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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครุศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1073602 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Assessment in Early Childhood Children
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอกบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย พรรัก อินทามระ
อาจารย ดร.พรชุลี ลังกา
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารย ดร.ขวัญใจ จริยาทัศนกร
กลุมเรียน NA
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคฤดูรอน ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ศูนยนอกที่ตั้งจังหวัดนครนายก
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9.1 วันที่จัดทํา
2 พฤศจิกายน 2560
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด
3 พฤศจิกายน 2562
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ของการวัดและประเมินผล
การเรียนรู
2. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู
3. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

4

4. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการประเมินเด็กปฐมวัยแนวใหม และ
สามารถประเมินพัฒนาการเด็ก
5. เพื่ อ ให ผู เรี ย นมี ค วามรู ความเข า ใจและสามารถสร างเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ผลพั ฒ นาการและ
การเรียนรู
6. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําเครื่องมือประเมินผลพัฒ นาการและการเรียนรูไปทดลองใชประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรู
7. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและสามารถเขียนรายงานและนําเสนอขอมูลการประเมิน
8. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการนําผลการประเมินไปใช
9. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการรวมมือกับผูปกครองในการประเมินพัฒนาการ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนารายวิชาใหสอดคลองกับสาระสําคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญของการประเมินพัฒนาการ หลักการประเมินพัฒนาการของเด็ก รูปแบบ
ของการประเมินพัฒนาการ แนวทางการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กตามสภาพจริง กลวิธีการ
ประเมิ น พั ฒ นาการและการเรี ย นรู ข องเด็ ก ปฐมวั ย การป ระเมิ น ขณ ะเรี ย นรู เทคโนโลยี กั บ
การประเมินพั ฒ นาการเด็ก การจัดทํ าสารนิ ทัศนการประเมินพั ฒ นาเด็ ก การรายงานผลการประเมินตอ
ผูเกี่ยวของ การฝกประเมินพัฒนาการเด็กในสถานศึกษาปฐมวัย
Definition and importance of development assessment, principles, models and guidelines
of child development assessment and child learning by authentic assessment, the strategies of
child development assessment and young children learning, the assessment during learning,
technology and child development assessment, documentation for young children, child
development assessment, report of assessment’ s findings to stakeholders, practicing of child
development assessment in the early childhood institution
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ฝกปฏิบัติ
การศึกษาดวยตนเอง
30 ชั่วโมงตอ
สอนเสริมตามความตองการ
30 ชั่วโมงตอ
75 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา
ของนักศึกษาเฉพาะราย
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา
เพื่อทบทวนความรูความ
เขาใจใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเครือขายทางสังคมประจํารายวิชา
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมง
ตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
 1.1.3 มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความเขาใจในผูอื่นและเขาใจโลก
 1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
 1.1.5 เคารพและยึดถือในกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
 1.1.6 สามารถจัดการและแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
เชิงสัมพัทธ โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ผูสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนรายวิชา และเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักศึกษา
1.2.2 การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive Action Learning)
1.2.3 การปลู ก ฝ ง ให นั ก ศึ ก ษามี ร ะเบี ย บวิ นั ย โดยเน น การเข า ชั้ น เรี ย นให ต รงเวลาตลอดจน
การแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด ระยะเวลา
ที่มอบหมาย การรวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
1.3.4 ประเมินจากผลงาน กลุมเพื่อน
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
 2.1.1 มีความรอบรูในดานวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะสาขาอยางกวางขวางลึกซึ้ง และเปนระบบ
 2.1.2 มีความตระหนัก รูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ ทั้งการ
บูรณาการขามศาสตร และบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
 2.1.3 มี ความเข าใจความก าวหน าของความรู เฉพาะด านในวิ ช าชี พ ครู และวิ ช าเฉพาะสาขา
อยางลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู
 2.1.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และสามารถ
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
1.2.1 ใชการจัดการเรียนรูหลากหลายรูปแบบโดยเนนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) โดยใช
การเรียนรูจากการทํางานเปนฐาน (Work-based Learning) เนนหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับภาคปฏิบัติ
ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
1.2.2 การจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน
1.2.3 ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู ความเขาใจในเรื่องที่
ศึกษาดวยตนเอง และฝกทักษะกระบวนการเรียนรูที่จําเปนได
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1.2.4 ฝ ก ให ผู เรี ย นวิ เคราะห ก ารคิ ด การกระทํ าของตนเอง ของแผนการปฏิ บั ติ ต ามเป าหมาย
ที่กําหนด ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผน และประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงตอไป ในลักษณะ
