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ค าน า 

 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาหลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษานี้   
เป็นเอกสารส าคัญส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแขนงวิชา หลักสูตรและการสอน  วิชาเอก  
การปฐมวัยศึกษา  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  ในระบบการเรียนการสอนทางไกล  นักศึกษาต้องศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่  ดังนั้น  แผนกิจกรรมการศึกษาฉบับนี้จึงเป็นคู่มือแนะแนว 
ทางการประกอบกิจกรรมการเรียนของนักศึกษาตลอดภาคปลาย  ปีการศึกษา  2560 
 นักศึกษาต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวิชาฉบับนี้ก่อนด าเนินกิจกรรม 
การเรียน  เพ่ือจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่  โครงสร้างของเนื้อหาชุดวิชา  หลักการและแนวคิด
ทางการปฐมวัยศึกษา  การเตรียมตัวของนักศึกษา  การด าเนินการศึกษา  งานที่ก าหนดให้ท า   
การส่งงาน  การเสนอผลงาน  การประเมินผลการเรียน  การสัมมนาเสริม  ตารางการศึกษาชุดวิชา  
ตารางการเรียนประจ าสัปดาห์  และแบบฟอร์มรายงาน 
 ส าหรับรายละเอียดของกิจกรรมการด าเนินการศึกษา  คณะกรรมการกลุ่มผลิตและ
บริหารชุดวิชา  หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา  ได้พิจารณาก าหนดให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของชุดวิชา  ดังนั้น  จึงขอให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน  เพ่ือจะได้ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้ 
 
 
 

                                            คณะกรรมการกลุ่มผลิตและ
บริหารชุดวิชา  22740  หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา 
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ปฏิทินการศึกษา  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 
ชุดวิชา 22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา 

 
 
 

 เปิดภาคการศึกษา       15 มีนาคม 2561 
 สัมมนาเสริม  ครั้งที่  1      21 – 22  เมษายน 2561 
 สัมมนาเสริม  ครั้งที่  2      9 – 10  มิถุนายน 2561 
 สอบไล่        วันเสาร์ ที่  21 กรกฎาคม 2561 
           เวลา  9.00 – 12.00 น. 
 
 หมายเหตุ วันสัมมนาเสริม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้   โปรดตรวจสอบก าหนดการ
สัมมนาเสริม ทาง website สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-504-
8505-6 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา  22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา 

PRINCIPLES  OF  EARLY  CHILDHOOD  EDUCATION 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 
 1.1  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมวัยศึกษา 
2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจปรัชญาการศึกษา หลักการและแนวคิดในการจัดการ

ปฐมวัยศึกษา ตลอดจนน าหลักการตามแบบสากลมาบูรณาการเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการปฐมวัย
ศึกษาให้เหมาะสมกับสภาวะสังคมไทย 

3. เพ่ือให้สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการปฐมวัยศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายและจุดมุ่งหมายในการจัดการปฐมวัยศึกษาของชาติ 

4. เพ่ือให้สามารถจัดการปฐมวัยศึกษาให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการปฐมวัยศึกษา ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม 

6. เพ่ือให้สามารถน าความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการปฐมวัยศึกษา
มาเป็นเครื่องมือในการจัดการปฐมวัยศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการรณรงค์เพ่ือเด็กปฐมวัย 
8. เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ

จัดการปฐมวัยศึกษา 
9. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพและการจัด

ประสบการณ์ในระดับปฐมวัยศึกษา 
 

 1.2  ค าอธิบายชุดวิชา 
  การปฐมวัยศึกษา ปรัชญาการศึกษา หลักการ แนวคิด และรูปแบบการจัดการปฐมวัย
ศึกษาของไทยและต่างประเทศ นโยบายและจุดมุ่งหมายในการจัดการปฐมวัยศึกษา ทฤษฎีส าคัญทาง
จิตวิทยา ปัญหา และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการปฐมวัยศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ปฐมวัยศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการปฐมวัยศึกษาที่เหมาะกับบริบทสังคมไทย การรณรงค์เพ่ือเด็ก 
ผู้ปกครองและชุมชนกับการปฐมวัยศึกษา การอบรมเลี้ยงดูตามหลักการและทฤษฎีสากลที่เหมาะกับวิถี
ชีวิตไทย 
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  แนวคิดพ้ืนฐานและขอบเขตการวิจัยทางปฐมวัยศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของเด็กปฐมวัย และการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยศึกษา 

