รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ. 3)
วิชาการจัดประสบการณ์สาํ หรับเด็กปฐมวัย
(Experience for Early Childhood)
รหัสวิชา ศษ 0108 3(1-4-4)
(ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
นางวัฒนา ผ่านเมือง
ภาคเรี ยนทีE 1 ปี การศึกษา 2557
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร หน่วยจัดการศึกษาอําเภอดอนตาล
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

คํานํา
รายวิชาการจัดประสบการณ์สาํ หรับเด็กปฐมวัย ศษ 0108 มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
เพืEอให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกีEยวกับ ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทีE
เกีEยวกับการจัดประสบการณ์ กระบวนการจัดประสบการณ์ รู ปแบบการจัดประสบการณ์ การวิเคราะห์
หลักสู ตรกับการจัดประสบการณ์ การจัดประสบการณ์กบั การใช้สืEอและการจัดสภาพแวดล้อม ความ
ปลอดภัยในสถานทีEสาํ หรับเด็กปฐมวัย การประเมินผลการจัดประสบการณ์ ทักษะและเทคนิคการจัด
ประสบการณ์ การเชืE อมโยงและนําภูมิปัญญาท้องถิEนมาใช้ในการจัดประสบการณ์ ฝึ กปฏิบตั ิการเขียน
แผนการจัดประสบการและทดลองใช้
วัฒนา ผ่านเมือง
อาจารย์ผสู ้ อนวิชาการจัดประสบการณ์สาํ หรับเด็กปฐมวัย

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้ า
ข้อมูลทัวE ไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา

3
4
4
5
8
16
17

รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ. 3)
ชื อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
การศึกษาปฐมวัย
หมวดที 1 ข้ อมูลโดยทัว ไป

1. รหัสและชื อวิชา
ศษ 0108 : วิชาการจัดประสบการณ์สาํ หรับเด็กปฐมวัย (Experience for Early Childhood)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3 (1 – 4 – 4)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
เป็ นวิชาแกน ระดับอนุปริ ญญา
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
นางวัฒนา ผ่านเมือง
5. ภาคการศึกษา / ชั7 นปี ทีเ รียน
ภาคเรี ยนทีE 1/2557 / ชัaนปี ทีE 2
6. รายวิชาทีต ้ องเรียนมาก่ อน (Pre – requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co – requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ รียน
หน่วยจัดการศึกษาดอนตาล วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
9. วันทีจ ัดทําหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั7งล่ าสุ ด
ปี พ.ศ. 2557

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทีEเกีEยวกับการจัดประสบการณ์
กระบวนการจัดประสบการณ์ รู ปแบบการจัดประสบการณ์ การวิเคราะห์หลักสู ตรกับการจัด
ประสบการณ์ การจัดประสบการณ์กบั การใช้สืEอและการจัดสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในสถานทีE
สําหรับเด็กปฐมวัย การประเมินผลการจัดประสบการณ์ ทักษะและเทคนิคการจัดประสบการณ์ การ
เชืEอมโยงและนําภูมิปัญญาท้องถิEนมาใช้ในการจัดประสบการณ์ ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนแผนการจัดประสบ
การและทดลองใช้
2. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพืEอให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจความหมาย ความสําคัญ กระบวนการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้สาํ หรับเด็กปฐมวัย
2. เพืEอให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบการเรี ยนรู ้และการจัดประสบการณ์ทa งั ในประเทศ
และต่างประเทศ
3. เพืEอให้นกั ศึกษาสามารถจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็กได้
4. เพืEอให้นกั ศึกษาสามารถจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีEเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยได้
5. เพืEอให้นกั ศึกษาสามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ์ และบูรณาการเนืaอหาให้เหมาะสมกับ
การเรี ยนรู ้ของเด็กได้
6. เพืEอให้นกั ศึกษาสามารถประเมินผลหน่วยการเรี ยนรู ้ทีEสอดคล้องกับกิจกรรมทีEเหมาะสําหรับ
เด็กปฐมวัย
หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
เพืEอให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจกระบวนการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้สาํ หรับเด็ก
ปฐมวัย และสามารถจัดกิจกรรมเพืEอส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตลอดจนรู ้วธิ ี บูรณาการเนืaอหาให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของเด็กระดับปฐมวัยได้

2. จํานวนชั วโมงทีใ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

บรรยาย 15 (1) ชัวE โมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริ มตามความ
ต้องการของนักศึกษา

ฝึ กปฏิบตั ิ
งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
45 (4) ชัวE โมง
ต่อภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง ใน
กรณี มอบหมายงาน 90 ชม.

3. จํานวนชั วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี าจารย์ ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม 1 ชัวE โมง ต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายทีE
ต้องการ)
หมวดที 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. ศรัทธาในวิชาชีพครู
2. มีความอดทนและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. มีความรัก เมตตาและปรารถนาดีต่อผูอ้ ืEน
4. ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
5. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา เสี ยสละ ซืE อสัตย์สุจริ ต
1.1 วิธีการสอน
บรรยาย อภิ ป ราย การทํา งานกลุ่ ม การนํ า เสนอรายงาน การวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา การ
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าและนําเสนอ การทดลองจัดประสบการณ์เพืEอส่ งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ในสถานการณ์กบั นักเรี ยนในระดับปฐมวัย
1.2 วิธีการประเมินผล
1) ทดสอบความรู ้ความเข้าใจ
2) สังเกตความสามารถในการช่วยอภิปราย
3) การนําเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า
4) การทดลองจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
5) ตรวจผลงาน

2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี ้ องได้ รับ
มีความรู ้ในการจัดกิจกรรมเพืEอส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และสามารถจัดสภาพแวดล้อมให้เอืaอ
ต่อการเรี ยนรู ้ตลอดจนจัดตารางประสบการณ์และหน่วยการเรี ยนรู ้ รวมทัaงสามารถบูรณาการเนืaอหาให้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของเด็ก และประเมินผลในหน่วยการเรี ยนรู ้ อีกทัaงสามารถเขียนแบบ
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้สาํ หรับเด็กปฐมวัยได้
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอแผนการจัดประสบการณ์ทีEเหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า การทดลองใช้แผนการจัดประสบการณ์ในสถานการณ์
จริ งกับนักเรี ยนในระดับปฐมวัย
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ทดสอบความรู ้ความเข้าใจ
2) สังเกตความสามรถในการร่ วมกิจกรรม
3) ทดสอบจัดประสบการณ์เพืEอส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
4) การวิพากษ์และแลกเปลีEยนการจัดสภาพแวดล้อมทีEเอืaอเฟืa อต่อผูเ้ รี ยน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต ้ องพัฒนา
3.1.1 ทักษะการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดเชืE อมโยง มีเหตุผล เพืEอนําไปใช้ในกระบวนการจัด
ประสบการณ์ และมองเห็นความสัมพันธ์เชืE อมโยงกันระหว่างรู ปแบบการจัดประสบการณ์กบั กิจกรรม
การเรี ยนรู ้ สามารถคิด วิเคราะห์ รับรู ้ สืE อความหมาย อธิ บาย และนําความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
3.1.2 ทักษะกรสังเกต สํารวจ การใช้คาํ ถาม การตัaงคําถาม การเชืEอมโยง หาเหตุผล โดย
ให้นกั ศึกษาค้นคว้าการจัดประสบการณ์รูปแบบต่าง ๆ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ให้นกั ศึกษาศึกษารู ปแบบการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ โดยใช้นวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัยมาเชืEอมโยงกับกระบวนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
3.2.2 ให้นกั ศึกษาเขียนแบบการจัดประสบการณ์ เพืEอส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ โดยใช้การใช้
คําถามแบบต่าง ๆ
3.3 วิชาการประเมินผล
3.3.1 ประเมินตนเองและเพืEอน
3.3.2 สังเกตการทํางานและการนําเสนอผลงาน
3.3.3 ตรวจผลงาน