ของการเรียนรูดวยการกํากับตนเอง (Self Regulation)
1.2.5 การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning) เพื่อประยุกตและประเมินคาองคความรู
ในสถานการณปจจุบัน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
2.3.3 ประเมินจากแฟมผลงานอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา
2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
 3.1.1 สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
และพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
 3.1.2 สามารถคิ ด แก ป ญ หาที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ อ น เสนอทางออก และนํ า ไปสู ก ารแก ไ ขได
อยางสรา งสรรค โดยคํ า นึ งถึ งความรู ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ ภ าคปฏิ บั ติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
 3.1.3 มี ความเปน ผูนํ าทางปญ ญาในการคิดพัฒ นางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทั ศน และการ
พัฒนาศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
 3.1.4 การคิ ดวิเคราะห สั งเคราะห ประเมิ น คา และนําความรูเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาการพัฒ นา
ผูเรียน และการวิจับอยางตอยอด มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการเรียน
การสอน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ใชการเสริมแรง ขอมูลยอนกลับและใหความรูเพิ่มเติม
3.2.3 การเรียนรูจากการทํางานฐาน (Work-based Learning) ใหลงมือปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ ใชสถานการณจริงและปญหาที่หลากหลาย เพื่อฝกฝนจนเกิดความชํานาญ
3.2.5 การใชเครื่องมือทางความคิด (Mind Tools) ถายทอดความคิด สรุปรวบยอดความคิด
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินโดยใชแบบทดสอบและการสังเกตพฤติกรรม
3.3.2 ประเมินจากการนําเสนองานในชั้นเรียน
3.3.6 ประเมิ น ตามสภาพจริ งจากผลงานในแฟ มผลงานอิ เล็ กทรอนิ กส และการนํ าเสนอผลงาน
ในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองและผูอื่นในการ
ทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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 4.1.2 มี ค วามเอาใจใส ช ว ยเหลื อ และเอื้ อ ต อ การแก ป ญ หาในกลุ ม และระหว า งกลุ ม ได
อยางสรางสรรค
 4.1.3 มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
 4.1.4 มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม
เอาใจใสในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใชการสอนที่มีการกําหนดใหมีกิจกรรมกลุมและการเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative
Learning through Action)
4.2.2 ฝกทักษะการสืบคนขอมูลจากบุคคลและแหลงขอมูลตางๆ
4.2.3 การแสดงความคิ ดเห็ น การรั บฟ งข อเสนอแนะของผู อื่ น และการบั นทึ กสะท อน การเรี ยนรู
(Reflective Learning)
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา ในขณะรวมกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการ
แสดงความคิด การรับฟงขอเสนอแนะของผูอื่น และการบันทึกสะทอนการเรียนรู
4.3.2 ประเมินจากผลการศึกษาคนควา และการแกปญหา พิจารณาจากความครบถวน ชัดเจนและ
ตรงประเด็นตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย
4.3.3 ประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปราย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดาน ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5.1.1 มี ความส ามารถใน การสื่ อ ส ารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ งการพู ด ก ารเขี ย น
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเก็บขอมูลและนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุม
บุคคลที่มีความแตกตางกัน
 5.1.2 มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และตระหนัก
ถึ ง คุ ณ ค าใน การใช ภ าษ าพู ด ภ าษ าเขี ยน เท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ แล ะส ถิ ติ เพื่ อก ารสื่ อ ส าร
การเรียนรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
 5.1.3 มีความสามารถในการวิเคราะหขอมูล ขาวสาร ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติ หรือ คณิตศาสตร
ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการเก็บขอมูลและนําเสนอขอมูล อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรูหรือประเด็น
ปญหาอยางรวดเร็ว
 5.1.4 มี ค วามสามารถในการบู ร ณาการขอ มู ล เพื่ อการสื่ อสารอย างเป น ระบบดว ยสื่ อและ
เทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.2 ก า ร สื บ ค น แ ล ะ นํ า เส น อ ร า ย ง า น ใ น ป ร ะ เด็ น สํ า คั ญ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี
ความเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.3 การติ ดตาม วิเคราะห เหตุ การณ โลกป จจุบั น จากขาวสาร ทั้ งแหลงเรีย นรูแบบดั้งเดิมและ
แหลงเรียนรูแบบออนไลน
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5.2.5 ฝกการใชภาษาพูด ภาษาเขียนและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการใหขอมูลปอนกลับ
และการใหความชวยเหลือ
5.2.6 บูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนในรายวิชา
5.2 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ ทั้งประเมิน
ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติเชิงสรางสรรคผลงานของนักศึกษา
5.3.2 ประเมินจากผลการศึกษาคนควาที่ไดรับมอบหมาย
5.3.3 ประเมินจากผลงานที่เปนชิ้นงาน แผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นําเสนอ โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3.5 ประเมินทักษะการใชเทคโนโลยีในรายวิชา
6. ทักษะการจัดการเรียนรู
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรูที่ตองพัฒนา
 6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
6.2 วิธีการสอน
6.2.2 การฝกประสบการณ ในการจัดการเรีย นการสอนในรูป แบบที่ เปน ทางการ และไม เป น
ทางการในสถานศึกษาปฐมวัยในรายวิชา
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.2 ประเมินจากการการฝกประสบการณในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เปนทางการ
และไมเปนทางการในสถานศึกษาปฐมวัยในรายวิชา