 
 1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 

 หน่วยที่  1   วิวัฒนาการทางการปฐมวัยศึกษา 
 หน่วยที่  2   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการปฐมวัยศึกษา 
 หน่วยที่  3   แนวคดิและหลักการในการจัดการปฐมวัยศึกษา 
 หน่วยที่  4   รูปแบบของการจัดการปฐมวัยศึกษา 
 หน่วยที่  5   พัฒนาการและการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย 
 หน่วยที่  6   การวิเคราะห์และการพัฒนาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
 หน่วยที่  7   การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาปฐมวัย 
 หน่วยที่  8   การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 หน่วยที่  9   การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 หน่วยที่  10   นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการปฐมวัยศึกษา 
 หน่วยที่  11   บทบาทของครูและผู้เกี่ยวข้องกับการปฐมวัยศึกษา 
 หน่วยที่  12   ผู้ปกครองกับการจัดการปฐมวัยศึกษา 
 หน่วยที่  13   รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย 
 หน่วยที่  14   การวิจัยด้านการปฐมวัยศึกษา 
 หน่วยที่  15   ทิศทางและแนวโน้มการวิจัยทางการปฐมวัยศึกษา 
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 1.4  โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี  1  วิวัฒนาการทางการปฐมวัยศึกษา 
หน่วยท่ี  2  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ 
               ปฐมวัยศึกษา 
หน่วยท่ี  3  แนวคิดและหลักการในการจัดการ 
               ปฐมวัยศึกษา 
หน่วยท่ี  4  รูปแบบของการจัดการปฐมวัยศึกษา 

แนวคิดทาง 
การปฐมวัยศึกษา 

หน่วยท่ี  5  พัฒนาการและการเตรียมความพร้อม 
               ของเด็กปฐมวัย 
หน่วยท่ี  6  การวิเคราะห์และการพัฒนาพฤติกรรม 
               ของเด็กปฐมวัย 
หน่วยท่ี  8  การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
หน่วยท่ี  9  การวัดและประเมินพฒันาการเด็กปฐมวัย 

ความรู้เพื่อพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 

หน่วยท่ี  7  การจัดสภาพแวดล้อมใน  
               สถานศึกษาปฐมวัย 
หน่วยท่ี  10  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ปฐมวัยศึกษา 
หน่วยท่ี  11  บทบาทของครูและผู้เกี่ยวข้องกับการ

ปฐมวัยศึกษา 

ความรู้เพื่อเสรมิสร้าง
ประสบการณ์เด็ก

ปฐมวัย 

หน่วยท่ี  12  ผู้ปกครองกับการจดัการปฐมวัยศึกษา 
หน่วยท่ี  13  รูปแบบการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยัตาม

วิถีชีวิตไทย 
หน่วยท่ี  14  การวิจัยด้านปฐมวัยศึกษา 
หน่วยท่ี  15  ทิศทางและแนวโน้มการวิจัยทางการ

ปฐมวัยศึกษา 

ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ปฐมวัยศึกษา 
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2.  วิธีการศึกษา 
 2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
 2.1.1  วางแผนศึกษาชุดวิชา  หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา 

1)  กิจกรรมที่ต้องท า 
-  นักศึกษามีเวลาเรียนตลอดภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ตั้งแต่วันที่ 15 

มีนาคม 2561  ถึง  30 กรกฎาคม 2561) 
-  นักศึกษาควรใช้เวลาศึกษาจากสื่อหลักคือ  ประมวลสาระและแนว

การศึกษาของชุดวิชา หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา  จ านวน 12 ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
-  ฟังเทปเสียงประจ าชุดวิชา  หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา  

จ านวน 1 ม้วน 
-  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดให้ 
-  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

2)  การวางแผนการจัดกิจกรรมของตนเองล่วงหน้าและจัดท าตารางการศึกษา
ตลอดภาคปลาย ปีการศึกษา 2560  โดยเติมกิจกรรมลงไปในช่องสัปดาห์ที่นักศึกษาก าหนด  เช่น  
การฟังเทปเสียง  การค้นคว้าเพ่ิมเติม  การท ารายงาน  ฯลฯ  (เอกสารหมายเลข 1) 