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีEตอ้ งการ
4.1.1 ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
4.1.2 ทักษะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
4.1.3 ทักษะการเรี ยนด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานทีEได้รับมอบหมาย
ครบถ้วนทันเวลา
4.1.4 ทักษะในการปฏิสัมพันธ์กบั บุคคล สถานภาพในสังคมระดับต่างๆ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ติดตามการทํางานกลุ่ม และงานทีEได้รับมอบหมายในชัaนเรี ยน
4.2.2 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
4.2.3 วิเคราะห์ผลจากสังคม ข่าว ในงานการมีปฏิสัมพันธ์
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพืEอนด้วยแบบฟอร์ มทีEกาํ หนด ในด้านการ
วิเคราะห์กรณี ศึกษา และงานทีEได้รับมอบหมาย
4.3.2 ประเมินผลการสรุ ปรายงานทีEนกั ศึกษานําเสนอ และอภิปรายกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต ้ องพัฒนา
1) ทักษะในการสืE อสารทัaงการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยการทํารายงานและ
การนําเสนอในชัaนเรี ยน
2) ทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษาค้นคว้างาน และการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผล
การทดลองใช้แผนการจัดประสบการณ์สาํ หรับเด็กปฐมวัย
3) ทักษะในการสื บค้นข้อมูลทาง Internet
4) ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสืE อสาร
5) ทักษะในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ สืE อการสอน E–Learning
2) ฝึ กวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทดลองใช้แผนการจัดประสบการณ์
3) นําเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีทีEเหมาะสม

5.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมในการสืE อสาร
2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้เทคโนโลยี
3) ตรวจผลงาน

หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที
1
อธิ บายรายวิชา
หน่วยทีE 1 ความหมาย
ความสําคัญ แนวคิด
หลักการ และทฤษฎีทีE
เกีEยวกับการจัด
ประสบการณ์

ผลการเรียนรู้
จํานวน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ชัวโมง 1 2 3 4 5
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
4
เกีEยวกับความหมาย
ความสําคัญของการจัด
ประสบการณ์ทีEถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บายแนวคิด
หลักการของการจัด
ประสบการณ์ได้ถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู ้และทฤษฎีทีEเกีEยวกับการ

จัดประสบการณ์

กิจกรรมการสอน/
สื อการสอน
1. ผูส้ อนเสนอร่ างกติกาในชัaนเรี ยน
แก่ผเู ้ รี ยนเพืEออภิปรายและหาข้อสรุ ป
เป็ นกติกาทีEผเู ้ รี ยนทุกคนต้องปฏิบตั ิ
ตลอดภาคการศึกษา
2.ให้นกั ศึกษาเขียน เล่าประสบการณ์
เดิมในเรืE อง การจัดประสบการณ์ทีE
เกีEยวข้องกับเด็กปฐมวัย (รายบุคคล)
3.บรรยายยกตัวอย่างประกอบ power
point
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมายงานให้
นักศึกษาค้นคว้าตามใบงานทีE 1 เป็ น
รายกลุ่มแล้วนําเสนอ
4. ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน

สื อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสารแนะนํา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
3.ใบงานทีE1
รายงานกิจกรรม
เสริ มพัฒนาสมอง
และฝึ กเด็กให้
สงบ 1 กิจกรรม
4. power point

1. ผลงานจากใบ
งานทีE1
2. การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนําเสนอ
ผลงานหน้าชัaน
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชัaน
เรี ยน (ครู บนั ทึก)

อาจารย์
ประจํา
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

ผลการเรียนรู้
สั ปดาห์
จํานวน
หัวข้ อ/รายละเอียด
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ที
ชัวโมง 1 2 3 4 5
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
2
คําอธิ บายรายวิชา
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หน่วยทีE 2 กระบวนการจัด
เกีEยวกับกระบวนการจัด
ประสบการณ์
ประสบการณ์ ทีEถูกต้อง
- ความหมาย
2. ผูเ้ รี ยนสามารถบอกเทคนิค
ความสําคัญของกระบวนการ
กระบวนการจัดประสบการณ์
จัดประสบการณ์
ทีEถูกต้องได้
- กิจกรรมเสริ มพัฒนา
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
สมอง 1 กิจกรรม
ความรู ้เกีEยวกับความหมาย
ความสําคัญของกระบวนการ
จัดประสบการณ์

กิจกรรมการสอน/
สื อการสอน
1. ผูส้ อนนําเข้าสู่ บทเรี ยนโดย
การให้ทาํ แบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. บรรยายประกอบ power
point/ VDO
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานทีE 2 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นําเสนอ
4. ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน

สื อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนํา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
3.ใบงานทีE2
4. power point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อน-หลัง
เรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานทีE 2
2. การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนําเสนอ
ผลงานหน้าชัaน
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชัaน
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจําและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

