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คาํนํา 
 

       รายวชิาการจดัประสบการณ์สาํหรับเด็กปฐมวยั  ศษ 0108 มีจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์
เพืEอใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเกีEยวกบั ความหมาย ความสาํคญั แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีทีE
เกีEยวกบัการจดัประสบการณ์ กระบวนการจดัประสบการณ์ รูปแบบการจดัประสบการณ์ การวเิคราะห์
หลกัสูตรกบัการจดัประสบการณ์ การจดัประสบการณ์กบัการใชสื้Eอและการจดัสภาพแวดลอ้ม ความ
ปลอดภยัในสถานทีEสาํหรับเด็กปฐมวยั การประเมินผลการจดัประสบการณ์ ทกัษะและเทคนิคการจดั
ประสบการณ์ การเชืEอมโยงและนาํภูมิปัญญาทอ้งถิEนมาใชใ้นการจดัประสบการณ์ ฝึกปฏิบติัการเขียน
แผนการจดัประสบการและทดลองใช ้  
         

         วฒันา  ผา่นเมือง 
           อาจารยผ์ูส้อนวชิาการจดัประสบการณ์สาํหรับเด็กปฐมวยั   

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

สารบัญ 
 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 1    ขอ้มูลทัEวไป            3 
หมวด 2    จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์          4 
หมวด 3    ลกัษณะและการดาํเนินการ          4 
หมวด 4    การพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา              5 
หมวด 5    แผนการสอนและการประเมินผล        8 
หมวด 6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน       16 
หมวด 7    การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา     17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
(มคอ. 3) 

ชื�อสถาบันอุดมศึกษา                วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร 
สาขาวชิา                การศึกษาปฐมวยั  
  

หมวดที�  1  ข้อมูลโดยทั�วไป 
1.  รหัสและชื�อวชิา 
              ศษ 0108 : วชิาการจดัประสบการณ์สาํหรับเด็กปฐมวยั (Experience for Early Childhood) 
2.  จํานวนหน่วยกติ 
              3  หน่วยกิต  3 (1 – 4 – 4)  
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
              เป็นวชิาแกน  ระดบัอนุปริญญา 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
              นางวฒันา  ผา่นเมือง 
5.  ภาคการศึกษา / ชั7นปีที�เรียน 
              ภาคเรียนทีE  1/2557   /  ชัaนปีทีE  2 
6.  รายวชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  (Pre – requisite)  (ถ้ามี) 
              ไม่มี 
7.  รายวชิาที�ต้องเรียนพร้อมกนั  (Co – requisite)  (ถ้ามี) 
              ไม่มี 
8.  สถานที�เรียน 
              หน่วยจดัการศึกษาดอนตาล วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร 
9.  วนัที�จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั7งล่าสุด 
               ปี พ.ศ. 2557 
 



 
 

หมวดที� 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
  
1.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
                    ความหมาย ความสาํคญั แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีทีEเกีEยวกบัการจดัประสบการณ์ 
กระบวนการจดัประสบการณ์ รูปแบบการจดัประสบการณ์ การวเิคราะห์หลกัสูตรกบัการจดั
ประสบการณ์ การจดัประสบการณ์กบัการใชสื้Eอและการจดัสภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยัในสถานทีE
สาํหรับเด็กปฐมวยั การประเมินผลการจดัประสบการณ์ ทกัษะและเทคนิคการจดัประสบการณ์ การ
เชืEอมโยงและนาํภูมิปัญญาทอ้งถิEนมาใชใ้นการจดัประสบการณ์ ฝึกปฏิบติัการเขียนแผนการจดัประสบ
การและทดลองใช ้
  
