รายละเอียดของรายวิชา
การจัดประสบการณนาฏศิลปและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะ/สาขาวิชา คณะศึกษาศาสตร/สาขาการศึกษาปฐมวัย

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
EAED 2208 การจัดประสบการณนาฏศิลปและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย

Dramatic and Musical Experiences Management for Early Childhood
2. จํานวนหนวยกิต
3 (1-1-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยณุตรา พงษสุผล
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. สถานที่เรียน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
8. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 ตุลาคม 2552)
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หมวดที่ 2
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนอธิบายความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางนาฏศิลปและเพลงที่เกี่ยวของ
กับเด็กปฐมวัย
1.2 วิเคราะห สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนาฏศิลปและ
เพลงใหสอดคลองกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1.3 มีความรู ความเขาใจ สามารถวิเคราะหรูปแบบการจัดกิจกรรมทีส่ งเสริมกระบวนการทางดานนาฏศิลปไทย
และเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย
1.4 สามารถฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมทีส่ ง เสริมกระบวนการทางดานการแสดงที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย
สามารถเลือก ประยุกตใชชุดการแสดงและเครื่องแตงกายสําหรับการจัดการแสดงในโอกาสตางๆ
1.5 มีความรูค วามเขาใจเรื่องการประเมินพัฒนาการทางดานการทางนาฏศิลปและเพลงสําหรับเด็ก
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
การเปลี่ยนแปลงทีส่ าํ คัญคือการเพิม่ การใชเทคโนโลยีการสนเทศในการจัดการเรียนรู
หมวดที่ 3
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางนาฏศิลปและเพลงที่เกี่ยวของ
กับเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางดานนาฏศิลปและเพลงของเด็กปฐมวัย องคประกอบของการจัดกิจกรรมนาฏศิลปและ
เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย สื่อ/อุปกรณ และรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการทางดานนาฏศิลปและเพลง
สําหรับเด็กปฐมวัย การฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการทางดานนาฏศิลปและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย
การแสดงทาทางประกอบเพลงการจัดชุดการแสดง การเลือกและการประยุกตใชชุดแสดงและเครือ่ งแตงกาย สําหรับ
การจัดการแสดงในโอกาสตางๆ การประเมินพัฒนาการทางนาฏศิลปและเพลงของเด็กปฐมวัย
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 3 ชัว่ โมงตอ
สัปดาห

สอนเสริม

การฝกปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษาเปน
รายบุคคล

-

ศึกษาดวยตนเอง
6
ชั่วโมงตอสัปดาห
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3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
กิจกรรม
1.ศึกษาคนควา
2.การสรางและพัฒนา
โปรแกรม
3. การนําเสนอ
4. อื่นๆ

วัน/เวลา

สถานที่สาํ หรับนักศึกษา นักศึกษาขอ
ขอคําปรึกษา
คําปรึกษา
จันทร-ศุกร
- หองเรียนคณะ
-เปนรายบุคคล
เวลา 09.00– ศึกษาศาสตร
16.30 น.
- หองพักอาจารย
- Facebook
- E-Mail

หมายเหตุ

หมวดที่ 4
การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การเรียนรูทตี่ องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1. การอุทิศ ตน การตรงตอเวลา ความ 1. อภิ ป รายเพื่ อ สร า งข อ ตกลง
รับผิดชอบ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและ ร ว มกั น แล ว กํ า หนดเกณฑก าร
จรรยาบรรณครูปฐมวัย
ปฏิบัติ
2. ยกตัวอยางกรณีศึกษาปญหา
คุณธรรมในสังคมสอดแทรก
ระหวางการเรียนการสอนในแต
ละครัง้
3. ใหคาํ แนะนําเพื่อใหเกิดการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเกิด
พฤติกรรมที่เหมาะสมและ
เสริมสรางใหดียิ่งขึ้นๆไป
4. ผูสอนประพฤติตนเปน
แบบอยางที่เหมาะสม
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูค วามเขาใจและ
1. ใชการอภิปราย บรรยาย ฝก
อธิบายเกี่ยวกับจังหวะเนื้อรองและทํานอง ปฏิบัติ ระดมความคิดเพื่อ
เพลงที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
แลกเปลี่ยนเรียนรูซงึ่ กันและกัน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 ตุลาคม 2552)