สัปดาหที่
1

1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอ/รายละเอียด
ปฐมนิเทศ
- ทดสอบกอนเรียน
- ชี้แจงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
- กําหนดการสอน/ภาระงาน
- การวัดและประเมินผล
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความหมาย
1.2 ความสําคัญของการ
ประเมินพัฒนาการ

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
ผูสอน
ชั่วโมง
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย ดร.ขวัญใจ
1. ทดสอบกอนเรียน
จริยาทัศนกร
2. สนทนาเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา
จุดประสงคและเปาหมายของ
รายวิชา เกณฑการวัดผลและ
ประเมินผล และรวมกันกําหนด
ขอตกลงในชั้นเรียน
3. แนะนําหนังสือและเว็บไซตที่เกี่ยวของ
4. สนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ
ของการประเมินพัฒนาการ โดยใช
Keynote บรรยายสรุปเนื้อหา
สื่อที่ใช
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

2

บทที่ 1 บทนํา
1.3 หลักการประเมิน
พัฒนาการ
1.4 การประเมินผลตามสภาพ
จริง
1.5 แนวทางการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กตามสภาพจริง

4

3-6

บทที่ 2 รูปแบบ กลวิธีของการ
ประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย
2.1 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก

16

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
1. แบบทดสอบกอนเรียน
2. แนวการสอน
3. iTunes U และ application ที่
เกี่ยวของ
4. Keynote สรุปเนื้อหา
งานที่มอบหมาย
- มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควา
ขอมูลเกี่ยวกับหลักการประเมิน
พัฒนาการ การประเมินผล และ
แนวทางการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็กตามสภาพจริง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบงกลุมสรุปหลักการประเมิน
พัฒนาการ การประเมินผลตาม
สภาพจริง และแนวทางการ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กตามสภาพจริง
2. นักศึกษานําเสนอขอมูลที่คนควา
3. ใช Keynote บรรยายสรุปเนื้อหา
4. ทบทวนโดยการตอบคําถามทายบทเรียน
สื่อที่ใช
1. iTunes U และ application ที่
เกี่ยวของ
2. Keynote สรุปเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. สนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
2. สนทนาเกี่ยวกับการสังเกตและ
หลักการสังเกตพฤติกรรมเด็ก
3. นักศึกษาสังเกตพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยที่โรงเรียน (2 ครั้ง)
4. นําเสนอผลการสังเกตและรวมกัน
วิเคราะหพฤติกรรมของเด็ก
5. ทบทวนโดยการตอบคําถามทาย
บทเรียน
สื่อที่ใช

