคราะห์ววิ ฒั นาการของหลักสู ตรปฐมวัย
๓.การวิเคราะห์หลักสู ตรปฐมวัยในปัจจุบนั
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จัดการเรี ยนรู้แบบสร้ างองค์ ความรู้
๑. การเรี ยนรู ้แบบคิดวิเคราะห์ การเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันด้วยการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การวิเคราะห์หลักสู ตร
๒.ผูเ้ รี ยนนาเสนอสิ่ งที่ได้ศึกษาค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิวฒั นาการของหลักสู ตรปฐมวัย
๓. แบ่งกลุ่มให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์หลักสู ตรปฐมวัยในปั จจุบนั
๕.มอบหมายงานให้ผเู ้ รี ยนค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับหลักสู ตรสถานศึกษา
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
๑. สื่ อสารสนเทศต่างๆ/ ห้องสมุด
๒. เอกสารประกอบการสอน
การวัดและประเมินผล
๑. การร่ วมกิจกรรม
๒. พฤติกรรมการเรี ยน

สั ปดาห์ ท๙ี่ -๑๑จานวน๙คาบ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์หลักสู ตรสถานศึกษาปฐมวัยของรัฐและ
เอกชนได้
๑. เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถนาแนวคิด และความรู้ความเข้าใจ พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาปฐมวัยได้
๒.เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้อย่าง
เหมาะสม

สาระสาคัญ/หัวข้ อรายละเอียด
หลักสู ตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
๑. การการวิเคราะห์หลักสู ตรสถานศึกษาปฐมวัยของรัฐและเอกชน
๒.การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาปฐมวัย
๓. การนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จัดการเรี ยนรู้แบบสร้ างองค์ ความรู้
๑.กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้อย่างเป็ นธรรมชาติในรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันด้วยการสนทนา
แลกเปลี่ยนและบรรยายเกี่ยวกับการวางแผนวิเคราะห์หลักสู ตรสถานศึกษาปฐมวัยของรัฐและเอกชน
๒. แบ่งกลุ่มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาปฐมวัย
๓.ผูเ้ รี ยนสนทนาแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ สะท้อนและนาเสนอสิ่ งตัวเองเรี ยนรู ้และเข้าใจด้วยการบูร
ณาการการเรี ยนรู ้ออกมาเป็ นกิจกรรม
๔. ผูเ้ รี ยนนาเสนอผลการวิเคราะห์หลักสู ตร และการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาปฐมวัย
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
๑.สื่ อสารสนเทศต่างๆ/ ห้องสมุด
๒. เอกสารประกอบการสอน
การวัดและประเมินผล
๑. การร่ วมกิจกรรม
๒. พฤติกรรมการเรี ยน

สั ปดาห์ ท๑ี่ ๒-๑๔จานวน๙คาบ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตรปฐมวัย
๒.เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถนาแนวคิด ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ได้
๓. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ความเข้าใจมีทกั ษะสามารถเขียนแผนการสอนระดับปฐมวัยได้
๔. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดกิจกรรมตามแผนการสอนได้

สาระสาคัญ/หัวข้ อรายละเอียด
การเขียนแผนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
๑. ความหมาย ความสาคัญของแผนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
๒. จุดมุ่งหมายของแผนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัย
๔. หลักการจัดกิจกรรม/การเขียนแผนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จัดการเรี ยนรู้แบบสร้ างองค์ ความรู้
๑.กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้อย่างเป็ นธรรมชาติในรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันด้วยการสนทนา
แลกเปลี่ยนและบรรยายเกี่ยวกับหลักการเขียนแผน การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
๒. แบ่งกลุ่มย่อยให้ผเู ้ รี ยนอภิปราย วิเคราะห์ และออกแบบเขียนแผนการจัดประสบการณ์สาหรับ
เด็กปฐมวัย
๓. ผูเ้ รี ยนสาธิต และทดลองสอนจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
๔.มอบหมายงานให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็ก
ปฐมวัยนามาประมวลและนาเสนอด้วยการนาข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
๑. ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ/ ห้องสมุด /แหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น
๒.เอกสารประกอบการสอน
การวัดและประเมินผล
๑. การร่ วมกิจกรรม
๒. พฤติกรรมการเรี ยน
๓. การทดลองสอน/การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2548). หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖. กรุ งเทพฯ:
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
-------. (2548). คู่มือหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖. (สาหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี ). กรุ งเทพฯ:
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
๒. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ

ทวีพรณนคร. (2542). หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย.คณะครุ ศาสตร์ สถาบันราชภัฏภูเก็ต
บรรพตพรประเสริ ญ. (2542). หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย.คณะครุ ศาสตร์สถาบันราชภัฏยะลา
นภเนตร ธรรมบวร. (2549). หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓. เอกสารและข้ อมูลแนะนา

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
๑.กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ประเมินผลการสอนโดยใช้แบบสอบถาม
๑.๒ ให้นกั ศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการสอนในสัปดาห์ที่๘ และสัปดาห์สุดท้าย
๒.กลยุทธ์ การประเมินการสอน
๒.๑วิเคราะห์ผลการเรี ยนของนักศึกษาจากทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ
๒.๒วิเคราะห์เนื้อหาสาระ กระบวนการเรี ยนรู ้ และชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายจากการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาใน
สัปดาห์สุดท้ายของการเรี ยนการสอน

๓.การปรับปรุ งการสอน
๓.๑นาผลการประเมินการสอนและการมีส่วนร่ วมของนักศึกษามาใช้ปรับปรุ งการสอน
๓.๒ศึกษาค้นคว้าข้อมูล/งานวิจยั ใหม่ๆ มาใช้ในการสอน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
๔.๑วิเคราะห์ขอ้ สอบระหว่างภาคและข้อสอบปลายภาคเรี ยน
๔.๒ทวนสอบคะแนนสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาคเรี ยนดูค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๕.การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
นาผลการประเมินการสอนและคะแนนผลการเรี ยนของนักศึกษามาสรุ ปผลและปรับปรุ งการออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ของรายวิชาและการมอบหมายงานการฝึ กทักษะกระบวนการเขียนแผนการจัดประสบการณ์เพื่อ
นาไปสู่ การทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนรายวิชาหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยในภาคเรี ยนใหม่