วิธกี ารประเมินผล

1. สังเกตพฤติก รรมระหวางการ
เรียนการสอนและมีการจดบันทึก
เก็ บ รวบรวมข อ มู ล อย า งเป น
ระบบ
2. การเขาหองเรียนใหตรงเวลา
3.การเขาเรีย นทุกครั้งนักศึกษา
ตองรวมทํา กิจกรรมตามที่ผูสอน
มอบหมาย โดยตองศึกษาคนควา
มาลวงหนากอนเขาชั้นเรียน เพื่อ
รว มแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ ผูส อน
และเพื่อนในชั้นเรียน

1. ประเมินตามสภาพจริงจากการ
รวมแสดงความคิดเห็น การ
นําเสนอผลงาน องคความรูที่เกิด
3
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วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมินผล

2.1.2 วิเคราะหการเลือกเพลง
ประกอบการสอนใหเหมาะสมกับวัยและ
ความสนใจ
2.1.3 วิเคราะหรูปแบบและกิจกรรม
นาฏศิลปและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย
2.1.4 วิเคราะหการแสดงทาประกอบ
เพลงการเคลือ่ นไหวประกอบจังหวะตางๆ
พื้นฐานทางดานนาฏศิลปสาํ หรับเด็ก
ปฐมวัย
2.1.5 วิเคราะหการจัดประสบการณ
ดนตรีนาฏศิลปที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย
2.1.6 วิเคราะหทา รํานาฏศิลปและ
การแสดงที่เหมาะสมสําหรับการจัดการ
แสดงเด็กปฐมวัย
2.1.7 สามารถจัดชุดแสดงการเลือก
การประยุกตใชชุดแสดงและเครื่องแตง
กายสําหรับการแสดงกิจกรรมนาฏศิลป
และเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย

2. ใชปญหาเปนฐานการเรียนรู
ความเหมาะสมในการจัก
กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
3. ศึกษาจากสารานิทัศน
4. ฝกปฏิบัติใหเกิดทักษะ
5.ยกตัวอยางการจัดการแสดงที่
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
6.ศึกษาการจัดการแสดง
นาฏศิลปไทยจากแหลงเรียนรู

จากการใชปญหาเปนฐาน
2. ทดสอบปฏิบัติระหวางภาค
3. จัดการแสดงประมวลความรูท ี่
เหมาะสมกับระดับปฐมวัยชวง
ปลายภาค

1. มีการอภอิปรายกลุมใหญ
กลุมยอย นําเสนอรูปแบบการ
แสดงที่กลากหลาย
2. นําเสนอรูปแบบการแตงกายที่
สอดคลองกับการแสดงสําหรับ
เด็กปฐมวัย
3. เรียนรูจากแหลงเรียนรู
ภายนอกสถานศึกษา

1. ประเมินผลตามสภาพจริงจาก
การลงมือปฏิบัติ การนําเสนอ
2. ประเมินจากการสะทอนผล
การเรียนรูข องตนเอง
3. ทดสอบระหวางภาค
4. ทดสอบปลายภาค

3. ทักษะทางปญญา
ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1คิดอยางมีวจิ ารณญาณติดอยาง
เปนระบบ คิดอยางสรางสรรค คิด
วิเคราะห
3.2 สามารถสืบ ค น ตี ค วาม และ
ประเมิ น ป ญ หาการจั ด ประสบการณ
กิจ กรรมนาฏศิล ปแ ละเพลงสํา หรับ เด็ ก
ปฐมวัยเพื่อใชในการสรางสรรคนวัตกรรม
ใหมๆ
3.3 สามารถรวบรวมวิเคราะห สรุป
ปญหา และความตองการในการนําไปใช
เพื่อพัฒนาตนเอง
3.4 สามารถประยุกตความรูเพื่อ
นําไปใชในการจัดกิจกรรมแสดงนาฏศิลป