ผูสอน

อาจารย ดร.ขวัญใจ
จริยาทัศนกร

อาจารย ดร.ขวัญใจ
จริยาทัศนกร
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

7-8

บทที่ 2 รูปแบบ กลวิธีของการ
ประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย
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9 - 13

บทที่ 3 เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีกับการประเมิน
พัฒนาการเด็ก

20

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
1. application ที่เกี่ยวของ
2. แบบบันทึกการสังเกต
งานที่มอบหมาย
- แบงกลุมคนควาขอมูลเกี่ยวกับ
รูปแบบ กลวิธีการประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษาแตละกลุมนําเสนอผลงาน
รูปแบบ กลวิธีของการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัยดวยวิธีที่หลากหลาย
2. ผูสอนสรุปเนื้อหารวมกับ
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นวา
เกี่ยวกับรูปแบบ กลวิธีของการ
ประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย
3. ใช Keynote บรรยายสรุปเนื้อหา
สื่อที่ใช
1. application ที่เกี่ยวของ
2. ชิ้นงานของนักศึกษา
งานที่มอบหมาย
แบงกลุมคนควาเกี่ยวกับเครื่องมือ
ประเมินพัฒนาการจากเอกสาร ตํารา
งานวิจัย วิทยานิพนธ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบงกลุมศึกษาและวิเคราะห
เครื่องมือประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู จากเอกสาร ตํารา
งานวิจัย วิทยานิพนธ
2. ผูสอนสรุปเนื้อหารวมกับผูเรียน
3. แบงกลุมสรางเครื่องมือ
ประเมินผลพัฒนาการ
4. นําเครื่องมือประเมินผล
พัฒนาการและการเรียนรู
ที่ สรางขึ้นไปทดลองใช
5. นําเสนอผลการใชเครื่องมือและ

ผูสอน

อาจารย ดร.ขวัญใจ
จริยาทัศนกร

อาจารย ดร.ขวัญใจ
จริยาทัศนกร
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สัปดาหที่

14 - 15

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ 4 การสรุป และการ
รายงานผลการประเมินตอ
ผูเกี่ยวของ

จํานวน
ชั่วโมง
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16
1. แผนการประเมินผลการเรียนรู

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช

ผูสอน

รวมกันสรุปผลการใชเครื่องมือ
6. ทบทวนโดยการตอบคําถามทายบทเรียน
สื่อที่ใช
1. เครื่องมือการประเมินผล
พัฒนาการและการเรียนรู
2. application ที่เกี่ยวของ
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย ดร.ขวัญใจ
1. แบงกลุมวิเคราะหผลการประเมิน จริยาทัศนกร
พัฒนาการจากกรณีศึกษา
2. สนทนาเกี่ยวกับผลการวิเคราะห
3. แบงกลุมศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับ
การรายงานและ การนําผลการ
ประเมินไปใช และสนทนา
แลกเปลีย่ นเรียนรู
4. ทบทวนและตอบคําถามทายบทเรียน
สื่อที่ใช
1. application ที่เกี่ยวของกรณีศึกษา
สอบปลายภาค

กิจกรรม
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
ที่
1
1.1.1,1.1.2,1.16,3.1.3, สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและ
4.1.2
การมีสวนรวมในกิจกรรม
2
2.1.4,2.1.1,5.1.4
ประเมินชิ้นงาน(งานเดี่ยว งาน
กลุม) และการนําเสนอ
3
2.1.1,2.1.4,3.1.3,5.1.3 สอบปลายภาค

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
วิธีการ
ประเมิน
ประเมินผล
ทวนสอบ
อาจารยผสู อน
ทุก
10 %
รวมกันพิจารณา
สัปดาห
วิธีการจัดการ
2-15
50 %
16