3)  จัดท าตารางเรียนประจ าสัปดาห์ 
2.1.2  จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 

1)  เตรียมกาย  นักศึกษาควรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  เพ่ือเป็นพลังใน
การขจัดอุปสรรคทั้งปวงในการเรียน  และแบ่งเวลาจากภารกิจประจ าวันเพื่อศึกษาชุดวิชาอย่างน้อย
วันละ  2  ชั่วโมง 

2)  เตรียมใจ  ท าจิตใจใหส้บายแจ่มใส  ขจัดความกังวล  มีสมาธิมุ่งไปที่การศึกษาชุด
วิชาที่นักศึกษาวางแผนและก าหนดไว้ในตารางการเรยีนและท าจิตใจให้เข้มแข็ง  ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคที่
อาจเกิดขึ้น 

3)  เตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก  จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับศึกษาชุด
วิชา  ตามท่ีเห็นสมควรและเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่จ าเป็น 

2.2  การด าเนินการศึกษา 
นักศึกษาควรด าเนินกิจกรรมตามกิจกรรมต่อไปนี้ 
2.2.1  ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
2.2.2  ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา  หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา  และ

ด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
2.2.3  ฟังเทปเสียงประจ าชุดวิชา  หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา 
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2.2.4  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากศูนย์วิทยพัฒนา  ศูนย์บริการการศึกษาตาม 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ 

2.2.5  ท ากิจกรรมที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนด 
2.2.6  เข้าร่วมการสัมมนาเสริมชุดวิชา  หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา  

ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2.2.7  เข้าสอบประจ าภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560   วันที่  21 กรกฎาคม  2561    

เวลา  9.00  -  12.00 น. 
2.3 งานที่ก าหนดให้ท า 

นักศึกษาต้องจัดพิมพ์รายงานทุกฉบับลงในกระดาษ A4 และมีใบปะหน้าตามแบบฟอร์ม 
(เอกสารหมายเลข 2) เย็บมุม ไม่ต้องใส่ปกสีและสันข้าง ความยาวของรายงานแต่ละฉบับไม่ควรน้อย
กว่า 10 หน้า 

2.3.1 รายงานฉบับท่ี 1 “การจัดการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท
สังคมไทย” ให้นักศึกษาท าการศึกษาประมวลสาระชุดวิชา หน่วยที่ 1-6 และ 8-9 อย่างละเอียด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยที่ 2-3 และศึกษาเอกสารต ารา บทความจากแหล่งต่างๆ งานวิจัย และ
ข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย แล้วจัดท ารายงานโดยด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยตามที่ระบุไว้ในประมวล
สาระชุดวิชา โดยอธิบายความหมายและรายละเอียดของแต่ละปัจจัยในสภาวการณ์ปัจจุบัน 

2) วิเคราะห์ว่าแต่ละปัจจัยมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบันอย่างไร 
พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้เห็นเป็นรูปธรรม 

3) น าเสนอแนวคิดและหลักการในการจัดการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับปัจจัย
ดังกล่าว พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบว่าหลักการและแนวคิดท่ีน าเสนอจะช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ได้อย่างไร 

2.3.2 รายงานฉบับท่ี 2 “การวิเคราะห์และแก้ปัญหาโรคอ้วนของเด็กปฐมวัย”  
ให้นักศึกษาท าการศึกษาประมวลสาระชุดวิชา หน่วยที่ 6-13 เอกสารต ารา บทความ และงานวิจัย
จากแหล่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาโรคอ้วนของเด็กปฐมวัย แล้วจัดท ารายงานตามรายละอียด
ต่อไปนี้ 

1) ระบุลักษณะปัญหาของโรคอ้วนในเด็กปฐมวัย และผลกระทบที่มีต่อพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

2) วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว 
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3) เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้วยการออกแบบกิจกรรมที่จะให้ผู้ปกครอง
และครูร่วมมือกันในการแก้ปัญหา โดยอาจใช้สถานศึกษาหรือบ้านเป็นฐานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ก็ได้ 

4) ด าเนินการตามกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น พร้อมทั้งรายงานผลการจัดกิจกรรมที่เกิด
ขึ้นกับเด็กและผู้ปกครอง 

 

