รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อวิชา (ภาษาไทย)
ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สาขาวิชา

การจัดประสบการณภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
Language Experiences Management for Early Childhood
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะศึกษาศาสตร/สาขาการศึกษาปฐมวัย

หมวดที่ 1
ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
EAED 2203 การจัดประสบการณภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบังคับ
4. อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารย ตฤณ แจมถิน
ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ พ.ศ.2557 ชั้นปที่ 2
5. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
6. สถานที่เรียน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
วันที่ 13 เดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2557
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หมวดที่ 2
จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุง หมายของรายวิชา
1.1 เพือ่ ใหผูเรียนอธิบายความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกีย่ วของกับการจัด
ประสบการณทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
1.2 วิเคราะห สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่ วของกับการจัด
ประสบการณทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
1.3 มีความรู ความเขาใจ รวมทั้งวิเคราะหวธิ ีการจัดประสบการณทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
ที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย
1.4 วางแผน ออกแบบ เขียนแผนการจัดประสบการณทางภาษา ผลิตสื่อ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาของเด็กปฐมวัย
1.5 มีประสบการณตรงในการทดลองจัดประสบการณในสถานการณจริง
1.6 นําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชัน้ เรียน การ
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการมีสวนรวมกับครอบครัว มาใชในการพัฒนาศักยภาพ
ทางภาษาของเด็กปฐมวัย
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณที่หลากหลายและมีความรูเชิงเนื้อหาที่ลุมลึกสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลง
2.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2554
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หมวดที่ 3
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่ เกี่ยวของกับพัฒนาทาง
ภาษาและภาษาแบบธรรมชาติของเด็กปฐมวัย การสังเกต การวิเคราะหและ บันทึกพฤติกรรมทางภาษาของ
เด็กปฐมวัย การจัดประสบการณเพือ่ สงเสริมทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน การผลิตสื่อและของเลนเพื่อ
สงเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย บทบาทของครูและ ผูปกครองในสงเสริมพัฒนาการทางภาษาการ
ประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 2 คาบตอสัปดาห
ปฏิบัติ 2 คาบตอสัปดาห

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

สอนเสริมตามความตองการ
ของนักศึกษา

ฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม
12 คาบ

ศึกษาดวยตนเอง
5 คาบตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
กิจกรรม
วัน/เวลา
สถานที่สําหรับ
นักศึกษาขอ
หมายเหตุ
นักศึกษาขอคําปรึกษา คําปรึกษา
1. ศึกษาคนควา
2. วางแผน การจัด
ประสบการณเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน
ทางดานภาษา
3. การนําเสนอ
4. อื่นๆ

พุธ
หอง 221 คณะศึกษาศาสตร
13.00 – 17.00น.
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เปนรายบุคคล

หมวดที่ 4
การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การเรียนรูที่ตองการพัฒนา
1. คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา

วิธีการสอน

1.1 การอุทิศตน การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ 1. อภิ ป รายเพื่ อ สร างข อ ตกลงร วมกั น
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณครู
แลวกําหนดเกณฑการปฏิบัติ
ปฐมวัย
2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ระหวางการเรียนการสอนในแตละครั้ง
3. ใหคําแนะนําเพื่อใหเกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงใหเกิดพฤติกรรมที่
เหมาะสมและเสริมสรางใหดียิ่งขึ้นๆไป
4. ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่
เหมาะสม

วิธีการประเมินผล
1. สั งเก ตพ ฤ ติ กรร ม
ระหว า งการเรี ย นการสอน
แ ล ะ มี ก า ร จด บั น ทึ กเ ก็ บ
รวบ รว มข อ มู ลอ ย างเป น
ระบบ