40 %

เรียนการสอน
เกณฑ
การใหคะแนนวา
เปนไปตาม มคอ.3
อยางไร ตลอดจน
พิจารณาผลการ
ใหคะแนนและ
การตัดเกรด
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เกณฑการประเมิน

การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวม 10 คะแนน
คะแนน
เกณฑ
การพิจารณา

9-10 คะแนน
-ไมเคยขาดเรียนและ
ไมเคยเขาชั้นเรียน
สายแม แตครั้งเดียว
-แตงกายสุภาพ
เรียบรอยถูกระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
อยางสม่ําเสมอ
-มีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น
ตอบคําถามอภิปราย
ในชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอ

7-8 คะแนน
-ขาดเรียน 1 ครั้งหรือ
เขาชั้นเรียนสาย 2
ครั้ง
-แตงกายสุภาพ
เรียบรอยถูกระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยเปน
ปกติ
-มีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น
ตอบคําถาม อภิปราย
ในชั้นเรียนเปนปกติ

5-6 คะแนน
-ขาดเรียน 2 ครั้งหรือ
เขาชั้นเรียนสาย 3
ครั้ง
-แตงกายสุภาพ
เรียบรอยถูกระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
บอยครั้ง
-มีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น
ตอบคําถาม อภิปราย
ในชั้นเรียนบอยครั้ง

3-4 คะแนน
-ขาดเรียน 3 ครั้งหรือ
เขาชั้นเรียนสาย 4
ครั้ง
-แตงกายสุภาพ
เรียบรอยถูกระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยเปน
บางครั้ง
-มีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น
ตอบคําถาม อภิปราย
ในชั้นเรียนเปนบางครั้ง

0-2 คะแนน
-ขาดเรียน 4 ครั้ง ขึ้น
ไปหรือเขาชั้นเรียน
สายเกินกวา 4 ครั้ง
-แตงกายไมสุภาพ
เรียบรอยถูกระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
-ไมมสี วนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น
ตอบคําถาม อภิปราย
ในชั้นเรียน

3-4 คะแนน
มี 3 รายการที่ไม
ถูกตอง

0-2 คะแนน
มี 4 รายการที่ไม
ถูกตอง

การเขียนประวัติ บันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูและความรูสึก 5 คะแนน
คะแนน
เกณฑ
การพิจารณา

9-10 คะแนน
-เขียนประวัติ
-บันทึกสิ่งที่ไดเรียนรู
ครบทุกครั้งและ
เนื้อหาถูกตอง
-บันทึกความรูสกึ
ครบทุกครั้ง
-ตรงเวลา

7-8 คะแนน
มี 1 รายการที่ไม
ถูกตอง

5-6 คะแนน
มี 2 รายการที่ไม
ถูกตอง

การสรุปและนําเสนอหลักการ การประเมินตามสภาพจริง แนวทางการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กตาม
สภาพจริง 5 คะแนน
คะแนน
เกณฑ
การพิจารณา

5 คะแนน
- เนื้อหาถูกตอง
- เนื้อหาครบถวน
- ความรวมมือในการ
ทํางาน
- การนําเสนอ
- ตรงเวลา

4 คะแนน
มี 1 รายการที่ไม
เหมาะสม

3 คะแนน
มี 2 รายการที่ไมไม
เหมาะสม

2 คะแนน
มี 3 รายการที่ไม
เหมาะสม

1 คะแนน
มี 4 รายการที่ไม
เหมาะสม

3-4 คะแนน

0-2 คะแนน

การสังเกตพฤติกรรม 10 คะแนน
คะแนน

9-10 คะแนน

7-8 คะแนน

5-6 คะแนน
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เกณฑ
การพิจารณา

- เนื้อหาถูกตอง
มี 1 รายการที่ไม
มี 2 รายการที่ไม
มี 3 รายการที่ไม
มี 4 รายการที่ไม
- เนื้อหาครบถวน
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
- วิเคราะหตรงประเด็น
- ความรวมมือในการ
ทํางาน
การสรุปและนําเสนอรูปแบบ กลวิธีของการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 10 คะแนน

