
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิาคณะครุศาสตร์ สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา๑๐๗๓๒๐๓ หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
 

๒. จ านวนหน่วยกติ๓ (๓-๐-๓) 
 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต หมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาเน้ือหาบงัคบั 
 

๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาอาจารยไ์พรินทร์  บุหลนั  

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน     ภาคเรียนท่ี๒/ ชั้นปีท่ี๒                             

 

๖. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ไม่มี) 

 
๗. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (co-requisites)  (ไม่มี) 

 

๘. สถานทีเ่รียน คณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 

 

๙. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด๑เมษายน๒๕๕๓ 
 

 

 

 
 

 



 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

๑.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 ๑.๑.เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจความหมาย ความส าคญัของหลกัสูตร  
 ๑.๒.เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบของหลกัสูตร 
 ๑.๓.เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัววิฒันาการของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  
 ๑.๔.เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัในปัจจุบนั 
 ๑.๕.เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัในสถานศึกษา  
 ๑.๖.เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะเก่ียวกบัการการประเมินหลกัสูตร 

 

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวชิา  

ความหมายและความส าคญัของหลกัสูตร องคป์ระกอบในการพฒันาหลกัสูตรววิฒันาการของหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัในปัจจุบนัการพฒันาหลกัสูตรปฐมวยัในสถานศึกษาการประเมินหลกัสูตร  

๒. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

๓ชัว่โมง/สัปดาห์  ๐ชัว่โมง/สัปดาห์ ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์ 

๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

๑ ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 



หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงั ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัท่ีระบุไว้

ในรายละเอียดของหลกัสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละดา้น ใหแ้สดงขอ้มูลต่อไปน้ี 
 ๑. สรุปสั้นๆ เก่ียวกบัความรู้ หรือทกัษะท่ีรายวชิามุ่งหวงัท่ีจะพฒันานกัศึกษา 
๒. ค าอธิบายเก่ียวกบัวธีิการสอนท่ีจะใชใ้นรายวชิาเพื่อพฒันาความรู้ หรือทกัษะในขอ้  ๑ 

 ๓. วธีิการท่ีจะใชว้ดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาในรายวชิาน้ีเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ใน
มาตรฐาน   

     การเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
       ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
 ความมีวนิยัและความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความซ่ือสัตยค์วามสามคัคีการมีน ้าใจต่อ
หมู่คณะและมีจิตสาธารณะ 

      ๑.๒   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้ 
                อบรมสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกคร้ัง ปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
และสืบคน้จากส่ือสารสนเทศ 
       ๑.๓  วธีิการประเมินผล 
   ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียนและการส่งงานตามก าหนดพฤติกรรมการมีส่วนร่วม      ในการ
ปฎิบติักิจกรรม 
๒.  ความรู้ 
       ๒.๑   ความรู้ทีจ่ะได้รับ  ความหมาย และความส าคญัของหลกัสูตรองคป์ระกอบในการพฒันาหลกัสูตร 
ววิฒันาการของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัในปัจจุบนัการพฒันาหลกัสูตรปฐมวยั  
ในสถานศึกษาการประเมินหลกัสูตร 

       ๒.๒ วธีิการสอนกระบวนการการเรียนรู้แบบปฏิบติัการการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการจดัการเรียนรู้แบบสร้าง
องคค์วามรู้ 

๒.๓ วธีิการประเมินผล 
                 ๒.๓.๑สังเกตการมีส่วนร่วมในขณะปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอน 
                 ๒.๓.๒การใชแ้บบทดสอบปลายภาค 
                 ๒.๓.๓การน าเสนอผลงาน 

 
๓.  ทกัษะทางปัญญา 
       ๓.๑ ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา  การสร้างองคค์วามรู้ใหม่โดยการเสาะแสวงหาจากส่ือสารสนเทศต่างๆ 



       ๓.๒ วธีิการสอน  การจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  

       ๓.๓ วธีิการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา สังเกตกระบวนการในการเรียนรู้และการน าเสนอผลงาน 

๔.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
๔.๑   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องการพฒันา     ความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้การ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีกลัยาณมิตร การปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นโดยยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
       ๔.๒ วธีิการสอน  การปฏิบติักิจกรรมกลุ่มและการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

       ๔.๓ วธีิการประเมิน สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในขณะปฏิบติักิจกรรมการยอมรับฟังความคิดเห็นและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนัและการส่งงานตามเวลาท่ีก าหนด 
๕.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

       ๕.๑  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
                การกลา้แสดงออกในการพดูน าเสนอขอ้มูลจากการวเิคราะห์ ใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร  
ท่ีถูกตอ้งทั้งภาษาพดูและภาษาเขียน และการคน้ควา้หาขอ้มูลจากส่ือสาระสนเทศ 
 

  ๕.๒  วธีิการสอน    การน าเสนอดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

๕.๓  วธีิการประเมิน    การท ารายงานและการน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลย ีการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวธีิการ
อภิปราย 
๖. ทกัษะการจัดการเรียนรู้ 

๖.๑  ทกัษะการจัดการเรียนรู้ทีต้่องพฒันา  การพฒันาหลกัสูตรปฐมวยัในสถานศึกษาการประเมินหลกัสูตร 

      ๖.๒วธีิการสอนฝึกการวเิคราะห์หลกัสูตร 

        ๖.๓วธีิการประเมิน   สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  การวเิคราะห์หลกัสูตร  และการประเมินหลกัสูตร  

 

 

สัปดาห์ที ่๑ จ านวน ๔ คาบ 
 

วตัถุประสงค์ 
๑.ปฐมนิเทศและช้ีแจงเก่ียวกบัรายละเอียดของการเรียนรายวชิาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 



๒. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญัของหลกัสูตร 
 

สาระส าคัญ/หัวข้อรายละเอยีด 

 แนวคิดเกีย่วกบัหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๑. ความหมาย ความส าคญัของหลกัสูตร 
๒. ความหมาย ความส าคญัของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
๑.ส ารวจความรู้และศกัยภาพพื้นฐานก่อนเรียนโดยใชแ้บบวเิคราะห์ผูเ้รียน 
๒.กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งเป็นธรรมชาติดว้ยการสนทนาแลกเปล่ียน  
๓.แบ่งกลุ่มยอ่ยใหผู้เ้รียนไดส้นทนาแลกเปล่ียนและการสะทอ้นและน าเสนอส่ิงท่ีตวัเองรู้และเขา้ใจ

เก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
๔.มอบหมายงานใหผู้เ้รียนคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัเป็นรายบุคคล 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

 ๑. ขอ้มูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆเช่น หนงัสือ วารสาร และขอ้มูลจากInternet 
 ๒.เอกสารประกอบการสอน 
การวดัและประเมินผล 
 ๑.พฤติกรรมการเรียนขณะการร่วมกิจกรรม 

๒.การสนทนาน าเสนอแลกเปล่ียนขอ้มูลการน าเสนอส่ิงท่ีตวัเองรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั 

 

 
 

 
สัปดาห์ที ่๒-๓ จ านวน๖คาบ 

 
วตัถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ประเภท ระดบัของหลกัสูตร  
๒. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัของหลกัสูตร 

๓. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบของหลกัสูตร  

 



สาระส าคัญ/หัวข้อรายละเอยีด 

 ประเภทของหลักสูตร 
๑.ประเภทของหลกัสูตร 

 ๒.องคป์ระกอบของหลกัสูตร 
 ๓.การพฒันาหลกัสูตร 
 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 จัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ 
๑. กระตุน้ใหผู้เ้รียน เรียนรู้แบบคิดวเิคราะห์ การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัดว้ยการสนทนาแลกเปล่ียน  
ความคิดเห็น  
๒. ผูเ้รียนน าเสนอส่ิงท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้ความรู้เพิ่มเติมดว้ยการรายงานในชั้นเรียน  
๓. แบ่งกลุ่มใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติักิจกรรมการการพฒันาหลกัสูตร 
๔.มอบหมายงานใหผู้เ้รียนคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักาพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

๑. ส่ือสารสนเทศต่างๆ/ หอ้งสมุด  
๒. เอกสารประกอบการสอน 

การวดัและประเมินผล 
 ๑. การร่วมกิจกรรม 
 ๒. พฤติกรรมการเรียน 
 

 
 
 

สัปดาห์ที ่๔-๘จ านวน๑๕คาบ 
 

วตัถุประสงค์ 
๑. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตร 

๑. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความสามารถในการวเิคราะห์ววิฒันาการของหลกัสูตรปฐมวยั  
 ๒.เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตรปฐมวยัในปัจจุบนั  

 
สาระส าคัญ/หัวข้อรายละเอยีด 



 วิวัฒนาการของหลักสูตร 
๑. การวเิคราะห์หลกัสูตร 
๒.การวเิคราะห์ววิฒันาการของหลกัสูตรปฐมวยั 
๓.การวเิคราะห์หลกัสูตรปฐมวยัในปัจจุบนั 

 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 จัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ 
๑. การเรียนรู้แบบคิดวเิคราะห์ การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัดว้ยการสนทนาแลกเปล่ียน  

ความคิดเห็น การวเิคราะห์หลกัสูตร 
๒.ผูเ้รียนน าเสนอส่ิงท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัววิฒันาการของหลกัสูตรปฐมวยั  
๓. แบ่งกลุ่มใหผู้เ้รียนวเิคราะห์หลกัสูตรปฐมวยัในปัจจุบนั 
๕.มอบหมายงานใหผู้เ้รียนคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษา 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

๑. ส่ือสารสนเทศต่างๆ/ หอ้งสมุด  
๒. เอกสารประกอบการสอน 

การวดัและประเมินผล 
 ๑. การร่วมกิจกรรม 
 ๒. พฤติกรรมการเรียน 
 
 

 
 
 

สัปดาห์ที๙่-๑๑จ านวน๙คาบ 
 

วตัถุประสงค์ 
๑. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถ ในการวเิคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัของรัฐและ

เอกชนได ้
๑. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าแนวคิด และความรู้ความเขา้ใจ พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัได้ 
๒.เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 



 
สาระส าคัญ/หัวข้อรายละเอยีด 

 หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
๑. การการวเิคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัของรัฐและเอกชน 
๒.การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 

๓. การน าองคค์วามรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั  
 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 จัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ 
๑.กระตุน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งเป็นธรรมชาติในรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัดว้ยการสนทนา

แลกเปล่ียนและบรรยายเก่ียวกบัการวางแผนวเิคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัของรัฐและเอกชน 
๒. แบ่งกลุ่มใหผู้เ้รียนพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
๓.ผูเ้รียนสนทนาแลกเปล่ียนการเรียนรู้ สะทอ้นและน าเสนอส่ิงตวัเองเรียนรู้และเขา้ใจดว้ยการบูร

ณาการการเรียนรู้ออกมาเป็นกิจกรรม 
๔. ผูเ้รียนน าเสนอผลการวเิคราะห์หลกัสูตร และการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั  

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

๑.ส่ือสารสนเทศต่างๆ/ หอ้งสมุด  
 ๒. เอกสารประกอบการสอน 
การวดัและประเมินผล 
 ๑. การร่วมกิจกรรม 
 ๒. พฤติกรรมการเรียน 
 

 
สัปดาห์ที๑่๒-๑๔จ านวน๙คาบ 

 
วตัถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรปฐมวยั 

๒.เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจสามารถน าแนวคิด ไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศึกษาปฐมวยั
ได ้

๓. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจมีทกัษะสามารถเขียนแผนการสอนระดบัปฐมวยัได้ 
 ๔. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดักิจกรรมตามแผนการสอนได้  



สาระส าคัญ/หัวข้อรายละเอยีด 

 การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย  
๑. ความหมาย ความส าคญัของแผนการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั  
๒. จุดมุ่งหมายของแผนการสอนส าหรับเด็กปฐมวยั 

๔. หลกัการจดักิจกรรม/การเขียนแผนการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั  

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 จัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ 
๑.กระตุน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งเป็นธรรมชาติในรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัดว้ยการสนทนา

แลกเปล่ียนและบรรยายเก่ียวกบัหลกัการเขียนแผน การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
๒. แบ่งกลุ่มยอ่ยใหผู้เ้รียนอภิปราย วเิคราะห์ และออกแบบเขียนแผนการจดัประสบการณ์ส าหรับ  

เด็กปฐมวยั 
๓. ผูเ้รียนสาธิต และทดลองสอนจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั 

๔.มอบหมายงานใหผู้เ้รียนคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการเขียนแผนการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวยัน ามาประมวลและน าเสนอดว้ยการน าขอ้มูลท่ีไดม้าประยกุตใ์ช้ 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

 ๑. ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ/ หอ้งสมุด /แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 
 ๒.เอกสารประกอบการสอน 
การวดัและประเมินผล 
 ๑. การร่วมกิจกรรม 
 ๒. พฤติกรรมการเรียน 
 ๓. การทดลองสอน/การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั  
 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียน  
 

๑. ต าราและเอกสารหลกั 
กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2548).  หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศักราช ๒๕๔๖. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 
       -------. (2548).  คู่มือหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศักราช ๒๕๔๖. (ส าหรับเด็กอาย ุ๓-๖ ปี). กรุงเทพฯ:   
โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 

 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 



ทวพีรณนคร. (2542). หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั.คณะครุศาสตร์สถาบนัราชภฏัภูเก็ต 
บรรพตพรประเสริญ. (2542). หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั.คณะครุศาสตร์สถาบนัราชภฏัยะลา 
นภเนตร  ธรรมบวร. (2549). หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  
 

 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
    ๑.๑ประเมินผลการสอนโดยใชแ้บบสอบถาม 
๑.๒ ใหน้กัศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการสอนในสัปดาห์ท่ี๘ และสัปดาห์สุดทา้ย 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
๒.๑วเิคราะห์ผลการเรียนของนกัศึกษาจากทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั 
๒.๒วเิคราะห์เน้ือหาสาระ กระบวนการเรียนรู้ และช้ินงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาใน
สัปดาห์สุดทา้ยของการเรียนการสอน 



๓.การปรับปรุงการสอน 
๓.๑น าผลการประเมินการสอนและการมีส่วนร่วมของนกัศึกษามาใชป้รับปรุงการสอน 
๓.๒ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล/งานวจิยัใหม่ๆ มาใชใ้นการสอน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา 
๔.๑วเิคราะห์ขอ้สอบระหวา่งภาคและขอ้สอบปลายภาคเรียน 
๔.๒ทวนสอบคะแนนสอบระหวา่งภาค และสอบปลายภาคเรียนดูค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

      น าผลการประเมินการสอนและคะแนนผลการเรียนของนกัศึกษามาสรุปผลและปรับปรุงการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ของรายวชิาและการมอบหมายงานการฝึกทกัษะกระบวนการเขียนแผนการจดัประสบการณ์เพื่อ
น าไปสู่การท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนรายวชิาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัในภาคเรียนใหม่ 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 