2.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 1. เพืEอใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจความหมาย ความสําคญั กระบวนการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้สาํหรับเด็กปฐมวยั 
  2. เพืEอใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจรูปแบบการเรียนรู้และการจดัประสบการณ์ทัaงในประเทศ
และต่างประเทศ 
 3. เพืEอใหน้กัศึกษาสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัวยัของเด็กได ้
 4. เพืEอใหน้กัศึกษาสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีEเหมาะสมกบัเด็กปฐมวยัได ้
 5. เพืEอใหน้กัศึกษาสามารถเขียนแผนการจดัประสบการณ์ และบูรณาการเนืaอหาให้เหมาะสมกบั
การเรียนรู้ของเด็กได ้
 6. เพืEอใหน้กัศึกษาสามารถประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ทีEสอดคลอ้งกบักิจกรรมทีEเหมาะสาํหรับ
เด็กปฐมวยั 
 

หมวดที� 3  ลกัษณะและการดําเนินการ 
  
1.  คําอธิบายรายวชิา 

       เพืEอใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจกระบวนการจดัประสบการณ์เรียนรู้สาํหรับเด็ก
ปฐมวยั และสามารถจดักิจกรรมเพืEอส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนรู้วธีิบูรณาการเนืaอหาใหเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กระดบัปฐมวยัได ้

 
 



 
 

 
2.  จํานวนชั�วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
ฝึกปฏิบติั 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย  15 (1)  ชัEวโมง  
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา 

45 (4)  ชัEวโมง  
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาดว้ยตนเอง ใน
กรณีมอบหมายงาน 90 ชม. 

  
3.  จํานวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
             อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  1  ชัEวโมง  ต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายทีE
ตอ้งการ) 
 

หมวดที�  4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.  ศรัทธาในวชิาชีพครู 
2. มีความอดทนและรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
3. มีความรัก เมตตาและปรารถนาดีต่อผูอื้Eน 
4. ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวชิาชีพครู 
5. มีวนิยั ตรงต่อเวลา เสียสละ ซืEอสัตยสุ์จริต  
   

 1.1  วธีิการสอน 
    บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา การ
มอบหมายงานให้ศึกษาคน้ควา้และนาํเสนอ การทดลองจดัประสบการณ์เพืEอส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
ในสถานการณ์กบันกัเรียนในระดบัปฐมวยั 
 
 1.2  วธีิการประเมินผล 
    1) ทดสอบความรู้ความเขา้ใจ 
    2) สังเกตความสามารถในการช่วยอภิปราย 
    3) การนาํเสนอผลงานการศึกษาคน้ควา้ 
    4) การทดลองจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
    5) ตรวจผลงาน 
 
 



 
 

2.  ความรู้ 
                  2.1 ความรู้ที�ต้องได้รับ 
    มีความรู้ในการจดักิจกรรมเพืEอส่งเสริมการเรียนรู้ และสามารถจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อืaอ
ต่อการเรียนรู้ตลอดจนจดัตารางประสบการณ์และหน่วยการเรียนรู้ รวมทัaงสามารถบูรณาการเนืaอหาให้
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก และประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ อีกทัaงสามารถเขียนแบบ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้สาํหรับเด็กปฐมวยัได ้
  2.2 วธีิการสอน 
    บรรยาย อภิปราย การทาํงานกลุ่ม การนาํเสนอแผนการจดัประสบการณ์ทีEเหมาะสมกบั
เด็กปฐมวยั การมอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ การทดลองใชแ้ผนการจดัประสบการณ์ในสถานการณ์
จริงกบันกัเรียนในระดบัปฐมวยั 
               2.3  วธีิการประเมินผล 
    1) ทดสอบความรู้ความเขา้ใจ 
    2) สังเกตความสามรถในการร่วมกิจกรรม 
    3) ทดสอบจดัประสบการณ์เพืEอส่งเสริมการเรียนรู้ 
    4) การวพิากษแ์ละแลกเปลีEยนการจดัสภาพแวดลอ้มทีEเอืaอเฟืa อต่อผูเ้รียน 
  