คะแนน
เกณฑ
การพิจารณา

9-10 คะแนน
- เนื้อหาถูกตอง
- เนื้อหาครบถวน
- การนําเสนอ
- ความรวมมือในการ
ทํางาน

7-8 คะแนน
มี 1 รายการที่ไม
เหมาะสม

5-6 คะแนน
มี 2 รายการที่ไม
เหมาะสม

3-4 คะแนน
มี 3 รายการที่ไม
เหมาะสม

0-2 คะแนน
มี 4 รายการที่ไม
เหมาะสม

3-4 คะแนน
มี 3 รายการที่ไม
เหมาะสม

0-2 คะแนน
มี 4 รายการที่ไม
เหมาะสม

2 คะแนน
มี 3 รายการที่ไม
เหมาะสม

1 คะแนน
มี 4 รายการที่ไม
เหมาะสม

การสรางและนําเครื่องมือการประเมินพัฒนาการไปใช 15 คะแนน
คะแนน
เกณฑ
การพิจารณา

9-10 คะแนน
- เนื้อหาถูกตอง
- เนื้อหาครบถวน
- วิเคราะหตรง
ประเด็น
- ความรวมมือในการ
ทํางาน

7-8 คะแนน
มี 1 รายการที่ไม
เหมาะสม

5-6 คะแนน
มี 2 รายการที่ไม
เหมาะสม

การวิเคราะหผลการวัดและการประเมินพัฒนาการจากกรณีศึกษา 5 คะแนน
คะแนน
เกณฑ
การพิจารณา

5 คะแนน
- เนื้อหาถูกตอง
- เนื้อหาครบถวน
-ความรวมมือในการ
ทํางาน
- ตรงเวลา

เกณฑชวงคะแนน

4 คะแนน
มี 1 รายการที่ไม
เหมาะสม

เกณฑคะแนน
85 - 100
79 - 84
73 - 78
67 - 72
61 - 66

55 - 60
50 - 54
0 - 49

3 คะแนน
มี 2 รายการที่ไม
เหมาะสม

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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ไดรับการอนุมัติใหนักศึกษายกเลิกรายวิชา
การประเมินยังไมสมบูรณ

W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1.เอกสารและตําราหลัก
พรรัก อินทามระและคณะ (2562). การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
นภเนตร ธรรมบวร.(2549). การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
สิริมา ภิญโญอนันตพงศ. (2553). การวัดและประเมินผลแนวใหม:เด็กปฐมวัย(ฉบับปรับปรุงใหมลาสุด).
กรุงเทพฯ: ดอกหญาวิชาการ.
สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย.(2557).เอกสารการสอนชุดวิชาการประเมินและการสรางเสริม
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย หนวยที่1-8. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรามาธิราช.
สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย.(2557).เอกสารการสอนชุดวิชาการประเมินและการสรางเสริม
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย หนวยที9่ -12. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรามาธิราช.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.
อรุณี หรดาล.(2552). `การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย หนวยที่ 2 แนวการจัดประสบการณเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรามาธิราช.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
http://www.arit.dusit.ac.th/database.php ฐานขอมูลออนไลน
http://www.facebook.com/#!/NAEYC The National Association for the Education of Young
Children (NAEYC)
http://tdc.thailis.or.th/tdc/ โครงการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน
- การประเมินผลงานดานความเหมือนและความแตกตางระหวางผูเรียนดวยกันเอง
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการสอน การรวมสอนของผูสอน การจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนในสาขาวิชา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูของผูเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
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นําผลที่ไดสัมมนาการจัดการเรียนการสอน และการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน มาปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยวิเคราะหกลุมผูเรียนและผูเรียนเปนรายบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต งตั้ งคณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมิ น การเรี ยนรูของนั กศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนตามขอกําหนดการวัดและประเมินผล
ประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรั บ ปรุ งรายละเอี ย ดวิ ช าทุ ก ปการศึ กษาหรือตามขอ เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
เชิญวิทยากรหรืออาจารยผูสอนทานอื่นเขารวมสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต
ความรูที่ไดรับกับปญหาที่มาจากรายการของอาจารยผูสอนประจํารายวิชา การวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติมจาก
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียน