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 ตุลาคม 2552)
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1. มอบหมายงานเปนรายบุคคล
และเปนกลุมยอย
2. แบงกลุม รวมกันอภิปราย
แสดงความคิดเห็นและนําเสนอ
3. เรียนรูจากประสบการณตรง
จากการทํากิจกรรมรวมกัน

1. สังเกตและเก็บรวบรวมขอมูล
การสงงานตรงตามเวลาที่กาํ หนด
2. สังเกตคุณภาพของผลงานแต
ละชิ้นตรงตามวัตถุประสงค การ
ปฏิบัติทา รําเปนกลุม ความพรอม
เพรียง ความสวยงามสอดแทรก
ความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยอิง
ตามหลักแนวคิดทฤษฎีการแสดง
ที่เกี่ยวของ
3. นักศึกษาสะทอนผลการเรียนรู
ของตนเอง

1. เรียนรูจากประสบการณตรง
จากการสืบคนหาขอมูล
2. เรียนจากตนแบบในการใช
เทคโนโลยี เชน เพื่อน อาจารย

1. นักศึกษาสะทอนความรูค วาม
เขาใจ ความคิดเห็นผาน
เทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ
2. สังเกตพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยี

และการแสดงหลายๆประเภทที่เหมาะสม
กับบริบทสังคมไทยและชุมชน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1 สามารถใชภาษาไทยในการสื่อสาร
การนําเสนอไดอยางถูกตองเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถใหความชวยเหลือ รวมมือ
ในการแกไขปญหาตา งๆ ทั้งบทบาทของ
ผูนํา และผูรวมทีมทํางาน
4.3 สามารถรับผิดชอบในการกระทํา
ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
4.4 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็น
หรือแนวทางในการแกไขสถานการณทั้ง
ของตนเองและกลุม
4.5 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรี ย นรู ข องตนเองและวิ ช าชี พ ครูอ ย า ง
ตอเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ตองพัฒนา
5.1 มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนใน
ปจจุบันเพื่อการศึกษาคนควา และเรียนรู
ประสบการณ ในการเรี ย นวิ ช าการจั ด
ประสบการณกิจกรรมนาฏศิลปแ ละเพลง
สําหรับเด็กระดับประถม
5.2 สามารถสื่อสารอยางมี
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วิธกี ารสอน

ประสิทธิภาพทั้งดานการพูด การเขียน
พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนอที่เหมาะสม
5.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางเหมาะสม

วิธกี ารประเมินผล

3. สังเกตพฤติกรรมการใชภาษา
พูด ภาษาเขียนในการนําเสนอ
ผลงาน

หมวดที่ 5
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช
(ถามี)
- บรรยาย
- อภิปราย
- ใชคําถาม
- ศึกษาบทความ
- แบงกลุมนําเสนอทฤษฏีใน
สัปดาหที่ 2

สื่อ

1

- แนะนํารายละเอียดของแนว
การสอน
- ความหมาย ความสําคัญ
จุดมุงหมายของการจัด
ประสบการณนาฏศิลป
สําหรับเด็กปฐมวัย

5

2

ทฤษฎีพัฒนาการเด็ก
1.รางกาย
2.อารมณ
3. สังคม
4.สติปญ
 ญา

5

- นําเสนอ
- อภิปราย
- สรุปองคความรู
- คนควาการแสดงสําหรับ
เด็กที่หลากหลาย

- Power
อ. ณุตรา พงษสุผล
point
- ใบสรุป
ทฤษฎี
- แบบฝกหัด

3

- ศึกษาเพลงเด็กและการ
แสดงของเด็กจาก VCD
- ศึกษาเพลงรองสําหรับเด็ก
และกิจกรรมภายในชั้นเรียน

5

- ศึกษาจากVCD
- อภิปราย ซักถาม
- แบงกลุมวิเคราะหเพลง
รวมถึงทาประกอบเพลงที่
สอดคลองกับพัฒนาการของ
เด็ก
- ฝกขับรองเพลงเด็กและ
แบงกลุมคิดทาประกอบ