3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาที�ต้องพัฒนา 
      3.1.1 ทกัษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชืEอมโยง มีเหตุผล เพืEอนาํไปใชใ้นกระบวนการจดั
ประสบการณ์ และมองเห็นความสัมพนัธ์เชืEอมโยงกนัระหวา่งรูปแบบการจดัประสบการณ์กบักิจกรรม
การเรียนรู้ สามารถคิด วเิคราะห์ รับรู้ สืEอความหมาย อธิบาย และนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้
    3.1.2 ทกัษะกรสังเกต สาํรวจ การใชค้าํถาม การตัaงคาํถาม การเชืEอมโยง หาเหตุผล โดย
ใหน้กัศึกษาคน้ควา้การจดัประสบการณ์รูปแบบต่าง ๆ  
 3.2 วธีิการสอน 
    3.2.1 ใหน้กัศึกษาศึกษารูปแบบการจดัประสบการณ์ต่าง ๆ โดยใชน้วตักรรมทาง
การศึกษาปฐมวยัมาเชืEอมโยงกบักระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
    3.2.2 ใหน้กัศึกษาเขียนแบบการจดัประสบการณ์ เพืEอส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใชก้ารใช้
คาํถามแบบต่าง ๆ  
 3.3 วชิาการประเมินผล 
      3.3.1 ประเมินตนเองและเพืEอน 
      3.3.2 สังเกตการทาํงานและการนาํเสนอผลงาน 

 3.3.3 ตรวจผลงาน 



 
 

 4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบทีEตอ้งการ 
       4.1.1  ทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
       4.1.2  ทกัษะความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานเป็นทีม 

                     4.1.3  ทกัษะการเรียนดว้ยตนเอง  มีความรับผดิชอบ  ในงานทีEไดรั้บมอบหมาย   
ครบถว้นทนัเวลา 
                     4.1.4  ทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล สถานภาพในสังคมระดบัต่างๆ   

4.2   วธีิการสอน 
        4.2.1  ติดตามการทาํงานกลุ่ม   และงานทีEไดรั้บมอบหมายในชัaนเรียน 
       4.2.2  จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
       4.2.3  วเิคราะห์ผลจากสังคม  ข่าว  ในงานการมีปฏิสัมพนัธ์               

          4.3  วธีิการประเมินผล 
4.3.1  นกัศึกษาประเมินผลตนเองและเพืEอนดว้ยแบบฟอร์มทีEกาํหนด ในดา้นการ

วเิคราะห์กรณีศึกษา และงานทีEไดรั้บมอบหมาย 
4.3.2 ประเมินผลการสรุปรายงานทีEนกัศึกษานาํเสนอ และอภิปรายกลุ่ม 

  
5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื�อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
                5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื�อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที�ต้องพฒันา 
    1) ทกัษะในการสืEอสารทัaงการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยการทาํรายงานและ
การนาํเสนอในชัaนเรียน 
    2) ทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้งาน และการวเิคราะห์ขอ้มูลจากผล
การทดลองใชแ้ผนการจดัประสบการณ์สาํหรับเด็กปฐมวยั 
    3) ทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทาง Internet  
    4) ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยใีนการสืEอสาร 
    5) ทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยใีนการนาํเสนอผลงาน 
 
  5.2 วธีิการสอน 
    1) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากเวบ็ไซต ์สืEอการสอน E–Learning 
    2) ฝึกวเิคราะห์ขอ้มูลจากการทดลองใชแ้ผนการจดัประสบการณ์ 
    3) นาํเสนอผลงานโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยทีีEเหมาะสม 
 
  



 
 

  5.3 วธีิการประเมินผล 
    1) สังเกตพฤติกรรมในการสืEอสาร 
    2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชเ้ทคโนโลย ี

          3) ตรวจผลงาน



หมวดที� 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที� 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั�วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื�อการสอน 

สื�อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

1 อธิบายรายวิชา 
หน่วยทีE 1 ความหมาย 
ความสาํคญั แนวคิด 
หลกัการ และทฤษฎีทีE
เกีEยวกบัการจดั
ประสบการณ์  