2. ความรู
2.1 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ
และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางภาษา
2.2 การจัดประสบการณเพื่อสงเสริมทักษะดาน
การฟง พูด อาน เขียน
2.3 การจัดประสบการณภาษาธรรมชาติ
2.4 การประเมินพัฒนาการทางภาษา
2.5 การออกแบบและเขียนแผนการจัด
ประสบการณทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
2.6 การผลิตสื่ออุปกรณของเลนในการจัด
ประสบการณทางภาษาและการจัด
สภาพแวดลอมสงเสริมทักษะทางภาษา
2.7 บทบาทของครูและวิธีการออกแบบการให
ความรูผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ภาษา
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1. ใชการอภิปราย ระดมความคิดเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
2. นํ าเสนองานและ ช ว ยกั น สรุ ป เป น
Concept Mapping
3. ศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรู
4. พฤติกรรมการสอนและทักษะการ
สอนจากบุคคลที่เกี่ยวของ เชน จากเด็ก
ครูประจําชั้น พี่เลี้ยง ครูผูชวย เพื่อน
ครูใหญ

1. ประเมินตามสภาพจริง
จากการรวมแสดงความ
คิดเห็น การนําเสนอผลงาน
องคความรูที่เกิดจากการใช
ปญหาเปนฐาน
2. ทดสอบระหวางภาค
3. ทดสอบปลายภาค

การเรียนรูที่ตองการพัฒนา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 การคิดอยางเปนระบบ คิดวิเคราะห คิด
สรางสรรค การตีความ การประยุกตความรูเพื่อ
นําไปใชในการจัดประสบการณทางภาษาสําหรับ
เด็กปฐมวัย
3.2 การประเมินปญหาการจัดประสบการณทาง
ภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยและสืบคนขอมูลจาก
แหลงเรียนรูเพื่อใชในการสนับสนุนหรืออางอิง
นําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ
3.3 การสรุปองคความรูจากปญหาและความ
ตองการนําไปพัฒนาการจัดประสบการณทาง
ภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยได

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. มีการอภอิปรายกลุมใหญ กลุมยอย
1. ประเมินผลตามสภาพ
นําเสนอประเด็นปญหาการจัด
จริงจากการลงมือปฏิบัติ การ
ประสบการณทางภาษาสําหรับเด็ก
นําเสนอ
ปฐมวัย
2. ประเมินจากการสะทอน
2. นําเสนอรูปแบบการพัฒนาการจัด ผลการเรียนรูข องตนเอง
ประสบการณทางภาษาสําหรับเด็ก
3. ทดสอบระหวางภาค
ปฐมวัย
4. ทดสอบปลายภาค
3. เรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอก
สถานศึกษา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. มอบหมายงานเปนรายบุคคลและ
4.1 การทํางานเปนทีม การสรางทีมงานที่มี
เปนกลุมยอย
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ การพัฒนา
2. แบงกลุมรวมกันอภิปรายแสดง
ตนเองอยางตอ เนื่อง มีความรับผิดชอบตอทีมงาน
ความคิดเห็นและนําเสนอ
และงานที่ไดรับมอบหมาย
3. เรียนรูจากประสบการณตรงจาก
4.2 การ ใชภาษาไทยในการสื่อสาร และ
การทํากิจกรรมรวมกัน
นําเสนอ
4.3 การ แสดงความคิดเห็นหรือประเด็นเพื่อ เปน
แนวทางในการแกไขผลงานทั้งของตนเองและ
กลุมได
4.4 การพัฒนาองคความรูจากการทดลองและ
การศึกษาจากแหลงเรียนรูที่สรางเครือขายไวได
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1. สังเกตและเก็บรวบรวม
ขอมูลการสงงานตรงตาม
เวลาที่กําหนด
2. สังเกตคุณภาพของ
ผลงานแตละชิ้นตรงตาม
วัตถุประสงค มีความชัดเจน
ครอบคลุมทุกประเด็น มีการ
ยกตัวอยาง สอดแทรกความ
คิดเห็นของตนเอง โดยอิง
ตามหลักแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวของ
3. นักศึกษาสะทอนผลการ
เรียนรูของตนเอง

การเรียนรูที่ตองการพัฒนา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีการสอน

1. เรียนรูจากประสบการณตรง จาก
5.1 ทักษะการสืบคนหาขอมูล การเรียบเรียง
การสืบคนหาขอ มูล
เชื่อมโยงขอมูลเพื่อนําเสนอ
5.2 การใชภาษาพูดไดถูกตองชัดเจน เหมาะสม 2. เรียนจากตนแบบในการใช
เทคโนโลยี เชน เพื่อน ,อาจารย
เชน ตัวควบกล้ํา ร ล
5.3 การใชชองทางในการสื่อสารและนําเสนอ
ผลงานดานการฟง พูด อานและเขียน

วิธีการประเมินผล

1. นักศึกษาสะทอนความรู
ความเขาใจ ความคิดเห็น
ผานเทคโนโลยีในรูปแบบ
ตางๆ
2. สังเกตพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยี
3. สังเกตพฤติกรรมการใช
ภาษาพูด ภาษาเขียนในการ
นําเสนอผลงาน

6. การจัดการเรียนรู
6.1 การวางแผน ออกแบบ การทดลองจัด
ประสบการณ การวัดและประเมินผลการเรียนรู
6.2 การศึกษากรณีตัวอยางจากหองเรียน การ
สังเกตการสอนแบบตางๆ การสังเกตพฤติกรรม
ผูเรียน การสัมภาษณห รือพูดคุยกับผูมี
ประสบการณ
6.3 การเขียนแผนการจัดประสบการณ การ
ผลิตสื่อและการจัดแหลงประสบการณเรียนรู
ใหกับเด็ก
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1. เรียนรูจากประสบการณตรง ลงมือ
ปฏิบัติจริง
2. ศึกษาดูงานและศึกษาแหลงเรียนรู
Online จากตนแบบ
3. สัมภาษณผูมีประสบการณ
4. วางแผนและปฏิบัตกิ ารเขียน
แผนการจัดประสบการณ การผลิตสื่อ
และการจัดแหลงประสบการณเรียนรู
ใหกับเด็ก

1. สังเกตและตรวจผลงาน

หมวดที่ 5
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช(ถามี)

สื่อ

ผูสอน

1

- แนะนํารายละเอียดของรายวิชา
และแนวการสอน
- การสรางแฟมสะสมผลงาน
อิเลคทรอนิคส
- แนวทางการเขี ย นอนุ ทิ น เพื่ อ
บันทึกหลังการเรียน
- ประเมินความรูกอนเรียน

4

- บรรยาย
- อภิปราย ซักถาม
- นําเสนอองคความรู
- สรุปองคความรูดวยแผนที่
ทางความคิด

- แนวการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- กระดาษ
- สีไม สีเมจิค สีเทียน
- สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทําดวย
โปรแกรม Power Point
- แฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส

อ.ตฤณ
แจมถิน

2

-ความหมายและความสําคัญ
ของภาษา
- องคประกอบของภาษา
- พัฒนาการทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัย

4

- บรรยาย
- อภิปราย ซักถาม
- นําเสนอองคความรู
- สรุปองคความรูดวยแผนที่
ทางความคิด

- เอกสารประกอบการสอน
- สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทําดวย
โปรแกรม Power Point
- กระดาษ
- สีไม สีเมจิค สีเทียน
- แฟมสะสมผลงาน
อิเลคทรอนิคส

อ.ตฤณ
แจมถิน

3

- แนวคิดนักการศึกษา
- ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการ
ทางภาษาของเด็กปฐมวัย
- จิตวิท ยาการเรียนรู

4

- บรรยาย
- อภิปราย ซักถาม
- นําเสนอองคความรู
- สรุปองคความรูดวยแผนที่
ทางความคิด

- เอกสารประกอบการสอน
- สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทําดวย
โปรแกรม Power Point
- กระดาษ
- สีไม สีเมจิค สีเทียน
- แฟมสะสมผลงาน
อิเลคทรอนิคส

อ.ตฤณ
แจมถิน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช(ถามี)

สื่อ

ผูสอน

4

นักศึกษานําเสนอพัฒนาการ
ภาษาของเด็กปฐมวัยในแตละ
ชวงวัย

4

- นําเสนอองคความรูจาก
การศึกษาดวยตนเอง
- อภิปราย ซักถาม
- สรุปองคความรูดวยแผนที่
ทางความคิด

- สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทําดวย
โปรแกรม Power Point
- แบบประเมินการนําเสนอ
หนาชั้นเรียนสําหรับนักศึกษา
- แฟมสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส

อ.ตฤณ
แจมถิน

5-6

- แนวทางการจัดประสบการณ
ทางภาษาสําหรับ เด็กปฐมวัย
- Whole Language

8

- ศึกษาจาก VCD
- บรรยาย
- อภิปราย ซักถาม
- นําเสนอองคความรู
- สรุปองคความรูดวยแผนที่
ทางความคิด

- VCD
- เอกสารประกอบการสอน
- สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทําดวย
โปรแกรม Power Point
- กระดาษบรูฟ
- สีไม สีเมจิค สีเทียน
- แฟมสะสมผลงาน
อิเลคทรอนิคส

อ.ตฤณ
แจมถิน

7-8

การจัดประสบการณท างภาษา
สําหรับเด็กปฐมวัย
1.หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 2546
2.การวางแผนการจัด
ประสบการณทางภาษาสําหรับ
เด็กปฐมวัย
3. สื่อ อุปกรณ ในการจัด
ประสบการณทางภาษาดานการ
ฟง พูด อาน เขียน สําหรับเด็ก
ปฐมวัย
4.การประเมินผล

8

- บรรยาย
- อภิปราย ซักถาม
- ฝกปฏิบัติเขียนแผนการจัด
ประสบการณ
- ออกแบบและผลิตสื่อ
- ออกแบบการประเมินผล

- สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทําดวย
โปรแกรม Power Point
- กระดาษบรูฟ
- สีไม สีเมจิค สีเทียน
- แฟมสะสมผลงาน
อิเลคทรอนิคส

อ.ตฤณ
แจมถิน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช(ถามี)

9-11

การจัดประสบการณทาง
ภาษาในสถานศึกษา

12

- ลงมือปฏิบัติ
-บันทึกสะทอนผลการปฏิบัติ

12

บทบาทครูและผูปกครองใน
การสงเสริมทักษะทางภาษา

4

13-14

การจัดสภาพแวดลอมเพื่อ
สรางประสบการณทางภาษา
สําหรับเด็กปฐมวัยในชั้นเรียน
1.หลักการและความสําคัญ
ของการจัดสภาพแวดลอม
2.มุมประสบการณที่สนับสนุน
การเรียนรูและสาระ-ทักษะทาง
ภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
3.สื่อสนับสนุนการเรียนรูและ
สาระ-ทักษะทางภาษา
สะทอนผลการเรียนรูสาระและ
ประสบการณในรายวิชาการจัด
ประสบการณทางภาษา สําหรับ
เด็กปฐมวัย

8

- อภิปราย
- แบงกลุมวิเคราะห
แนวทางการใหความรูผ ูปกครอง
และบทบาทครูในการสงเสริม
ทักษะทางภาษา
- สรุปลงความเห็น เลือกรูปแบบ
กําหนดกรอบความคิด
- นักศึกษาออกแบบมุม
ประสบการณภาษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในชั้นเรียน
- อภิปราย ซักถาม
- นําเสนอองคความรู
- สรุปองคความรูดวยแผนที่
ทางความคิด

15

4

16
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-สรุปและนําเสนอผลการเรียนรูใน
รายวิชาการจัดประสบการณท าง
ภาษา สําหรับเด็กปฐมวัย
-ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
เรียนการสอน
สอบปลายภาค

สื่อ

ผูสอน

- สื่อเพื่อการจัดประสบการณ
ทางภาษาในสถานศึกษา
- สีไม สีเมจิค สีเทียน
- กาว กรรไกร
- กระดาษชารต- แฟมสะสม
ผลงานอิเลคทรอนิคส
- กระดาษบรูฟ
- สีเมจิก
- กระดาษกาว
- แฟมสะสมผลงาน
อิเลคทรอนิคส

อ.ตฤณ
แจมถิน

- สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทําดวย
โปรแกรม Power Point
- กระดาษบรูฟ
- สีไม สีเมจิค สีเทียน
-สื่อเพื่อการจัด
สภาพแวดลอม
- แฟมสะสมผลงาน
อิเลคทรอนิคส

อ.ตฤณ
แจมถิน

- กระดาษ
- สีไม สีเมจิค สีเทียน
- แฟมสะสมผลงาน
อิเลคทรอนิคส

อ.ตฤณ
แจมถิน

อ.ตฤณ
แจมถิน

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1

คุณธรรม จริยธรรม

- สังเกตพฤติกรรม
- ประเมินตนเอง

2.