- VCD
อ. ณุตรา พงษสุผล
- DVD
- Power
point
- ตาราง
วิเคราะห
- ฝกรองเพลง
เด็ก
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- แนวการ
สอน
- Power
point
- บทความ

ผูสอน
อ. ณุตรา พงษสุผล

6

สัปดาห
ที่

4-8

9
10 13

14

หัวขอ/รายละเอียด

- ฝกดัดตนตามแบบ
นาฏศิลปไทย
- เรียนรูนาฏยศัพท
- ฝกปฏิบัตทิ ารําเพลงเด็ก
นอยฝกเดิน
- ฝกปฏิบัตทิ าสัตว
ประกอบระบํากวาง
ระบํามา เพลงไกแจ
เพลงระบําเงือก เพลงมด
- กิจกรรมละครสรางสรรค
สําหรับเด็ก
สอบขับรองและปฏิบัติทา รํา
กลางภาคเรียน
วิเคราะหและนําเสนอชุดการ
แสดงในแตละเทศกาลและแต
ละชั้นปอนุบาล 1-3
1. เทศกาลปใหม
2. งานวันเด็ก
3. เทศกาลสงกรานต
4. งานไหวครู
5. งานประจําปของ ร.ร.
6. งานวันลอยกระทง
7. เกษียณอายุครู
8. งานทีอ่ ยากจัด
ศึกษาจากแหลงเรียนรู

10

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช
(ถามี)
เพลง
- การเขียนบทละครงายๆ
ตามหนังสือนิทานที่ชอบ
- วิเคราะหชุดการแสดงให
เหมาะสมในแตละเทศกาล
และนําเสนอในสัปดาหที่ 4
- ปฏิบัติทา รําและทาสัตว
- ขับรองเพลงรํา
- แสดงละครสรางสรรค
สําหรับเด็ก
- แบงกลุมเพื่อนําเสนอ
การแสดงในแตละ
เทศกาลในสัปดาหที่ 10
- ตอบคําถามทาย
กิจกรรมทุกๆกิจกรรม

5

-

-

20

- นําเสนอแตละชุดการ
แสดงจาก VCD โดยอธิบาย
เหตุผลที่เลือกเพลงและให
สอดคลองกับพัฒนาการของ
เด็กแตละวัย
- รวมกันวิเคราะหความ
เหมาะสมในการนําเสนอ
- การประยุกตการแตงกาย
และแตงหนาใหเขากับการ
แสดง

- VCD
- แบบ
บันทึกการ
วิเคราะห
ความ
เหมาะสม

5

ชมการแสดงวิพธั ทัศนา

จํานวน
ชั่วโมง
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สื่อ

ผูสอน

- กระดาษ
ฟริปชารท

-เพลงที่ใช อ. ณุตรา พงษสุผล
-โจงกระเบน
-วิทยุ
- แผน CD
บันทึกภาพ
และเสียง

อ. ณุตรา พงษสุผล

อ. ณุตรา พงษสุผล
7

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

15-16 นําเสนอการจัดการแสดงเพื่อ
สรุปองคความรูในวิชาที่เรียน

จํานวน
ชั่วโมง
10

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช
(ถามี)
ณโรงละครแหงชาติ
การจัดการแสดง

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู

วิธกี ารประเมิน

ทุกสัปดาห

20

- ปฏิบัติทา รําและขับรอง
เพลงประเมินผลจาก
สภาพจริง การลงมือ
ปฏิบัติเดี่ยวและกลุม
- การสอบระหวางภาค
- การสอบปลายภาค

1-15

10

8
16

20
20

- สังเกตการณนําเสนอ
ผลงาน
- การแสดงความคิดเห็น
องคความรูจากการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห
- การสอบระหวางภาค
- การจัดชุดการแสดง

1-15

10

2.

ความรู

4.

อ. ณุตรา พงษสุผล

สัดสวนการ
ประเมิน

คุณธรรม จริยธรรม - สังเกตพฤติกรรม
- บันทึกผลการสังเกตทุก
ครัง้
-การไมลอกผลงานสง

ทักษะทางปญญา

ผูสอน

สัปดาหที่ประเมิน

1

3.