4 � � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ

เกีEยวกบัความหมาย 
ความสาํคญัของการจดั
ประสบการณ์ทีEถูกตอ้ง 

2. ผูเ้รียนสามารถอธิบายแนวคิด 
หลกัการของการจดั
ประสบการณ์ไดถู้กตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้

ความรู้และทฤษฎีทีEเกีEยวกบัการ
จดัประสบการณ์ 

1. ผูส้อนเสนอร่างกติกาในชัaนเรียน
แก่ผูเ้รียนเพืEออภิปรายและหาขอ้สรุป
เป็นกติกาทีEผูเ้รียนทุกคนตอ้งปฏิบตัิ
ตลอดภาคการศึกษา 
2.ใหน้กัศึกษาเขียน เล่าประสบการณ์ 
เดิมในเรืEอง การจดัประสบการณ์ทีE
เกีEยวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั (รายบุคคล) 
3.บรรยายยกตวัอยา่งประกอบ power 
point 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมายงานให้
นกัศึกษาคน้ควา้ตามใบงานทีE 1 เป็น
รายกลุ่มแลว้นาํเสนอ 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

1.เอกสารแนะนาํ
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.ใบงานทีE1
รายงานกิจกรรม
เสริมพฒันาสมอง
และฝึกเดก็ให้
สงบ 1 กิจกรรม 
4. power point 

1. ผลงานจากใบ
งานทีE1 
2. การทดสอบ
ก่อนเรียน 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชัaน
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชัaน
เรียน (ครูบนัทึก) 

อาจารย์
ประจาํ
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 
 



 
 

สัปดาห์ 
ที� 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั�วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื�อการสอน 

สื�อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

2 คาํอธิบายรายวิชา 
หน่วยทีE 2 กระบวนการจดั
ประสบการณ์  

- ความหมาย
ความสาํคญัของกระบวนการ
จดัประสบการณ์ 

- กิจกรรมเสริมพฒันา
สมอง 1 กิจกรรม 

 

8 � � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกีEยวกบักระบวนการจดั
ประสบการณ์ ทีEถูกตอ้ง 

2. ผูเ้รียนสามารถบอกเทคนิค
กระบวนการจดัประสบการณ์ 
ทีEถูกตอ้งได ้
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้เกีEยวกบัความหมาย
ความสาํคญัของกระบวนการ
จดัประสบการณ์ 
 

1. ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้าํแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบตัิตลอดภาค
การศึกษา 
2. บรรยายประกอบ power 
point/ VDO  
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานทีE 2 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.ใบงานทีE2 
4. power point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-หลงั
เรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานทีE 2 
2. การทดสอบ
ก่อนเรียน 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชัaน
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชัaน
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจาํและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 



 
 

 

สัปดาห์ 
ที� 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั�วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื�อการสอน 

สื�อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

3-4 คาํอธิบายรายวิชา 
หน่วยทีE 3 รูปแบบการจดั
ประสบการณ์  

 -  รูปแบบการสอนและการจดั
ประสบการณ์ 

12 � � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกีEยวกบัรูปแบบการจดั
ประสบการณ์ ไดถู้กตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เกีEยวกบัรูปแบบการสอนและ
การจดัประสบการณ์ ทีEถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นเรืEองรูปแบบต่างๆใน
การจดัประสบการณ์ 
 4. ผูเ้รียนเกิดจิตสาํนึก
รับผิดชอบในหนา้ทีEของตนเอง
ตามบทบาททีEรับผิดชอบ 

1. .ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียน
โดยการใหท้าํแบบทดสอบ
ก่อนเรียนปฏิบตัิตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเนืaอหา
เกีEยวกบัรูปแบบการจดั
ประสบการณ์ ประกอบ 
power point/VDO /CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานทีE 3 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