2.4  การส่งงาน 
2.4.1  งานชิ้นที่  1  ส่งด้วยตนเองในวันแรกที่เข้าสัมมนาเสริม  ครั้งที่  1  ในวันที่  21 

เมษายน 2561 
งานชิ้นที่  2  ส่งด้วยตนเองในวันแรกที่เข้าสัมมนาเสริม  ครั้งที่  2  ในวันที่ 9  

มิถุนายน 2561 
2.4.2  นักศึกษาต้องพิมพ์และส าเนางานแต่ละชิ้น  เพื่อให้เพ่ือนนักศึกษาในกลุ่มท่ีร่วม

สัมมนาเสริม  อาจารย์ประจ ากลุ่ม  1  ชุด  และนักศึกษาเก็บไว้  1  ชุด 
 

 2.5  การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงาน 
นักศึกษาต้องเตรียมเสนอผลงานที่จะน าเสนอในวันสัมมนาเสริมโดยเตรียมสิ่ง 

ต่อไปนี้ 
2.5.1  เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานและสื่อ  เช่น  PowerPoint  แผนภูมิ  เทป

กาว  รูปภาพ  ฯลฯ 
2.5.2  ประเด็นและหัวข้อที่จะน ามาเสนอ  ควรเตรียมตัวให้พร้อมโดยอาจซักซ้อมด้วย

วาจา  ซักซ้อมการใช้สื่อที่เตรียมมา  ไม่ควรวิตกกังวลจนเกินไป  เวลาที่ใช้ในการน าเสนอผลงานชิ้นละไม่
ควรเกิน  10  นาที 

2.5.3  ตอบประเด็นค าถามที่คิดว่าอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษาจะซักถาม 
 2.6  การสัมมนาเสริม 

นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริมทั้ง  2  ครั้ง   ครั้งละ  12  ชั่วโมง  ณ  สถานที่ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  และจะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป 

ครั้งที่  1   วันที่   21 – 22  เมษายน  2561 
ครั้งที่  2   วันที่   9 – 10  มิถุนายน  256 

 2.7  การประเมินผลการเรียน 
การประเมินผลการเรียนชุดวิชา  หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา  ประเมินจาก

การสอบ  การเข้าร่วมสัมมนา  และผลงาน  ร้อยละ  50  และประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาค 
ร้อยละ  50  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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2.7.1  กิจกรรมระหว่างภาค  ร้อยละ  50  ประกอบด้วย 
2.7.1.1  การสัมมนาเสริมครั้งที่  1   ร้อยละ  25     

1)  การสัมมนากลุ่มย่อย 9  คะแนน 
- โดยประเมินจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  (Participation) 
-  การมีส่วนให้ข้อคิดเห็นและข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม  

(Contribution) 
-  ผลที่ได้จากการสัมมนา  (Result) 

2)  การรายงาน    16  คะแนน 
-  โดยประเมินจากการน าเสนอผลงาน 3  คะแนน 
-  การมีส่วนร่วมในการอภิปราย  3  คะแนน 
-  จากผลงาน  (รายงาน)   10  คะแนน 

2.7.1.2  การสัมมนาเสริมครั้งที่  2   ร้อยละ  25   
มีรายละเอียดการประเมินเช่นเดียวกับครั้งที่  1 

2.7.2  การสอบไล่ประจ าภาค   ร้อยละ  50 
การประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาค  เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย 
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ตารางการศึกษาชุดวิชา  หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา 
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 

 
 

สัปดาห์/ วัน ชื่อหน่วย กิจกรรมการศึกษา 
1 1.  วิวัฒนาการทางการปฐมวัยศึกษา 1.  ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  

1  และท ากิจกรรมการเรียน 
2 2.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการปฐมวัย

ศึกษา 
1.  ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  

2  และท ากิจกรรมการเรียน 
3 3.  แนวคิดและหลักการในการจัดการ

ปฐมวัยศึกษา 
1.  ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  

3  และท ากิจกรรมการเรียน 
4 4.  รูปแบบของการจัดการปฐมวัยศึกษา 1.  ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  

4  และท ากิจกรรมการเรียน 
5 5.  พัฒนาการและการเตรียมความพร้อม

ของเด็กปฐมวัย 
1.  ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  

5  และท ากิจกรรมการเรียน 
6 6.  การวิเคราะห์และการพัฒนาพฤติกรรม

เด็กปฐมวัย 
1.  ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  

6  และท ากิจกรรมการเรียน 
7 7.  การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา

ปฐมวัย  
1.  ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  

7  และท ากิจกรรมการเรียน 
8 8.  การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 1.  ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  

8  และท ากิจกรรมการเรียน 
9 9.  การวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย 
1.  ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  

9  และท ากิจกรรมการเรียน 
10 10.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ปฐมวัยศึกษา 
1.  ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  

10  และท ากิจกรรมการเรียน 
11 11.  บทบาทของครูและผู้เกี่ยวข้องกับการ

ปฐมวัยศึกษา 
1.  ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  

11  และท ากิจกรรมการเรียน 
12 12.  ผู้ปกครองกับการจัดการปฐมวัย

ศึกษา  
1.  ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  

12  และท ากิจกรรมการเรียน 
13 13.  รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

ตามวิถีชีวิตไทย 
1.  ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  

13  และท ากิจกรรมการเรียน 
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สัปดาห์/ วัน ชื่อหน่วย กิจกรรมการศึกษา 
14 14.  การวิจัยด้านปฐมวัยศึกษา 1.  ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  

14  และท ากิจกรรมการเรียน 
15 15.  ทิศทางและแนวโน้มการวิจัยทางการ

ปฐมวัยศึกษา 
1.  ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  

15  และท ากิจกรรมการเรียน 
16-18 16.  ทบทวนเนื้อหาสาระของชุดวิชาทั้ง    

15  หน่วย  สอบประจ าภาค 
1.  ทบทวนเนื้อหาสาระของทั้ง   

15  หน่วย 
21 กรกฎาคม  

2561 
9.00 – 12.00 น. 

 

- 
สอบไล่ประภาคปลาย 

ปีการศึกษา 2560 
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(เอกสารหมายเลข 1) 
 

ตารางการเรียนชุดวิชา  หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา 
สัปดาห์ที่  ………………. 

 เวลา     
วัน      

จันทร์ 
 
 
 

   

อังคาร 
 
 
 

   

พุธ 
 
 
 

   

พฤหัสบดี 
 
 
 

   

ศุกร์ 
 
 
 

   

เสาร์ 
 
 
 

   

อาทิตย์ 
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(เอกสารหมายเลข 2) 
 

แบบฟอร์มปกรายงาน 
 

สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน  วิชาเอก  การปฐมวัยศึกษา 
ชุดวิชา หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา 
 
 

รายงานฉบับท่ี…. 
 

เรื่อง 
ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2560 
 
 
 
 
 
 
ชื่อนักศึกษา 
รหัสประจ าตัว 
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม  - 
วันที่ 
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ตารางการสัมมนาเสริม  (ส าหรับนักศึกษา) 

คร้ังท่ี  เวลา 9.00 – 10.30 น. 10.30 – 12.00 น. พัก 
1  ชม. 

13.00 – 16.00 น. 
วัน  

ครั้งท่ี  1 21 เม.ย. 61 
 

ปฐมนิเทศชุดวิชา อภิปรายประเด็น
ส าคัญจากประมวล
สาระ 
ชุดวิชา   
(หน่วยท่ี 1-6, 8-9) 

 
 
 
 
 

พักรับ 
ประทาน 
อาหาร 
กลางวัน 

 
 
 

อภิปรายประเด็น
ส าคัญจากประมวล
สาระชดุวิชา  (ต่อ) 

22 เม.ย. 61 
 

เสนอผลงานและอภิปรายรายงานฉบับ
ที่  1 

เสนอผลงานและ
อภิปรายรายงาน
ฉบับท่ี  1  (ต่อ)   
สรุปและแนะน า
การท ารายงาน
ฉบับท่ี  2 

ครั้งท่ี  2 9 มิ.ย. 61 
 

อภิปรายประเด็นส าคญัจากประมวล
สาระชดุวิชา  (หน่วยที่ 7, 10-15) 

อภิปรายประเด็น
ส าคัญจากประมวล
สาระชดุวิชา  (ต่อ) 

10 มิ.ย. 61 เสนอผลงาน  
อภิปรายรายงานฉบับท่ี 2 

เสนอผลงานและ
อภิปรายรายงาน
ฉบับท่ี  2 (ต่อ) 
สรุป และ วาง
แผนการ
ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษา
ต่อไป 

 