สื่อ

ทักษะความสัมพันธ -สังเกตการณเก็บรวบรวม
ระหวางบุคคลและ ขอมูล การสงงานตรงเวลา
ความรับผิดชอบ
- สังเกตคุณภาพของงาน
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10

8
16

20
20

1-15

10

8

- สะทอนตนเอง
5.

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- สะทอนตนเอง
- สังเกตพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยี
- สังเกตพฤติกรรมการใช
ภาษา คําควบกล้ํา

ทุกครั้งที่มีการ
นําเสนอผลงาน
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หมายเหตุ : สัดสวนการประเมินผลการเรียนรู
1. คุณธรรมจริยธรรม
20 %
2. ความรูแ ละปญญา
60 %
3. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
10 %
และความรับผิดชอบ
4. ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข
10 %
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 6
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและงานวิจัย
จรุงใจ มนตเลี้ยง. (2555).การจัดประสบการณ นาฏศิลปสาํ หรับเด็กปฐมวัย. นครศรีธรรมราช: หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
นิตยา จามรมาน. ทฤษฎีการละคร การแตงกายและการแตงหนา . กรุงเทพฯ : วิทยาลัยนาฏศิล ป กรมศิลปากร .
2531
ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา. ดนตรีนาฏศิลปขั้นพื้นฐาน. สํานักพิมพบรรณกิจ: กรุงเทพฯ
รัตนา งิว้ แหลมและคณะ. สุนทรียภาพดนตรีและลีลาสําหรับเด็กปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พรเทพ บุญจันทรเพชร. รําโบราณคดี. สํานักพิมพโอเดียนสโตร: กรุงเทพฯ
. ตําราทารํานาฏศิลปไทยชุด การแสดงพื้นเมือง .สํานักพิมพโอเดียนสโตร: กรุงเทพฯ
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ณุ ต ร า พ ง ษ สุ ผ ล . ผ ล กา รใช เ พล ง เพื่ อพั ฒ น า ทั กษ ะ กา รฟ ง ข อ ง เด็ ก ป ฐ ม วั ย . ปริ ญ ญ า นิ พ น ธ .
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
_________________ . การจัดประสบการณนาฏศิลปและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. โปรแกรมPower Point
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เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. สุนทรียภาพทางดนตรีและลีลา , ผศ.รัตนา งิ้วแหลม
2. กิจกรรมเคลื่อนไหว, รศ.ดร.เยาวภา เตชะคุปต
3. กิจกรรมการเคลือ่ นไหวสําหรับเด็ก, ผศ.รัตนา งิ้วแหลม
4. วิธีสอนดนตรีนาฏศิลปเบื้องตน, ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
หมวดที่ 7
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ประเมินผลการสอนโดยใชระบบออนไลน
1.2 สะทอนความคิดเห็นของนักศึกษาหลังการสอนทุกสัปดาห
1.3 นักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นในสัปดาหสุดทาย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผสู อนปลายภาค
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลการประเมินมาใชปรับปรุงการสอนและแนวการสอน
3.2 คนควาขอมูลความรูใหมๆ และผลงานวิจัยมาใชในการสอน และการจัดกิจกรรม
3.3 กลุม คณาจารยอภิปราย สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาใหมสี าระและการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรระดับ
ปฐมวัย และนําไปปฏิบัติไดจริงในสถานศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ใหนักศึกษามีโอกาสไดตรวจสอบคะแนนและเกรดกอนสงใหสาํ นักทะเบียนและประมวลผล
4.2 กอนสอบกลางภาคและปลายภาคจัดประชุมผูส อนเพื่อออกขอสอบรวมกันและพัฒนาขอสอบใหได
มาตรฐาน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลที่ไดจากการสอบถามที่ไดจากความคิดเห็น คะแนนสอบของนักศึกษามาประชุมวิเคราะหสรุปผลเพื่อ
พัฒนารายวิชากอนในภาคการศึกษาตอไป
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