1.เอกสาร
แนะนาํรายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.ใบงานทีE3 
4. power point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-หลงั
เรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานทีE3 
2. การทดสอบ
ก่อนเรียน 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชัaน
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชัaน
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจาํและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 



 
 

สัปดาห์ 
ที� 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั�วโมง 

ผลการเรียนรู้ วตัถุประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการสอน/ 
สื�อการสอน 

สื�อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5  

5-6 คาํอธิบายรายวิชา 
หน่วยทีE 4 การวิเคราะห์
หลกัสูตรกบัการจดั
ประสบการณ์ 
-การยึดหลกัสูตรตามแนวคิด
เดก็เป็นศูนยก์ลางเรียนรู้ 
-หลกัสูตรทีตอ้งคาํนึงถึง
จุดมุ่งหมายในการพฒันาเดก็ 

12 � � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกีEยวกบัการวิเคราะห์หลกัสูตร
กบัการจดัประสบการณ์ทีE
ถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เกีEยวกบัหลกัสูตรกบัการจดั
ประสบการณ์ทีEถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้เกีEยวกบัการวิเคราะห์
หลกัสูตรกบัการจดั
ประสบการณ์ 
4. ผูเ้รียนเกิดจิตสาํนึก
รับผิดชอบในหนา้ทีEของตนเอง
ตามวิธีการจดัประสบการณ์ 

1. ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้าํแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบตัิตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายพร้อม
ตวัอยา่งป้ายนิเทศแบบทัEวไป
ประกอบ power point/VDO 
CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานทีE 4 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

1.เอกสาร
แนะนาํรายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.ใบงานทีE 4 
4. power point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-หลงั
เรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานทีE 4 
2. การทดสอบ
ก่อนเรียน 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชัaน
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชัaน
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจาํและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 
 



 
 

สัปดาห์ 
ที� 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั�วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื�อการสอน 

สื�อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

7 คาํอธิบายรายวิชา 
หน่วยทีE 5 การจดัประสบการณ์กบั
การใชส้ืEอและการจดั
สภาพแวดลอ้ม  
-การจดัสภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอกหอ้งเรียน 
-การผลิตสืEอประกอบแผนการจดั
ประสบการณ์ ประเภท เกม
การศึกษา 
-ทดลองใชส้ืEอกบันกัเรียนในระดบั
ปฐมวยั 
-กิจกรรมเสริม เกมการศึกษาการ
ผลิตสืEอประกอบแผนการ
ประสบการณ์ ภาพตดัต่อโดมิโน 

8 � � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความ
เขา้ใจเกีEยวกบัการจดั
ประสบการณ์กบัการใชส้ืEอ
และการจดัสภาพแวดลอ้มทีE
ถูกตอ้ง 

2. ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์สืEอ
ประกอบแผนการจดั
ประสบการณ์ประเภท เกม
ศึกษาทีEถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษา
คน้ควา้ความรู้เกีEยวกบัการจดั
สภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอกหอ้งเรียน 
4. ผูเ้รียนเกิดจิตสาํนึก
รับผิดชอบในหนา้ทีEของ
ตนเอง 

1. ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้าํแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบตัิตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งประกอบ power 
point/VDO CD 
3. ศึกษาดูงานการจดัตกแต่ง
สภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเป็นกลุ่ม
ยอ่ย ตามใบงานทีE 5 
  4. ทาํรายงานการศึกษาดูงาน
ดา้นการตกแต่งหอ้งเรียนทัaง
ภายใน-ภายนอนสถานศึกษา
ทีEไปศึกษาดูงาน 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบก
ารสอน 
3.ใบงานทีE5 
4. power 
point 
5. VDO 
CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานทีE 5 
2. การทดสอบ
ก่อนเรียน 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชัaน
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชัaน
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจาํและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 



 
 

สัปดาห์ 
ที� 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั�วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื�อการสอน 

สื�อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

8 คาํอธิบายรายวิชา 
- ทบทวนบทเรียนและทาํ
แบบฝึกหดั 
- สอบกลางภาค 

4 � � � � � 1. เพืEอทบทวนความรู้เกีEยวกบั
การจดัประสบการณ์สาํหรับ
เดก็ปฐมวยั ทีEเรียนมา 
2. เพืEอวดัความรู้ของผูเ้รียน
เกีEยวกบัการจดัประสบการณ์
สาํหรับเดก็ปฐมวยัทีEเรียนมา 

1. ผูส้อนทบทวนบทเรียนทีE
ผา่นมาโดยสรุป 
2. ผูเ้รียนสอบถามในประเดน็
ทีEสงสยัเพืEอหาคาํตอบ 
5. ทาํการทดสอบกลางภาค 
 
 

1. power point 
สรุปบทเรียน 
2. ทดสอบ
กลางภาค 

1. การสอบกลาง
ภาค 
2. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
3. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชัaน
เรียน (ครูบนัทึก) 

อาจารย์
ประจาํและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ 
ที� 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั�วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื�อการสอน 

สื�อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 



 
 

9 คาํอธิบายรายวิชา 
หน่วยทีE 6 ความปลอดภยัใน
สถานทีEสาํหรับเดก็ปฐมวยั  

8 � � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกีEยวกบัความปลอดภยัใน
สถานทีEสาํหรับเดก็ปฐมวยั 
ทีEถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เกีEยวกบัความปลอดภยัของ
สถานทีEในการจดัประสบการณ์  
3. ผูเ้รียนเกิดจิตสาํนึก
รับผิดชอบในหนา้ทีEของตนเอง 
 

1. ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้าํแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบตัิตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายยกตวัอยา่ง
ประกอบสืEอประกอบ power 
point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานทีE 6 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบก
ารสอน 
3.ใบงานทีE6 
4. power 
point 
5. VDO 
CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบงาน
ทีE 6 
2. การสอบปลาย
ภาค 
3. การสงัเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชัaนเรียน 
5. ประเมินจากแบบ
บนัทึกพฤติกรรมใน
ชัaนเรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจาํและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 
 



 
 

 

สัปดาห์ 
ที� 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั�วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื�อการสอน 

สื�อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

10 คาํอธิบายรายวิชา 
หน่วยทีE 7 การประเมินผลการ
จดัประสบการณ์ 

 � � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกีEยวกบัการประเมินผลการจดั
ประสบการณ์ 
ทีEถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เกีEยวกบัการประเมินผลการจดั
ประสบการณ์ 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้เกีEยวกบัการประเมินผล
การจดัประสบการณ์แบบต่างๆ
ไดถู้กตอ้งนิทรรศการตาม
หน่วยการเรียนรู้ 
4. ผูเ้รียนเกิดจิตสาํนึก
รับผิดชอบในหนา้ทีEของตนเอง 

 

1. ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้าํแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบตัิตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายยกตวัอยา่ง
ประกอบสืEอประกอบ power 
point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานทีE 7 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ฝึกการจดัทาํแบบ
ประเมินผลการจดั
ประสบการณ์ 
5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบก
ารสอน 
3.ใบงานทีE7 
4. power 
point 
5. VDO 
CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบงาน
ทีE 7 
2. การสอบปลาย
ภาค 
3. การสงัเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชัaนเรียน 
5. ประเมินจากแบบ
บนัทึกพฤติกรรมใน
ชัaนเรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจาํและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 



 
 

 

สัปดาห์ 
ที� 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั�วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื�อการสอน 

สื�อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

11 - 12 คาํอธิบายรายวิชา 
หน่วยทีE 8 ทกัษะและเทคนิค
การจดัประสบการณ์  

 � � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกีEยวกบัทกัษะและเทคนิคการ
จดัประสบการณ์ทีEถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เกีEยวกบัทกัษะและเทคนิคการ
จดัประสบการณ์ได ้
3. ผูเ้รียนเกิดจิตสาํนึกและ
สามารถสร้างจริยธรรมกบัการ
จดัประสบการณ์ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