ความรู

3.

ทักษะทางปญญา

- ตรวจการเขียนไตรตรองสะทอนตนเอง
- การสอบระหวางภาค
- การสอบปลายภาค
สังเกตและตรวจผลงาน
-การเขียนไตรตรองสะทอนตนเอง
-การเขียนสรุปการวิเคราะหอ งคความรูดวย
แผนที่ทางความคิด

4.

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.

6.

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การจัดการเรียนรู

สังเกต
- การนําเสนอผลงาน
- การแสดงความคิดเห็น องคความรูจากการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห
ตรวจผลงาน
- การนําเสนอดวยเทคโนโลยี
- การใชเทคโนโลยีเชื่อ มโยงแหลงเรียนรูเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน
- การใชภาษา คําควบกล้ํา
สังเกต
-การจัดประสบการณสงเสริมทักษะทางภาษาใน
สถานศึกษา
- การออกแบบสื่อสงเสริมทักษะทางภาษา
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สัปดาห
ที่ประเมิน

สัดสวนการประเมิน

ทุกสัปดาห

10

1-15
8
16
1-15

10
10
20
10

1-15

10

ทุกครั้งที่มีการ
นําเสนอผลงาน

15

11-13

15

หมายเหตุ : สัดสวนการประเมินผลการเรียนรู
1. คุณธรรมจริยธรรม
2. ความรูและปญญา
3. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4. ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขการสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การจัดการเรียนรู

20 %
50 %
10 %
10 %
10 %

หมวดที่ 6
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารอานประกอบ และ Website
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
นิตยา ประพฤติกจิ
เยาวภา เดชะคุปต
วรนาท รักสกุลไทย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
การจัดประสบการณสาํ หรับเด็กปฐมวัย กรุงเทพฯ
การพัฒนาทักษะทางภาษา
สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา
การพัฒนาเด็กปฐมวัย กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย กรุงเทพฯ แม็คจํากัด
การพัฒนาพหุปญ
 ญาเพือ่ การเรียนรูสาํ หรับเด็กปฐมวัย
นวัตกรรมการสอนภาษาแบบธรรมชาติ
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หมวดที่ 7
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ประเมินผลการสอนโดยใชระบบออนไลน
1.2 สะทอนความคิดเห็นของนักศึกษาหลังการสอนทุกสัปดาห
1.3 นักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นในสัปดาหสุดทาย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผูสอนปลายภาค
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลการประเมินมาใชปรับปรุงการสอนและแนวการสอน
3.2 คนควาขอมูลความรูใหมๆ และผลงานวิจัยมาใชในการสอน และการจัดกิจกรรม
3.3 กลุมคณาจารยอภิปราย สัมมนาเพือ่ พัฒนารายวิชาใหมีสาระและการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตร
ระดับปฐมวัย และนําไปปฏิบัติไดจริงในสถานศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ใหนกั ศึกษามีโอกาสไดตรวจสอบคะแนนและเกรดกอนสงใหสํานักทะเบียนและประมวลผล
4.2 กอนสอบกลางภาคและปลายภาคจัดประชุมผูสอนเพื่อออกขอสอบรวมกันและพัฒนาขอสอบให
ไดมาตรฐาน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลที่ไดจากการสอบถามที่ไดจากความคิดเห็น คะแนนสอบของนักศึกษามาประชุมวิเคราะหสรุปผล
เพื่อพัฒนารายวิชากอนในภาคการศึกษาตอไป
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