ผลการเรียนรู้
สั ปดาห์
จํานวน
หัวข้ อ/รายละเอียด
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ที
ชัวโมง 1 2 3 4 5
3-4 คําอธิ บายรายวิชา
12      1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
หน่วยทีE 3 รู ปแบบการจัด
เกีEยวกับรู ปแบบการจัด
ประสบการณ์
ประสบการณ์ ได้ถูกต้อง
- รู ปแบบการสอนและการจัด
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย
ประสบการณ์
เกีEยวกับรู ปแบบการสอนและ
การจัดประสบการณ์ ทีEถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถแสดงความ
คิดเห็นเรืE องรู ปแบบต่างๆใน
การจัดประสบการณ์
4. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสํานึก
รับผิดชอบในหน้าทีEของตนเอง
ตามบทบาททีEรับผิดชอบ

กิจกรรมการสอน/
สื อการสอน
1. .ผูส้ อนนําเข้าสู่ บทเรี ยน
โดยการให้ทาํ แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนืaอหา
เกีEยวกับรู ปแบบการจัด
ประสบการณ์ ประกอบ
power point/VDO /CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานทีE 3 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นําเสนอ
4. ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน

สื อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนํารายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
3.ใบงานทีE3
4. power point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อน-หลัง
เรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานทีE3
2. การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนําเสนอ
ผลงานหน้าชัaน
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชัaน
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจําและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที
5-6 คําอธิ บายรายวิชา
หน่วยทีE 4 การวิเคราะห์
หลักสู ตรกับการจัด
ประสบการณ์
-การยึดหลักสู ตรตามแนวคิด
เด็กเป็ นศูนย์กลางเรี ยนรู ้
-หลักสู ตรทีตอ้ งคํานึงถึง
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาเด็ก

ผลการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
จํานวน
ชัวโมง 1 2 3 4 5
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
12
เกีEยวกับการวิเคราะห์หลักสู ตร
กับการจัดประสบการณ์ทีE
ถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย
เกีEยวกับหลักสู ตรกับการจัด
ประสบการณ์ทีEถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู ้เกีEยวกับการวิเคราะห์
หลักสู ตรกับการจัด
ประสบการณ์
4. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสํานึก
รับผิดชอบในหน้าทีEของตนเอง
ตามวิธีการจัดประสบการณ์

กิจกรรมการสอน/
สื อการสอน
1. ผูส้ อนนําเข้าสู่ บทเรี ยนโดย
การให้ทาํ แบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายพร้อม
ตัวอย่างป้ายนิเทศแบบทัวE ไป
ประกอบ power point/VDO
CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานทีE 4 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นําเสนอ
4. ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน

สื อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนํารายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
3.ใบงานทีE 4
4. power point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อน-หลัง
เรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานทีE 4
2. การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนําเสนอ
ผลงานหน้าชัaน
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชัaน
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจําและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

ผลการเรียนรู้
สั ปดาห์
จํานวน
หัวข้ อ/รายละเอียด
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ที
ชัวโมง 1 2 3 4 5
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความ
7
คําอธิ บายรายวิชา
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หน่วยทีE 5 การจัดประสบการณ์กบั
เข้าใจเกีEยวกับการจัด
การใช้สืEอและการจัด
ประสบการณ์กบั การใช้สืEอ
สภาพแวดล้อม
และการจัดสภาพแวดล้อมทีE
-การจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ถูกต้อง
ภายนอกห้องเรี ยน
2. ผูเ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์สืEอ
-การผลิตสืE อประกอบแผนการจัด
ประกอบแผนการจัด
ประสบการณ์ ประเภท เกม
ประสบการณ์ประเภท เกม
การศึกษา
ศึกษาทีEถูกต้อง
-ทดลองใช้สืEอกับนักเรี ยนในระดับ
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษา
ปฐมวัย
ค้นคว้าความรู ้เกีEยวกับการจัด
-กิจกรรมเสริ ม เกมการศึกษาการ
สภาพแวดล้อมภายในและ
ผลิตสืE อประกอบแผนการ
ภายนอกห้องเรี ยน
ประสบการณ์ ภาพตัดต่อโดมิโน
4. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสํานึก
รับผิดชอบในหน้าทีEของ
ตนเอง

กิจกรรมการสอน/
สื อการสอน
1. ผูส้ อนนําเข้าสู่ บทเรี ยนโดย
การให้ทาํ แบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ power
point/VDO CD
3. ศึกษาดูงานการจัดตกแต่ง
สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเป็ นกลุ่ม
ย่อย ตามใบงานทีE 5
4. ทํารายงานการศึกษาดูงาน
ด้านการตกแต่งห้องเรี ยนทัaง
ภายใน-ภายนอนสถานศึกษา
ทีEไปศึกษาดูงาน
4. ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน

สื อการสอน วิธีการประเมิน
1.เอกสาร
แนะนํา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบก
ารสอน
3.ใบงานทีE5
4. power
point
5. VDO
CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานทีE 5
2. การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนําเสนอ
ผลงานหน้าชัaน
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชัaน
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

ผู้สอน
อาจารย์
ประจําและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที
8
คําอธิ บายรายวิชา
- ทบทวนบทเรี ยนและทํา
แบบฝึ กหัด
- สอบกลางภาค

ผลการเรียนรู้
จํานวน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ชัวโมง 1 2 3 4 5
     1. เพืEอทบทวนความรู ้เกีEยวกับ
4
การจัดประสบการณ์สาํ หรับ
เด็กปฐมวัย ทีEเรี ยนมา
2. เพืEอวัดความรู ้ของผูเ้ รี ยน
เกีEยวกับการจัดประสบการณ์
สําหรับเด็กปฐมวัยทีEเรี ยนมา

สั ปดาห์
ที

ผลการเรียนรู้
จํานวน
ชัวโมง 1 2 3 4 5

หัวข้ อ/รายละเอียด

วัตถุประสงค์ การเรียนรู้

กิจกรรมการสอน/
สื อการสอน
1. ผูส้ อนทบทวนบทเรี ยนทีE
ผ่านมาโดยสรุ ป
2. ผูเ้ รี ยนสอบถามในประเด็น
ทีEสงสัยเพืEอหาคําตอบ
5. ทําการทดสอบกลางภาค

กิจกรรมการสอน/
สื อการสอน

สื อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1. power point
สรุ ปบทเรี ยน
2. ทดสอบ
กลางภาค

1. การสอบกลาง
ภาค
2. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
3. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชัaน
เรี ยน (ครู บนั ทึก)

อาจารย์
ประจําและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สื อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

9

คําอธิ บายรายวิชา
หน่วยทีE 6 ความปลอดภัยใน
สถานทีEสาํ หรับเด็กปฐมวัย

8

     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกีEยวกับความปลอดภัยใน
สถานทีEสาํ หรับเด็กปฐมวัย
ทีEถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย
เกีEยวกับความปลอดภัยของ
สถานทีEในการจัดประสบการณ์
3. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสํานึก
รับผิดชอบในหน้าทีEของตนเอง

1. ผูส้ อนนําเข้าสู่ บทเรี ยนโดย
การให้ทาํ แบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบสืE อประกอบ power
point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานทีE 6 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นําเสนอ
4. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน

1.เอกสาร
แนะนํา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบก
ารสอน
3.ใบงานทีE6
4. power
point
5. VDO
CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบงาน
ทีE 6
2. การสอบปลาย
ภาค
3. การสังเกตการมี
ส่ วนร่ วมในการ
เรี ยน
4. การนําเสนอ
ผลงานหน้าชัaนเรี ยน
5. ประเมินจากแบบ
บันทึกพฤติกรรมใน
ชัaนเรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจําและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

ผลการเรียนรู้
สั ปดาห์
จํานวน
หัวข้ อ/รายละเอียด
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ที
ชัวโมง 1 2 3 4 5
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
คําอธิ บายรายวิชา
10
หน่วยทีE 7 การประเมินผลการ
เกีEยวกับการประเมินผลการจัด
จัดประสบการณ์
ประสบการณ์
ทีEถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย
เกีEยวกับการประเมินผลการจัด
ประสบการณ์
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู ้เกีEยวกับการประเมินผล
การจัดประสบการณ์แบบต่างๆ
ได้ถูกต้องนิทรรศการตาม
หน่วยการเรี ยนรู ้
4. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสํานึก
รับผิดชอบในหน้าทีEของตนเอง

กิจกรรมการสอน/
สื อการสอน
1. ผูส้ อนนําเข้าสู่ บทเรี ยนโดย
การให้ทาํ แบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบสืE อประกอบ power
point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานทีE 7 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นําเสนอ
4. ฝึ กการจัดทําแบบ
ประเมินผลการจัด
ประสบการณ์
5. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน

สื อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนํา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบก
ารสอน
3.ใบงานทีE7
4. power
point
5. VDO
CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบงาน
ทีE 7
2. การสอบปลาย
ภาค
3. การสังเกตการมี
ส่ วนร่ วมในการ
เรี ยน
4. การนําเสนอ
ผลงานหน้าชัaนเรี ยน
5. ประเมินจากแบบ
บันทึกพฤติกรรมใน
ชัaนเรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจําและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที
11 - 12 คําอธิ บายรายวิชา
หน่วยทีE 8 ทักษะและเทคนิค
การจัดประสบการณ์

ผลการเรียนรู้
จํานวน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ชัวโมง 1 2 3 4 5
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกีEยวกับทักษะและเทคนิคการ
จัดประสบการณ์ทีEถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย
เกีEยวกับทักษะและเทคนิคการ
จัดประสบการณ์ได้
3. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสํานึกและ
สามารถสร้างจริ ยธรรมกับการ
จัดประสบการณ์ได้อย่าง
ถูกต้อง

กิจกรรมการสอน/
สื อการสอน
1. ผูส้ อนนําเข้าสู่ บทเรี ยนโดย
การให้ทาํ แบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบสืE อประกอบ power
point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานทีE 7 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นําเสนอ
4. ฝึ กการจัดทําแบบ
ประเมินผลการจัด
ประสบการณ์
5. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน

สื อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนํา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบ
การสอน
3.ใบงานทีE8
4. power
point
5. VDO
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

1. ผลงานใบงานทีE 8
2. การสอบก่อน
เรี ยน
3. การสังเกตการมี
ส่ วนร่ วมในการ
เรี ยน
4. การนําเสนอ
ผลงานหน้าชัaนเรี ยน
5. ประเมินจากแบบ
บันทึกพฤติกรรมใน
ชัaนเรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจําและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที
13
คําอธิ บายรายวิชา
หน่วยทีE 9 การเชืEอมโยงและ
นําภูมิปัญญาท้องถิEนมาใช้ใน
การจัดประสบการณ์

ผลการเรียนรู้
จํานวน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ชัวโมง 1 2 3 4 5
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกีEยวกับการนําวัสดุในท้องถิEน
มาใช้ให้เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัยทีEถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย
เกีEยวกับการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิEนทีEถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู ้การเชืEอมโยงและนําภูมิ
ปัญญาท้องถิEนมาใช้ในการจัด
ประสบการณ์
4. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสํานึก
รับผิดชอบในหน้าทีEของตนเอง

กิจกรรมการสอน/
สื อการสอน
1. ผูส้ อนนําเข้าสู่ บทเรี ยนโดย
การให้ทาํ แบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายพร้อม
ตัวอย่างวัสดุทวEั ไปทีEมีใน
ท้องถิEนประกอบ power
point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานทีE 9 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นําเสนอ
4. ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน

สื อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนํา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบก
ารสอน
3.ใบงานทีE 9
4. power
point
5. VDO
CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบงาน
ทีE 9
2. การทดสอบก่อน
เรี ยน
3. การสังเกตการมี
ส่ วนร่ วมในการ
เรี ยน
4. การนําเสนอ
ผลงานหน้าชัaนเรี ยน
5. ประเมินจากแบบ
บันทึกพฤติกรรมใน
ชัaนเรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจําและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที
14
คําอธิ บายรายวิชา
หน่วยทีE 10 ฝึ กปฏิบตั ิการ
เขียนแผนการจัด
ประสบการณ์และทดลองใช้
ตามหน่วยงานทีEได้รับ
มอบหมาย
-ทดลองสอนตามแผนการจัด
ประสบการณ์

ผลการเรียนรู้
จํานวน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ชัวโมง 1 2 3 4 5
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกีEยวกับการปฏิบตั ิการเขียน
แผนการจัดประสบการณ์และ
ทดลองใช้ ทีEถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถนําแผนการ
จัดประสบการณ์และทดลองใช้
ได้ทีEถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสํานึก
รับผิดชอบในหน้าทีEของตนเอง

กิจกรรมการสอน/
สื อการสอน
1. ผูส้ อนนําเข้าสู่ บทเรี ยนโดย
การให้ทาํ แบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายพร้อม
ตัวอย่างวัสดุทวEั ไปทีEมีใน
ท้องถิEนประกอบ power
point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานทีE 9 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นําเสนอ
4. ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน

สื อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนํา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบก
ารสอน
3.ใบงานทีE 9
4. power
point
5. VDO
CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบงาน
ทีE 9
2. การทดสอบก่อน
เรี ยน
3. การสังเกตการมี
ส่ วนร่ วมในการ
เรี ยน
4. การนําเสนอ
ผลงานหน้าชัaนเรี ยน
5. ประเมินจากแบบ
บันทึกพฤติกรรมใน
ชัaนเรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจําและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที
15
คําอธิ บายรายวิชา
- สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้
จํานวน
ชัวโมง 1 2 3 4 5
    
3

วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
เพืEอวัดความรู ้ของผูเ้ รี ยน
เกีEยวกับการหลักการจัดการทีE
เรี ยนมา

กิจกรรมการสอน/
สื อการสอน
ทําการทดสอบปลายภาค

หมายเหตุ แผนการสอนอาจมีการปรับเปลีEยนให้เหมาะสม ทัaงนีaขa ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของเนืaอหาและระยะเวลาในการเรี ยนการสอน

สื อการสอน วิธีการประเมิน
ทดสอบ
ปลายภาค

1. การสอบปลาย
ภาค
2. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
3. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชัaน
เรี ยน (ครู บนั ทึก)

ผู้สอน
อาจารย์
ประจําและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การจัดการ
ทัวE ไป

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ที
1

2

3

4

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1.1,2.1,3.1,4.1,5.1 - ทดสอบย่อย
- ฝึ กปฏิบตั ิงานศิลปะรู ปแบบต่างๆ
ตรวจผลงาน
- สอบกลางภาค
1.1,2.1,3.1,4.1 การค้นคว้า
การนําเสนอ
ผลงานการทํางานกลุ่ม และผลงาน
การสังE งานตามทีEมอบหมาย
1.1,,3.1,4.1,5.1 การเช้าชัaนเรี ยน
การมีส่วนร่ วมอภิ เสนอความ
คิดเห็นในชัaนเรี ยน
1.1,2.1
สอบปลายภาค

ตลอดภาคการศึกษา

สั ดส่ วน
ของการ
ประเมินผล
40%

ตลอดภาคการศึกษา

20%

ตลอดภาคการศึกษา

10%

15

30%

สั ปดาห์
ทีประเมิน
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3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
2.1 วารสารการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร
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หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิชาทีEจดั ทําโดยนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมในการนํา
แนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ดังนีa
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อบและผูเ้ รี ยน
2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
3) แบบประเมินผูส้ อนและแบบประเมินรายวิชา
4) ข้อเสนอแนะผ่านแบบสอบถามทีEอาจารย์ผสู ้ อนได้จดั เพืEอการสืE อสารกับนักศึกษา
5 ) ทุกสัปดาห์จะมีการสนทนาซักถามความคิดเห็น เพืEอแลกเปลีEยนกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพืEอประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดงั นีa
1) การสังเกตการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในขณะทํากิจกรรมทัaงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
2) การสัมภาษณ์ผเู ้ รี ยนเป็ นกลุ่ม/รายบุคคล
3) ผลการฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคล/รายกลุ่ม
4) การทวนสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้จากแบบสอบถามของผูเ้ รี ยน
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยจัดทํากิจกรรมในการ
ระดมสมองและหาข้อมูลเพิEมเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนีa
1) สนทนาซักถาม/แลกเปลีEยนความคิดเห็น
2) แบบสอบถามผูเ้ รี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิqของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิในรายหัวข้อตามทีEคาดหวังจาก
การเรี ยนรู ้ ในวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึ งพิจารณา
จากผลการทดสอบปลายภาค และหลังการออกผลการเรี ยนวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ โดยรวมใน
วิชาได้ดงั นีa
1) การทวนสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่ ม ตรวจผลงานของนัก ศึ ก ษาโดยอาจารย์อืE น หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิทีEไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสู ตร
2) มีการตัaงคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบผลงานการปฏิบตั ิงาน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา

จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุ งการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพืEอให้เกิดคุณภาพมากขึaนดังนีa
1) ปรับปรุ งรายวิชาอย่างน้อยทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ
ตามข้อ 4 เปลีEยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพืEอให้นกั ศึกษามีมุมองในเรืE องการประยุกต์ความรู ้นa ีกบั
ปั ญหาทีEมาจากแบบสอบถามของนักศึกษาไป