 

1. ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้าํแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบตัิตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายยกตวัอยา่ง
ประกอบสืEอประกอบ power 
point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานทีE 7 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ฝึกการจดัทาํแบบ
ประเมินผลการจดั
ประสบการณ์ 
5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบ        
การสอน 
3.ใบงานทีE8 
4. power 
point 
5. VDO  
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานใบงานทีE 8 
2. การสอบก่อน
เรียน 
3. การสงัเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชัaนเรียน 
5. ประเมินจากแบบ
บนัทึกพฤติกรรมใน
ชัaนเรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจาํและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 



 
 

สัปดาห์ 
ที� 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั�วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื�อการสอน 

สื�อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

13  คาํอธิบายรายวิชา 
หน่วยทีE 9 การเชืEอมโยงและ
นาํภูมิปัญญาทอ้งถิEนมาใชใ้น
การจดัประสบการณ์  

 � � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกีEยวกบัการนาํวสัดุในทอ้งถิEน
มาใชใ้หเ้หมาะสมกบัเด็ก
ปฐมวยัทีEถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เกีEยวกบัการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถิEนทีEถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้การเชืEอมโยงและนาํภูมิ
ปัญญาทอ้งถิEนมาใชใ้นการจดั
ประสบการณ์ 
 4. ผูเ้รียนเกิดจิตสาํนึก
รับผิดชอบในหนา้ทีEของตนเอง 

1. ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้าํแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบตัิตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายพร้อม
ตวัอยา่งวสัดุทัEวไปทีEมีใน
ทอ้งถิEนประกอบ power 
point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานทีE 9 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบก
ารสอน 
3.ใบงานทีE 9 
4. power 
point 
5. VDO 
CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบงาน
ทีE 9 
2. การทดสอบก่อน
เรียน 
3. การสงัเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชัaนเรียน 
5. ประเมินจากแบบ
บนัทึกพฤติกรรมใน
ชัaนเรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจาํและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 



 
 

 

สัปดาห์ 
ที� 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั�วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื�อการสอน 

สื�อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

14 คาํอธิบายรายวิชา 
หน่วยทีE 10 ฝึกปฏิบตัิการ
เขียนแผนการจดั
ประสบการณ์และทดลองใช ้
ตามหน่วยงานทีEไดร้ับ
มอบหมาย 
-ทดลองสอนตามแผนการจดั
ประสบการณ์ 

 � � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกีEยวกบัการปฏิบตัิการเขียน
แผนการจดัประสบการณ์และ
ทดลองใช ้ทีEถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถนาํแผนการ
จดัประสบการณ์และทดลองใช ้
ไดท้ีEถูกตอ้ง 
3.  ผูเ้รียนเกิดจิตสาํนึก
รับผิดชอบในหนา้ทีEของตนเอง 

1. ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้าํแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบตัิตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายพร้อม
ตวัอยา่งวสัดุทัEวไปทีEมีใน
ทอ้งถิEนประกอบ power 
point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานทีE 9 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบก
ารสอน 
3.ใบงานทีE 9 
4. power 
point 
5. VDO 
CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบงาน
ทีE 9 
2. การทดสอบก่อน
เรียน 
3. การสงัเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชัaนเรียน 
5. ประเมินจากแบบ
บนัทึกพฤติกรรมใน
ชัaนเรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจาํและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 



 
 

 

สัปดาห์ 
ที� 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั�วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื�อการสอน 

สื�อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

15 คาํอธิบายรายวิชา 
- สอบปลายภาค 

3 � � � � �  เพืEอวดัความรู้ของผูเ้รียน
เกีEยวกบัการหลกัการจดัการทีE
เรียนมา 

ทาํการทดสอบปลายภาค 
 
 

ทดสอบ
ปลายภาค 

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

อาจารย์
ประจาํและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การจดัการ
ทัEวไป 

 
 

หมายเหตุ  แผนการสอนอาจมีการปรับเปลีEยนให้เหมาะสม  ทัaงนีa ขึaนอยูก่บัความเหมาะสมของเนืaอหาและระยะเวลาในการเรียนการสอน



2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรม 
ที� 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิ 
สัปดาห์ 

ที�ประเมนิ 

สัดส่วน 
ของการ

ประเมนิผล 
1 1.1,2.1,3.1,4.1,5.1 - ทดสอบยอ่ย 

- ฝึกปฏิบติังานศิลปะรูปแบบต่างๆ 
ตรวจผลงาน 
- สอบกลางภาค 

ตลอดภาคการศึกษา 40% 

2 1.1,2.1,3.1,4.1 การคน้ควา้ 
การนาํเสนอ 
ผลงานการทาํงานกลุ่ม และผลงาน
การสัEงงานตามทีEมอบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา 20% 

3 1.1,,3.1,4.1,5.1 การเชา้ชัaนเรียน 
การมีส่วนร่วมอภิ เสนอความ
คิดเห็นในชัaนเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

4 1.1,2.1 สอบปลายภาค 15 30% 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

2.1  วารสารการศึกษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
  2.2 www.teachertv.org 

th.wikipedia.org/wiki/สุนทรียภาพ 
      www.school.net.th/libary/creta-web/.../1000-10184.html 

 



 
 

หมวดที� 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

                    การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาทีEจดัทาํโดยนกัศึกษา จากการจดักิจกรรมในการนาํ 
แนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษา ดงันีa  

1) การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อบและผูเ้รียน 
2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
3) แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวชิา 
4) ขอ้เสนอแนะผา่นแบบสอบถามทีEอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดั เพืEอการสืEอสารกบันกัศึกษา 
5 )  ทุกสัปดาห์จะมีการสนทนาซกัถามความคิดเห็น เพืEอแลกเปลีEยนกบันกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บขอ้มูลเพืEอประเมินการสอน  มีกลยทุธ์ดงันีa  
1) การสังเกตการเรียนรู้ของผูเ้รียนในขณะทาํกิจกรรมทัaงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
2) การสัมภาษณ์ผูเ้รียนเป็นกลุ่ม/รายบุคคล 
3) ผลการฝึกปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม 
4) การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้จากแบบสอบถามของผูเ้รียน 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลงัจากผลประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน  โดยจดัทาํกิจกรรมในการ

ระดมสมองและหาขอ้มูลเพิEมเติมในการปรับปรุงการสอน ดงันีa    
1) สนทนาซกัถาม/แลกเปลีEยนความคิดเห็น   
2)  แบบสอบถามผูเ้รียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิqของนักศึกษาในรายวิชา 
            ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ� ในรายหวัขอ้ตามทีEคาดหวงัจาก
การเรียนรู้ในวิชาไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา  หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษารวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบปลายภาค  และหลงัการออกผลการเรียนวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ� โดยรวมใน
วชิาไดด้งันีa  
 1) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อืEนหรือ
ผูท้รงคุณวฒิุทีEไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
 2) มีการตัaงคณะกรรมการในสาขาวชิา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา  โดย
ตรวจสอบผลงานการปฏิบติังาน  รายงาน  วธีิการใหค้ะแนนสอบ  และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 



 
 

จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ� ประสิทธิผลรายวชิา  ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวชิา  เพืEอใหเ้กิดคุณภาพมากขึaนดงันีa  

1) ปรับปรุงรายวชิาอยา่งนอ้ยทุก 3 ปี  หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ�
ตามขอ้  4  เปลีEยนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน  เพืEอให้นกัศึกษามีมุมองในเรืEองการประยกุตค์วามรู้นีaกบั
ปัญหาทีEมาจากแบบสอบถามของนกัศึกษาไป 

 


